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تیئاهب

باتک تاصخشم 

یتیآ زانهم  فلؤم :
www.bahaismiran.com تیاس

: زا هتفرگرب 

نید قفا 

فارتعا وس  کی  زا  تسا . هدـش  تلالد  نایمدآ  رب  وس  ود  زا  تقلخ ، ناهج  رد  یئارواـم  سدـقم و  يرما  دوجو  رب  رـشب ، رکفت  خـیرات  رد 
ریمـض نورد و  رگید ، يوس  زا  تسامنهار و  کسانم  تادابع و  ماجنا  بلاق  رد  یلاـعتم  سدـقم و  قلاـخ  هب  ناـیمدآ  یلمع  مازتلا  ینیع و 

، ملاع رد  زور  ره  رد  هک  زورما ، طقف  هن  هک  یتالکـشم  لـئاسم و  تسا . يرما  نینچ  دوجو  هدـننک  قیدـصت  اـهناسنا ، شیـالآ  یب  كاـپ و 
هار وا  زا  دراذگ و  نایم  رد  ار  شیوخ  هلاسم  وا ، اب  طابترا  اوجن و  اب  ات  دناوخ  یم  دوبعم  يوس  هب  ار  وا  تسه  هدوب و  یناسنا  ره  ریگنابیرگ 

. دوبن زورید  ناسنا  هلئـسم  طقف  تسا ، هدوشگن  نارگید  يور  هب  يا  هرجنپ  یناسنا  ره  هکنیا  نایمدآ و  ام  ییاـهنت  لکـشم  دـنک . بلط  لـح 
ار اـم  رمع  غارچ  تفرگ و  دـهاوخ  ار  اـم  ناـبیرگ  میهاوـخن  اـی  میهاوـخب  هک  يا  هعقاو  زا  سرت  صوـصخلا  یلع  هدـنیآ و  زا  سرت  هلئـسم 
تسا و نیرفآ  سای  ادز و  تلفغ  زوسنامناخ ، ناسنا ، يارب  گرم  هشیدنا  تسا . یناکم  ره  رد  رـشب  زور  ره  هلئـسم  درک ، دهاوخ  شوماخ 
هب یمدآ  زاین  ساسحا  هلاسم  دش  دهاوخ  زاسمدآ  يا  هشیدنا  دیامنب ، دـیاش  دـیاب و  شدوجو  زا  دـنک و  وشتـسش  تناید  بآ  هب  ار  نآ  رگا 
هار هک  تسد  نیا  زا  یلئاسم  تسه . هدوب و  رشب  یگشیمه  هلئـسم  نارادرز  نایوگروز و  دادیب  ملظ و  زا  شجنر  یعامتجا و  لدع  طسق و 

یهلا و ددم  هب  نآ  نایعدم  نید و  دننک . یم  يرورـض  یعطق و  يرما  ار  نید  دوجو  دننک ، یمن  ادـیپ  قولخم  نهذ  ملع و  رد  ار  دوخ  لح 
هب مالـسا  نید  دنقفوم . لئاسم  نیا  لح  هیجوت و  رد  دنروآ و  یم  ناغمرا  هب  تیاده  یتایح  لئاسم  تالکـشم و  لح  يارب  دنـسپ  لقع  هلدا 
ات دهد  کمک  يویند  تایح  درک  روهظ  مدرم  تیاده  يارب  یناهج  نید  نیرخآ  ناونع  هب  هک  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  مرکا  ربمایپ  هلیـسو 

بلاـط و یبا  نبا  یلع  لـثم  يدارفا  روضح  رد  نید ، نیا  قـفوم  هماـنراک  دـنک . لـصاو  یماـجرف  کـین  يزورهب و  هب  تاـیح  نیا  همادا  رد 
، نید هب  رـشب  يرورـض  زاین  نیا  زا  اما  تسا . هدرک  روهظ  خـیرات  لوط  رد  رگید  هتـسیاش  ناسنا  نارازه  يرافغ و  رذوبا  یـسراف و  ناـملس 

كاپ تاساسحا  زا  هدافتسا  اب  نامز  زا  یعطقم  رد  دنتـسج و  اجبان  دوس  لطاب  راکفا  ارآ و  هئارا  ناشدوخ و  ندرک  حرطم  يارب  مه  یناسک 
تـسا بهذم  نید و  هب  اهنآ  یبلق  هقالع  رب  هاوگ  ناریا  مدرم  خیرات  دندرک  دولآ  هم  ار  تیاده  نشور  هار  لطاب  هب  قح  طلخ  مدرم و  ینید 

یتموکح یعامتجا و  لکش  رد  یهارمهو  هقالع  نیا  روشک ، نیا  خیرات  زا  یصاخ  عطقم  رد  دنتسناد . یم  نآ  هب  دنب  ياپ  ار  دوخ  هشیمه  و 
نید و تسا ، جراخ  باـتک  نیا  هلـصوح  زا  نآ  یـسررب  هک  یـصاخ  طیارـش  تحت  تسـشن و  روهظ  هب  هیوفـص  ناـهاشداپ  نارود  رد  نآ 

ناناملسم زا  یهورگ  ءارآ  راکفا و  يدودح  ات  ییانثتـسا ، تصرف  نیا  هلیـسو  هب  دنتـسناوت  دنتفای و  هژیو  یتلزنم  ینید  ياملعو  نید  ناغلبم 
یحالـصا و تکرح  ره  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما  دنـشخب . دومن  يرت  گـنر  رپ  تروص  هب  ار  ع )  ) تیب لـها  نارادتـسود  ناـبحم و  ینعی 

دنناسرب دوخ  لقادح  هب  ار  تافآ  نیا  هک  تسا  نید  ناظفاحو  ناحلـصم  هفیظو  نیا  دـشاب و  هتـشاد  هارمه  هب  ار  یتافآ  دـناوت  یم  زین  ینید 
رد یبآم  سدقم  يراد و  نید  هب  رهاظت  اب  هک  دوب  دهاوخ  ینایعدم  دوجو  نآ ، یتموکح  یعامتجا و  لکـش  رد  نید  روهظ  تافآ  زا  یکی 

تـشز دنزاس و  یم  شیوخ  تلزنم  ياقترا  يارب  يا  هلیـسو  نید  زا  هتـسنادن  ای  هتـسناد  هورگ  نیا  دنیآ و  یمرب  یتلزنم  ههجو و  بسک  یپ 
راکتشپ و تناما ، لیلد  هب  مدرم  هک  تسا  ینارود  ناریا ، رد  هیوفـص  نارود  دنیوج . یم  هار  نیا  رد  ار  ماقم  تعفر  عون  نیرت  تسپ  نیرت و 

هقالع نیا  دـندرک و  زاربا  ینید  ناملاع  نید و  هب  يرفاو  هقالع  اردـص  الم  یـسلجم و  دامادریم ، ییاهب ، خیـش  نوچ  ینید  ناملاع  تیدـج 
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نییبت اب  رگا  تلم  کی  یعامتجا  ياه  شزرا  تبثم و  ياه  هبنج  هک  دهد  یم  ناشن  اهتلم  خیرات  هشیمه  اما  دوب . یشزرا  لباق  اجب و  هلئـسم 
نامه اب  ار  هعماج  دریگ ، رارق  مدرم  سرتسد  رد  اوتحم  نودب  نآ ، يرهاظ  تروص  طقف  دنکن و  ادیپ  لاقتنا  دعب  ياهلـسن  هب  یفاک  هیجوت  و 

لکشم نیا  عفر  دنا و  تراقح  راچد  یناور ، ظاحل  هب  هک  يدارفا  يارب  هنیمز  تروص ، نیا  رد  درک  دهاوخ  هجاوم  دش  یم  هتفگ  هک  یتفآ 
لیلجت و يوس  هب  مدرم  توعد  هب  ییاضف ، نینچ  رد  دوش . یم  هدامآ  دـنبای ، یمن  ییانثتـسا  هژیو و  یتروص  هب  دوخ  ندرک  حرطم  اب  زج  ار 

نینچ درک . دـهاوخ  راد  هکل  ار  هعماج  يونعم  یـسدق و  ياضف  رهاظت ، اـیر و  تفآ  داد و  دـهاوخ  مدرم  تیادـه  نیغورد  نایعدـم  میرکت 
بولطم یعامتجا  ياهـشزرا  زا  دوب و  یقح  هب  رما  هک  املع  میظعت  میرکت و  داتفا . قاـفتا  ناریا  رد  هیوفـص  هرود  زا  دـعب  لـسن  رد  یقاـفتا 

ماقم و یپ  رد  هار  نیا  زا  دنناوخب و  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  ینید  ناملاع  سابل  زا  هدافتسا  اب  ات  تشاد  نآ  رب  ار  يا  هدع  دش ، یم  بوسحم 
تسد مالسا ، نافلاخم  ناگناگیب و  یناطیـش  ياه  هسیـسد  مدرم و  يداوس  یب  لهج و  نایعدم ، نیا  یمهف  جک  یلدروک و  دنیآرب . یتلزنم 

سدقت يراد و  نید  هب  رهاظت  اب  ادتبا  هک  دننک  یحارط  ار  دارفا  هقرف و  دوجو  ع )  ) تیب لها  هعیـش  ههجو  بیرخت  يارب  ات  داد  مه  تسد  هب 
راذـگورف ییادـخ  ياـعدا  یتح  تماـما و  توبن و  ياـعدا  زا  تکرح  نیا  همادا  رد  دـننک و  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  یگدز  ناـفرع  و 

هـشیمه يرادـنید  نید و  هک  دـنزومآ  یم  ام  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  صخـش  مالـسا و  نید  صوصخلا  یلع  نایدا و  ینید  تاـمیلعت  دـننکن .
زا ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  باب و  یلعدـمحم  دوب . دـهاوخ  اهنآ  نیغورد  ياـعدا  راـیعم  كـالم و  نیمه  دـناوخ ، یم  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم 

. دنتخاس شیوخ  تعفر  يارب  يرازبا  نید  زا  نارادـنید ، هب  اهنآ  هقالع  مدرم و  يداوس  یب  لهج و  زا  هدافتـسا  اب  هک  دنتـسه  یناسک  هلمج 
هیجوت ریسفت و  شیوخ  عفن  هب  ار  اهنآ  تسا  هدمآ  ینید  ياه  شزرا  ای  دارفا  فیصوت  رد  یصاخ  ءامسا  تاملک و  تایاور  نآرق و  رد  رگا 

ازریم ناـیبلا  باـتک  هب  ( 4 ناـمحرلا /  ) ناـیبلا هملع  هنوگچ  هک  دـید  میهاوـخ  باـتک  نیا  رد  اـم  دـنزاسب . تلزنم  ناـبدرن  اـهنآ  زا  دـننک و 
یم هداز  يرجه  مهدزیـس  نرق  رد  باب  یلع  دـمحم  ص )  ) ربمایپ تاملک  زا  اـهباب  یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنا  زا  دوش و  یم  ریـسفت  یلعنیـسح 

کی بلاق  رد  هورگ  نیا  يارجام  دسر  یم  رظن  هب  نیا  رب  هوالع  تسین . ندینـش  لباق  لهج  زا  ییاضف  رد  زج  یفازگ  ياهاعدا  نینچ  دوش .
ياروش سلجم  هناخباتک  رد  باب  هماـن  هبوت  هکنیا  اـب  نآ  رـشن  ماود و  رب  يا  هدـع  رارـصا  دـجنگ و  یمن  خـیرات  رذـگ  رد  فرـص  ياـعدا 

هقرف و نیا  شیادـیپ  هب  یخیرات  یهاگن  هعومجم  نیا  رد  دزاس ، یم  وربور  يدـج  کش  لمات و  اب  ار  هلئـسم  تسا ، دوجوم  ناریا  یمالـسا 
هنوگچ دننیبب  ات  دراذگ  یماو  زیزع  هدنناوخ  هدهع  هب  ار  لمات  تواضق و  هنافرط  یب  الماک  ییاضف  رد  هاگ  نآ  تسا و  هدش  اهنآ  تاداقتعا 

مدرم و فارحنا  يارب  دیدج  ياهنید  اه و  هقرف  یـسایس  ناحارط  هنوگچ  تشاد و  دـنهاوخن  یماود  تقیقح  لالز  بآ  رب  لطاب  ياه  فک 
ازریم هناخ  دوب و  فیرحت  نیا  زراب  هنومن  ص )  ) مرکا ربمایپ  نامز  رد  رارض  دجـسم  دننک . یم  هدافتـسا  ءوس  تاسدقم  زا  اهنآ  نداد  يزاب 
باسح هب  فیرحت  نیا  رگید  ياه  هنومن  قیداصم و  زا  زورما  هیرجین  رد  نادابیا  هبعک  ناریا و  رد  يرجه  مهدزیـس  نرق  رد  ءاهب  یلعنیـسح 

دنیوج . یم  هار  نیا  رد  ار  شیوخ  عفن  هک  دنا  ینارگ  هسیسد  اهنیا  همه  روخشبآ  دنیآ و  یم 

ءاهب باب و  خیرات  رب  یلامجا  يرورم 

؟ تسیک باب 

ياهرهش زا  یکی  زاریـش  رد  راجاق  هاشدمحم  تموکح  نامز  رد  يدالیم  ربتکا 1819  موس  اب  قباطم  يرمق  يرجه  مرحم 1235  لوا  زور 
دمحمیلع دوب . همطاف  شردام  مان  اضر و  دمحم  دیـس  شردپ  مان  دنتـشاذگ و  دـمحم  یلع  ار  وا  مان  هک  دـش  دـلوتم  يرـسپ  ناریا  فورعم 

تـسد زا  ار  شردپ  یکدوک  يادتبا  نامه  رد  نوچ  دـنارذگ و  دـباع  خیـش  هب  فورعم  يا  هناخ  بتکم  رد  ار  دوخ  یتامدـقم  تالیـصحت 
هب نمـض  رد  تخادرپ و  تراجت  راک  هب  اـجنآ  رد  یتدـم  تفر و  ناریا  بونج  ياهرهـش  زا  یکی  رهـشوب  هب  دوخ  ییاد  هارمه  هب  دوب  هداد 

راـکذا و اـعد و  ندـناوخ  هب  رتـشیب  تشادـن و  ناـمز  نآ  یمـسر  لوادـتم و  موـلع  هب  يداـیز  ياـنتعا  یلو  تخادرپ  یبرع  موـلع  لیـصحت 
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اروشاع ترایز  ندناوخ  هب  داتسیا و  یم  باتفآ  ریز  اه  تعاس  ماب  تشپ  يالاب  رب  رهشوب  ناتسبات  مرگ  ياوه  رد  تشاد . مامتها  تایـضایر 
و دوب ) هدش  وا  رد  يرکف  تالالتخا  یخرب  بجوم  هلئسم  نیمه  ناگدنسیون  زا  یضعب  هتشون ي  قبط  و   ) دش یم  لوغـشم  اهدرو  یـضعب  و 

یم هک  دش  ادیپ  وا  يارب  مهوت  نیا  دنتفگ  یم  رکذ  دیـس  وا  هب  هکنیا  رثا  رد  مک  مک  اهدعب  دوب . هدـش  فورعم  رکذ  دیـس  هب  لیلد  نیمه  هب 
یتشر مظاک  دیس  سرد  رد  لاس  ود  دودح  تفر و  البرک  هب  ادعب  وا  متـسه . نم  رکذلا  لها  اولئـساف  هیآ  لثم  نآرق  رد  رکذ  زا  دارم  تفگ 

ات وا  ياـهاعدا  اـما  تخاـس . حرطم  ار  ییاـهاعدا  هک  دوب  لاـس  ود  نیا  رد  دـعب  درک . تکرـش  دوب  هیخیـش  هفیاـط  سیئر  ناـمز  نآ  رد  هک 
ناوت یم  وا  ياهباتک  هظحالم  اب  دراد . دوجو  ییاهریبعت  فالتخا  وا  نانخـس  رد  هک  تلع  نیا  هب  تسا  هدنام  یقاب  ماهبا  هدرپ  رد  يدودـح 

ياعدا دعب  دوب . هدش  روهـشم  رکذ  دیـس  هب  هک  درک  یم  تیرکذ  ياعدا  ادتبا  تسا . هداد  رییغت  ار  دوخ  ياعدا  راب  جنپ  لقادـح  هک  دـیمهف 
نایعیـش مهدزاود  ماما  ع )  ) نسحلا نب  هجح  اب  وا  قیرط  زا  دنناوت  یم  مدرم  دراد و  هطبار  نامز  ماما  اب  وا  هک  درک  یم  اعدا  تشاد و  تیباب 

نامز ماما  دوخ  نم  الـصا  تفگ  درک و  تیودـهم  ياعدا  هتـشاذگ و  رتارف  ار  اپ  ادـعب  دنـشاب . هتـشاد  طابترا  تسا  تبیغ  هدرپ  رد  العف  هک 
وا تاملک  زا  یـضعب  زا  هکنانچ  وا  مجنپ  ياعدا  درک و  توبن  دیدج و  تعیرـش  نید و  ندروآ  ياعدا  وا  دنامن  دـح  نیا  رد  اهاعدا  متـسه 
زا دعب  دعب ، لاس  شـش  دوب و  يرمق  يرجه  لاس 1260  زا  اهاعدا  عورـش  تسا . هدوب  ییادخ  تیهولا و  ياعدا  دوش  یم  هدافتـسا  احیرص 

زیربت رد  راجاق  هاـش  نیدلارـصان  ریزو  ریبکریما  روتـسد  هب  تشاد  هارمه  هب  اـهاعدا  نیا  زا  هک  ییاـه  هلئاـغ  اـهبوشآ و  اـه و  بیـشن  زارف و 
هک دنداد  بیترت  باب  اب  يا  هرظانم  سلجم  املع  زا  یعمج  دهعیلو و  روضح  اب  زیربت  رد  هاش  نیدلارـصان  يدهعیلو  نامز  رد  دش . نارابریت 

تقیقح ناسنا  ره  هدش و  طبـض  اهباتک  رد  اه  هرظانم  نیا  حورـشم  دنام  زاب  ییادـتبا  هداس و  رایـسب  تالاوس  هب  خـساپ  زا  هرظانم  نیا  رد  وا 
هک یتقو  هنومن  يارب  درک  دهاوخ  قیدصت  وا  ندوب  داوس  یب  دمحمیلع و  ياهاعدا  ندوب  ساسا  یب  هب  هرظانم  نیمه  ندناوخ  اب  اهنت  ییوج 

ساسا رب  هک  یلاح  رد  دناوخ  هحتف  تکرح  اب  ار  تاومسلا »  » هملک ءات  و  ضرالا » تاومسلا و  قلخ  يذلا  دمحلا هللا   » تفگ سلجم  نیا  رد 
باوج رد  دناد ) یم  ار  بلطم  نیا  دشاب  هتشاد  یبرع  تایبدا  اب  ییانشآ  نیرتمک  هک  یـسک  ره   ) دناوخ یم  هرـسک  هب  یتسیاب  یبرع  دعاوق 

هک دوب  یبرع  نابز  ياپ  هب  ریجنز  ود  وحن  فرـص و  الوصا  متـسین و  وحن  فرـص و  دـنب  رد  نم  تفگ  نارگید  هاش و  نیدلارـصان  ضارتعا 
یم ناشن  وا  رکفت  زرط  یگدنز و  زا  یلامجا  ریس  نیا  درک . دازآ  اهدنب  دیق و  نیا  زا  ار  یبرع  نابز  تشادرب و  ار  اهنآ  نم  روهظاب  دنوادخ 

لابند هب  ار  ناربخ  یب  زا  يا  هدـع  نید و  شیوخ ، يرگیزاب  اب  تسا و  هدوبن  یتسرد  لقع  شوه و  ياراد  لامرن و  ناسنا  کی  وا  هک  دـهد 
تسا . هتفرگ  هرخسم  هب  دوخ 

؟ تسیک ءاهب 

نیا ربانب  تسا و  هدش  دلوتم  نارهت  رد  ربتکا 1817  مکی  تسیب و  اب  قباطم  لاس 1233  مرحم  مود  رد  تسا و  يرون  یلعنیسح  ازریم  وا  مان 
یـضعب میکح و  یلع  ازریم  دزن  رد  نارهت و  رد  ار  یتامدـقم  مولع  تایبدا و  یلعنیـسح  ازریم  تسا . رتگرزب  باـب  دـمحم  یلع  زا  لاـس  ود 

خیـش دزن  ار  دوـخ  تالیـصحت  دوـب  قارع  ناتـسدرک  هینامیلـس  رد  یتـقو  زین  لاـس  ود  تدـم  تسا و  هتفرگ  ارف  یفوـص  نادـشرم  زا  رگید 
ناشملع دندوب و  هدیدن  داتـسا  هدناوخن و  سرد  یلعنیـسح  ازریم  باب و  دـنیوگ  یم  نایئاهب  نایباب و  تسا . هداد  همادا  فراع  نمحرلادـبع 

نیا زا  نم  دیوگ : یم  هتـشون  هاش  نیدلا  رـصان  يارب  هک  ناطلـس  حول  رد  باب  دمحمیلع  دوخ  هکنیا  امک  تسا  هدوب  یندـل  ییادـخ و  ملع 
ءاهب مه  باب و  مه  هک  تسا  ملسم  یعطق و  یخیرات ، رظن  زا  یلو  ما . هدشن  لخاد  يا  هسردم  هب  ما و  هدناوخن  ار  مدرم  نیب  جیار  مولع  رظن 

یلعنیـسح ازریم  تسا . هدیـسرن  یهجوت  لباق  تاجرد  هب  تالیـصحت  نیا  هچ  رگ  دنا ، هدرک  لیـصحت  يدیتاسا  دزن  هدناوخ و  سرد  یتدم 
هدرک ادیپ  ییانشآ  باب  اب  یگلاس  نس 27  رد  وا  تشاد . هنایفوص  گنر  زین  وا  ياهاعدا  ساسا  تشاد و  هیفوص  هب  یصاخ  تدارا  هقالع و 
ازریم دوخ  ردارب  دـیرم  یتدـم  مه  باب  گرم  زا  دـعب  تسا . هدـیورگ  وا  هب  هدوب  نادـنز  رد  دـمحمیلع  هک  ینامز  رد  اهلاس و  نیمه  رد  و 

درک و یچیپرس  ییحی  ازریم  تعاطا  زا  ادعب  یلعنیسح  ازریم  یلو  دش . یم  يو  نیشناج  وا  زا  دعب  یتسیاب  باب  تیـصو  قبط  هک  دوب  ییحی 
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دوب هتفگ  شتاملک  رد  هک  باب  روظنم  تفگ  تسناد و  دوخ  روهظ  رـشبم  مه  ار  باب  درک و  لقتـسم  تعیرـش  يربماـیپ و  ياـعدا  شدوخ 
دوب دهاوخ  وا  روهظ  زا  دعب  لاس  روهظ 2001  نیا  دوب  هتفگ  باب  دمحمیلع  هتبلا   ) تسا یلعنیسح  ازریم  دمآ  دهاوخ  هللا » هرهظی   » وا زا  دعب 

حیـسم یـسیع  تشگزاب  تعجر و  زا  دارم  تفگ  و  درک ) يربمغیپ  ياعدا  باب  روهظ  زا  دعب  لاس  دنچ  طقف  یلعنیـسح  ازریم  هک  یلاح  رد 
يارب دوخ  نراداوه  نادیرم و  هب  يا  همان  رد  باب  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ءاهب  هب  یلعنیسح  ازریم  ندش  بقلم  ناتساد  اما  متـسه . نم  ایند  رد 

یلع دمحم  و  بابلا ) باب   ) يا هیورـشب  نیـسح  الم  هلمج  زا  دوب  هداد  ییاهبقل  دندوب  هدش  عمج  اگرگ ن  تشدـب  رد  هک  دارفا  زا  نت  دـنچ 
دوب و هدش  تحاران  هلئـسم  نیا  زا  یلع  نیـسح  ازریم  دوب . هداتـسرفن  یبقل  یلعنیـسح  يارب  یلو  هرهاط )  ) جات نیرز  و  سودـق )  ) شورفراب

تشاد تشدب  عمج  رد  يدایز  ذوفن  دوب و  هداد  نیعلا  ةرق  هرهاط و  بقل  وا  هب  باب  هک  جات  نیرز  یلو  تفرگ ، عمج  نآ  كرت  هب  میمـصت 
یلعنیـسح بیترت  نیدـب  دـش و  هفاضا  نآ  هب  مه  هللا  هملک ي  کی  اهدـعب  مهد و  یم  وت  هب  ار  ءاـهب  بقل  نم  تفگ  هدرک و  ییوجلد  وا  زا 

ازریم تسا . هدرک  يربمغیپ  ياعدا  يرجه  لاس 1269  رد  دـنناد و  یم  دوخ  سیئر  ربمایپ و  ار  وا  ناییاهب  هک  دـش  هللا  ءاهب  ای  ءاهب  هب  بقلم 
. تساجنامه رد  زین  يو  ربق  تفر و  ایند  زا  نیطسلف  رد  عقاو  اکع  رهش  رد  یگلاس  شش  داتفه و  نس  رد  لاس 1309  رد  ماجنارس  یلعنیسح 

نایئاهب ياه  هرهچ  زا  رگید  یخرب  اب  ییانشآ 

( لزا حبص   ) يرون ییحی  ازریم 

تـشذگ رد  زا  دـعب  باـب  تیـصو  قبط  دـیورگ و  باـب  هب  غولب  نس  لـیاوا  رد  تسا . ءاـهب  یلعنیـسح  ازریم  زا  رتکچوک  ینتاـن و  ردارب  وا 
ات دندرک و  يوریپ  يو  زا  دنتفریذپ و  ار  ینیـشناج  نیا  یلعنیـسح  ازریم  شردارب  هلمج  زا  نایباب و  همه  دـش و  وا  نیـشناج  باب  دـمحمیلع 

ياهرطخ زا  ار  ییحی  ازریم  ناج  دهاوخ  یم  هک  هلئـسم  نیا  حرط  اب  یلعنیـسح  ازریم  تدـم ، نیا  رد  دوب . لاونم  نیمه  هب  عضو  مه  یتدـم 
هتـساک وا  تیمها  زا  مک  مک  دوش  رگ  هولج  مدرم  راظنا  رد  دشاب و  هتـشاد  يدایز  طابترا  شزیمآ و  مدرم  اب  وا  رگا  دـنک و  ظفح  یلامتحا 
صاوخ زا  یـضعب  اهنت  دـشاب و  نراداوه  وا و  نیب  طـبار  یلعنیـسح  ازریم  دـشاب و  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  ییحی  هک  درک  داهنـشیپ  دوش ، یم 

ءوس تبیغ  هلئسم  ینعی  هعیش  تادقتعم  میهافم و  زا  یکی  زا  مه  زاب  هلیـسو  نیدب  و  دش ، عقاو  لوبق  دروم  داهنـشیپ  نیا  دننیبب . ار  وا  دنناوتب 
روضح مدـع  تبیغ و  نیا  زا  مک  مک  یلعنیـسح  ازریم  درک . ضوع  ار  هلئـسم  يدوزب  یبلط  ترهـش  تردـق و  شتآ  یلو  دـندرک  هدافتـسا 

هک هللا  هرهظی  نم  نآ  تفگ  درک و  دـیدج  تعیرـش  ندروآ  توبن و  ياـعدا  شدوخ  دز . راـنک  ار  وا  درک و  هدافتـسا  ییحی  ازریم  میقتـسم 
دوجوب اهنآ  نارادـفرط  یلعنیـسح و  ازریم  ییحی و  ازریم  نیب  هک  ییاهیریگرد  رثا  رد  متـسه . نم  هتفگ  نخـس  وا  زا  اررکم  باب  دـمحمیلع 

راچان دنتـشاد  يراگزاسان  رـس  رگیدکی  اب  مه  زاب  نوچ  دندرک و  دیعبت  هنردا ) لوبماتـسا و   ) هیکرت هب  دادغب )  ) قارع زا  ار  اهنآ  ادتبا  هدمآ 
هریزج نامه  رد  دعب  لاس  دنچ  ییحی  ازریم  دندرک . دیعبت   ) نیطسلف رد   ( اکع رهـش  هب  ار  یلعنیـسح  ازریم  سربق و  هریزج  هب  ار  ییحی  ازریم 
هتـسد ود  هب  باب ) دمحمیلع  نارادفرط   ) اهیباب یلعنیـسح ، ازریم  ییحی و  ازریم  فالتخا  زا  دـعب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  تفر . ایند  زا  سربق 

دندش . میسقت  یلعنیسح ) ازریم  نارادفرط   ) یئاهب و  ییحی ) نارادفرط  یلزا ، )

نیعلا ةرق 

تسا ینیوزق  دهتجم  حلاص  دمحم  الم  شردپ  دشاب . یم  يدالیم  اب 1814  قباطم  لاس 1230  دلوتم  هملس و  ما  ای  جات  نیرز  وا  یلـصا  مان 
يرعاش رعش و  قوذ  زا  شیب  مک و  تشاد  يا  هرهب  يرهاظ  مادنا  بسانت  ییابیز و  زا  هک  لاح  نیع  رد  جات  نیرز  دوب . هیخیش  هفیاط  زا  هک 

ملع و لها  بلغا  هک  وا  نادنواشیوخ  تسا . هتـشاد  باب  دـمحمیلع  نارادـفرط  نیب  رد  يدایز  ذوفن  مه  لیلد  نیمه  هب  دوب و  رادروخرب  زین 
رهوش دیسر  وا  شوگ  هب  باب  ياعدا  هک  یماگنه  درک و  جاودزا  دوخ  يومعرسپ  اب  وا  دنتشاد . شیارگ  هیخیـش  بهذم  هب  دندوب  یناحور 

www.Ghaemiyeh.comتیئاهب ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 28زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


داد وا  هب  ار  هرهاط  بقل  باب  اهدعب  دوب  هداد  وا  هب  یتشر  مظاک  دیـس  ار  نیعلا  ةرق  بقل  دـیورگ . باب  هب  هدرک و  اهر  ار  دوخ  دـنزرف  ود  و 
دقتعم يا  هدـع  دوب . باب  ماقم  یقیقح  هلئـسم  اهنآ  یفالتخا  لئاسم  زا  باـب ، ناراداوه  ناـیم  رد  دوب ، نادـنز  رد  باـب  هک  لاس 1264  رد 

هدع اما  دوب . دهاوخ  هدمآ  دیدپ  نآ  رد  هک  یتافارحنا  لوئـسم  مالـسا و  جورم  باب  تسین و  زیاج  مالـسا  تعیرـش  رد  فرـصت  هک  دـندوب 
ءایبنا مالـسا و  ربمغیپ  زا  دـعب  هک  باب  ساسا ، نیا  رب  دـشاب و  یلبق  روهظ  زا  رتالاب  رتگرزب و  دـیاب  يروهظ  ره  هک  دنتـشاد  هدـیقع  يرگید 
شتآ دوـب ، مود  هورگ  نیمه  زا  نیعلا  ةرق  تسا . راـتخم  یعرـش  ماـکحا  رییغت  رد  تـسا و  رتـالاب  هتـشذگ  ناربماـیپ  عـیمج  زا  هدـمآ  رگید 

هدیـشوپ شیوخ ، يایح  تفع و  ظفح  يارب  ناملـسم  نانز  همه  هک  یناـمز  رد  هک  دـناسر  یئاـج  هب  ار  راـک  وا  ینیب  گرزب  ییاـمندوخ و 
باب باحصا  رد  هک  يذوفن  يرعاش و  قوذ  نایب و  تردق  يرهاظ و  ییابیز  زا  هدافتسا  اب  ناگرگ و  رد  دوخ  باجح  نتشادرب  اب  وا  دندوب 

ناـفلاخم و وا ، راـک  نیا  درک . حرطم  تسا  راـتخم  عرـش  ماـکحا  رییغت  رد  رترب و  نیـشیپ  ناربماـیپ  همه  زا  باـب  هک  ار  هلئـسم  نیا  تشاد ،
هب هک  ییاهبوشآ  هنتف و  نز و  نیا  ياه  ینار  توهـش  داسف و  جـیورت  هکلب  تفاین  همتاخ  اجنیا  هلئـسم  یلو  تخیگنارب  ار  یناوارف  ناـقفاوم 

تسا . هدش  لقن  اهباتک  رد  هک  تسا  یملسم  بلاطم  زا  تخادنا  هار 

( بابلا باب   ) يا هیورشب  نیسح  الم 

توعد تفر و  زاریش  هب  هک  تسا  یناسک  نیلوا  وزج  دوب  یتشر  مظاک  دیس  ناوریپ  زا  هیخیش و  هرمز  رد  تسا و  نایباب  درف  نیرتروهشم  وا 
مود هرامـش  درم  وا  دوـب  هدـنز  باـب  هک  یناـمز  اـت  داد و  باـبلا  باـب  بقل  وا  هب  باـب  درک . شـالت  رایـسب  نآ  هار  رد  تفریذـپ و  ار  باـب 

تسا . ناریا  رد  ناسارخ  قطانم  زا  هیورشب  دمآ . یم  باسح  هب  باب  تالیکشت 

( سودق  ) یشورف راب  یلع  دمحم  جاح 

يا هیورـشب  نیـسح  الم  فیدر  مه  نایئاهب  ناـیباب و  دزن  رد  تلزنم  ماـقم و  رظن  زا  تسا و  یتشر  مظاـک  دیـس  باحـصا  زا  هیخیـش و  زا  وا 
هب یبلط  تسایر  یملع و  رورغ  اریز  دزاس  دوخ  وریپ  ار  وا  دوب  هتسناوتن  باب  یلو  دوب  رفـسمه  باب  اب  جح  رفـس  رد  وا  ددرگ  یم  بوسحم 

هناخ هب  لباب  رد  تشگ ، یم  زاب  ناسارخ  هب  باب  دزن  زا  زاریـش و  زا  یتقو  هیورـشب  دنیبب ، دوخ  زا  رتالاب  ار  دـمحمیلع  هک  داد  یمن  هزاجا  وا 
باب اب  ار  یـشورف  راب  دـش  قفوم  داد  ماجنا  وا  اب  هک  ییاـهوگتفگ  یط  دـندوب و  هیخیـش  زا  ود  ره  نوچ  دـش  دراو  یـشورفراب  یلع  دـمحم 

دزاس . هارمه 

مظعا نصغ 

وا نز  نیرخآ  تسا و  هتـشاد  نز  راهچ  نایئاهب  سیئر  یلعنیـسح  ازریم  تسا . ءاـهب  یلعنیـسح  ازریم  لوا  نز  رتگرزب  رـسپ  ساـبع و  وا  ماـن 
زا دعب  لاس 1309  رد  ساـبع  ازریم ، حیرـص  تیـصو  هب  دروآرد . دوخ  جاودزا  هب  یگلاـس  داـتفه  نس  رد  ازریم  هک  دوب  هلاـس  يرتخد 16 

يدایز دودح  ات  درک  یعـس  دوب و  داوساب  اتبـسن  شوهاب و  كریز و  يدرم  وا  دوب  هداد  وا  هب  نایئاهب  تسایر  دش و  وا  نیـشناج  ءاهب  تافو 
نیئآ رد  هک  یتادقتعم  ضعب  راکنا  اب  راک  نیا  يارب  دیامن و  حالصا  ار  ءاهب  باب و  ياه  هتشون  تیئاهب و  نیئآ  تسـس  نهوم و  ياهتمـسق 

رد تفر . ایند  زا  يدالیم  اب 1921  قباطم  يرمق  يرجه  لاس 1340  رد  وا  دز  تسد  یفلتخم  بلاطم  فیرحت  لعج و  هب  تشاد  دوجو  اـهب 
دوش . یم  دای  ءاهبلادبع  ای  يدنفا و  سابع  هب  وا  زا  تیئاهب  هب  طوبرم  ياهباتک 

يدنفا یقوش 

رد ار  نایئاهب  تسایر  دوب  یلعنیسح  ازریم  مود  نز  زا  هک  یلع  دمحم  ازریم  شرگید  ردارب  دیاب  يدنفا  سابع  زا  دعب  ءاهب  تیصو  ساسا  رب 
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ره رد  يدنفا  سابع  هک  دیسر  یئاج  هب  راک  دش و  عقاو  یتافالتخا  یلع  دمحم  ازریم  وا و  نیب  يدنفا  سابع  نامز  رد  اما  تفرگ  یم  تسد 
ناوریپ اذل  درک  یم  یفرعم  دترم  ءاهب و  باب و  رما  زا  هدنور  نوریب  یهاگ  ربکا و  ضقان  ار  وا  یهاگ  درک و  یم  تیاکش  وا  زا  دوخ  هتشون 

دندرک . عوجر  يدنفا  یقوش  شرتخد  رسپ  هب  وا  تیصو  قبط  يدنفا  سابع  گرم  زا  دعب  دندش و  نادرگیور  یلعدمحم  ازریم  زا  تیئاهب 

ءاهب باب و  ياه  هتشون  راثآ و 

و یـسراف . یبرع و  حول  دـنچ  هیلدـع -  هفیحـص  صـصقلا -  نسحا  یـسراف -  نایب  یبرع -  نایب  زا  دـنترابع  باب  بوتکم  راـثآ  نیرتمهم 
یبرع حول  دنچ  نیبم و  هنونکم -  تاملک  تارادتقا -  تاقارشا -  عیدب -  ناقیا -  سدقا -  زا  دنترابع  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  راثآ  نیرتمهم 

رگا اما  درک . ادـیپ  تسد  نایئاهب  قیرط  زا  اـهباتک  نیا  زا  یکی  هب  ناوتب  تفگ  میهاوخ  هک  یلیـالد  یگداـس  هب  تسا  دـیعب  هتبلا  یـسراف . و 
یفاب لایخ  يداوس و  یب  هب  اهنآ  ندناوخ  اب  يا  هدنناوخ  ره  هک  تسا  تسـسو  نهوم  طولغم ، برطـضم ، ردقنآ  اهنآ  تارابع  دنوش  تفای 
فرـص هب  رتشیب  دـسرن و  اهباتک  نیا  هب  یـسک  تسد  دـننک  یم  شالت  هشیمه  نایئاهب  نایباب و  لـیلد  نیمه  هب  درب و  دـهاوخ  یپ  هدنـسیون 
دناوتب یفـصنم  هدنناوخ  ره  تسا  هدش  شنیزگ  اهنآ  ياهباتک  زا  رـضاح  هعومجم  دننک . یم  هدنـسب  هنایفوص  ياهاعدا  یهافـش و  تاغیلبت 

هعومجم نیا  هعلاطم  اب  اه  هدنناوخ  دسانشب . رتهب  دننک  یم  بوسحم  هعیش  ياه  هقرف  زا  ار  اهنآ  نایباهو  زا  یضعب  طلغ  هب  هک  ار  هورگ  نیا 
فیعضت يارب  هک  تسا  ییاهرکم  زا  هعیـش ، هب  هورگ  نیا  نداد  تبـسن  تسا  دایز  ردقچ  نایئاهب  لمع  داقتعا و  هلـصاف  هک  تسناد  دهاوخ 

نآرق تاروتسد  هب  تبسن  يدیق  یب  يرگیحابا و  هار  هک  دهد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  یناملـسم  چیه  دوش . یم  هتفرگ  راک  هب  تیب  لها  نابحم 
رب نایئاهب  نایباب و  هکنآ  رب  هوالع  تسا . هدرب  هرهب  ار  یمان  طقف  یناملـسم  زا  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـنک و  باختنا  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  و 

درادن . ع )  ) تیب لها  نابحم  هب  یطابترا  چیه  نانآ  ياه  هوای  دنا و  هدیشک  یناملسم  زا  تسد  دوخ  ياعدا  ساسا 

ءاهب باب و  دیاقع 

نایئاهب نایباب و  رظن  زا  ادخ  ءاهب -  باب و  ییادخ  ياعدا 

ار بلطم  نیا  دنا  هدرک  یعس  دوخ  راثآ  رد  يدنفا  سابع  نینچمه  دئارف و  باتک  رد  یئاهب  روهشم  غلبم  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  هچرگ 
تسا نیا  تقیقح  اما  دننک ، ریسفت  هیجوت و  يا  هنوگ  هب  ار  نانآ  ياه  هتفگ  تاملک و  دننک و  راکنا  دنتشاد  ییادخ  ياعدا  ءاهب  باب و  هک 
هـشوگ کنیا  درادن  دیدرت  راکنا و  ياج  اهنآ  ییادخ  ياعدا  هک  دید  دهاوخ  دنک  یـسررب  ار  ءاهب  باب و  تاملک  عومجم  یـسک  رگا  هک 

هدنز يادخ  زا  تسا  يا  همان  نیا  دسیون : یم  لزا . حبـص  ییحی  هب  دوخ  همان  رد  باب  دمحمیلع  - 1 مینک : یم  رورم  ار  دراوم  نیا  زا  ییاه 
. دندرگ یم  رب  وا  يوس  هب  همه  دنوش و  یم  زاغآ  ادـخ  زا  همه  وگب  ناهج . هدـنراد  اپ  رب  هدـنز و  يادـخ  يوس  هب  ناهج  هدـنراد  ياپ  رب  و 
هب ار  همه  نایاپ  زاغآ و  نینچمه  تسا و  هدش  لئاق  لزا  ییحی  هب  ار  ماقم  نیمه  مه  هتسناد و  ناهج  هدنراد  اپ  رب  ار  دوخ  مه  نایب  نیا  قبط 
یم رب  باب ) دمحمیلع   ) دحاو نیا  هب  زیچ  همه  دیوگ  یم  باب  لوا ، دـحاو  زا  لوا  باب  رد  یـسراف  نایب  باتک  رد  - 2 دنادیم . دوخ  يوس 

وا ندمآ  اب  هک  تسا  دحاو  یئیـش  نآ  دعب  تمایق  رد  هکلب  تسین  دیعب  تمایق  رد  باب ) دـمحمیلع   ) دـحاو یئیـش  نیا  هب  ئیـش  ره  ددرگ و 
ندـمآ زج  يزیچ  تمایق  ناشیا  رظن  زا  دـمآ  دـهاوخ  ءاهب  باب و  رظن  زا  تمایق  ثحب  رد  ادـعب  هکنانچ  دـش  دـهاوخاپ  رب  باب  نیئآ  تمایق 

هک تسا  نیا  شراعـش  مه  دعب  ربمایپ  نآ  دش و  دـهاوخ  اپ  رب  وا  تما  یلبق و  ربمایپ  تمایق  يربمایپ  ره  ندـمآ  اب  ینعی  تسین  يدـعب  ربمایپ 
يا تسا  نم  هدـیرفآ  تسه  هچ  ره  نم  زا  ریغ  مشاـب و  یم  اـه  هدـیدپ  همه  راـگدرورپ  نم  تـسین و  ییادـخ  نـم  زج  متـسه و  ادـخ  نـم 
زاغآ هنوگ  نیا  دنک  عورش  ادخ  مسا  هب  هکنیا  ياج  هب  ار  دوخ  ياه  همان  ءاهب  یلع  نیـسح  ازریم  - 3 دینک . شتسرپ  ارم  سپ  نم  تاقولخم 
خساپ رد  هک  یحول   ) یلع حول  لوا  رد   4 . - تسا هدز  رس  الاب  قفا  زا  هک  مدوخ  مان  تسا و  ءامـسا  همه  رب  بلاغ  هک  مدوخ  مان  هب  درک  یم 
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دش و رضاح  ءاهب  ازریم  شیپ  ینعی  شرع  هاگشیپ  رد  امش  همان  دیوگ : یم  ءاهب  یلعنیسح  ازریم  تسا ) هتـشون  دوب  یلع  وا  مان  هک  یـصخش 
( ءاهب یلعنیـسح  ازریم   ) ینعی ادـخ  تیئور  هب  دیـسر و  تسین  نوریب  وا  ملع  زا  ینزوس  رـس  هزادـنا  هب  یتح  زیچ  چـیه  هک  یـسک  هاگیاج  هب 

هروس رد  نینچمه  هیآ 61 و  سنوی  هروس  رد  دیجم  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  تسین  يا  هلمج  هیبش  وا  تالمج  دش . هدـناسر 
رد هدومرف ، شدوخ  دروم  رد  دـنوادخ  هک  ار  ییاه  هلمج  ناـمه  نیع  یلعنیـسح  ازریم  اـجنیا  تسا و  هدروآ  شیوخ  فصو  رد  هیآ 3  ابس 

هیهولالا نعزنیل  ءاشت و  نم  هیهولالا  نیتویل  نیهلا  ناهلا  کنا  مهللا  لق  : » دـیوگ یم  حول  ناـمه  رد  زین  - 5 تسا . هدرب  راـک  هب  دوخ  دروم 
يداوس یب  رب  لیلد  تسا و  طلغ  الماک  هک  هتـسب  عمج  نیهلا ) ناهلا و   ) هب ار  هملک  یلعنیـسح  ازریم  برع ، تاـیبدا  رظن  زا  ـالوا  ءاـشت » نم 
دنوادخ هک  تسا  ینتفرگ  سپ  یندیـشخب و  اهزیچ  یلیخ  لثم  مه  ییادـخ  هک  دوش  یم  هدـیمهف  ینـشور  هب  وا  هلمج  نیا  زا  ایناث  تسوا و 

ردارب  ) ییحی ازریم  نوچ  دـسیون : یم  روکذـم  حوـل  رد  نینچمه  دریگ . یم  سپ  وا  زا  رگید  زور  دـشخب و  یم  یـسک  هب  ار  نآ  زور  کـی 
ماقم زا  رتالاب  ماقم  دش و  هدز  باتـش  ما  هدناوخ  هدنز  يادـخ  ار  مدوخ  ما و  هتـشادرب  ار  ییادـخ  ماقم  مدرک و  یتسد  شیپ  نم  دـید  ءاهب )

ییادخ ماقم  زا  رتالاب  نوچ  ما  هدرک  اعدا  ار  ماقم  نیرتالاب  نم  دیمهفن  دهد و  رارق  نم  ماقم  زا  رتالاب  ار  دوخ  ماقم  ات  تسب  دوخ  هب  ییادخ 
هب یتسین  زا  وا  هدارا  هب  هدمآ و  دوجو  هب  وا  روتـسد  هب  دـش و  دـهاوخ  وا  هدـیرفآ  لیلذ و  هدـنب  ارهق  تسوا  ریغ  هچ  ره  اریز  تسین ، یماقم 

. ما هتـشادرب  هدـنب  هک  مه  ار  ییادـخ  ماقم  نآ  دـنک و  تباث  دوخ  يارب  یـسک  ات  تسین  یماقم  ییادـخ  ماقم  زا  رتـالاب  سپ  هدیـسر  یتسه 
درخ لها  امـش  هب  ار  تواـضق  و  دـبلط . یمن  ار  يرظن  راـهظا  چـیه  هک  تسا  نشور  يا  هزادـنا  هب  تاـملک  نیا  رد  ییادـخ  ياـعدا  هلئـسم 

لاکشا اه  هتفگ  نیا  هب  نایئاهب  دوخ  زا  یضعب  دش  حرطم  ءاهب  یلعنیسح  ازریم  بناج  زا  نانخـس  هنوگ  نیا  هک  یماگنه  مینک . یم  راذگاو 
عیمج سدـق ، تحاس  نآ  رد  هک  دـش  هتـسناد  نیقی  هب  يراب  تشون : یئوج  هراچ  باوج و  ماـقم  رد  ازریم  دـندرک . ضارتعا  وا  هب  هتفرگ و 

نیا ربکا ، رظنم  نآ  رد  بارتلا  ضرالا و  انا  بابرالا و  بر  انا  هک  دیامرف  یم  هک  ینیح  رد  مدق  تنونیک  نآ  هچ  دـندحاو  عنـص  رد  ءامـسا 
مولع باوـبا  دـینک  رکفت  هیهلا  هکراـبم  تاـملک  نیا  رد  رگا  دـسیون : یم  رطـس  دـنچ  زا  سپ  دوـب و  دـهاوخ  هدوـب و  هبتر  کـی  رد  ود  ره 

، هللا تآرم  هللا و  تاذ  هب  ای  هدیمان  هللا  ءامـسا  هب  ار  نالف  هکنیا  زا  دیوشن  برطـضم  رگید  هک  یناش  هب  دوش  حوتفم  بولق  هجو  رب  هیاهنالام 
هکنیا لثم  دوب  دهاوخ  هدوب و  مدق  سفن  رهظم  لوح  فئاط  اهمـسا  نیا  لک  امهنیب و  قرف  الو  يواسم  تحاس  نآ  رد  ءامـسا  عیمج  هک  هچ 

وه هنال  هیلع  ضرتعی  نادـحال  سیل  ردـقیل و  هنا  دـنیامرف : موسوم  ایلع  تافـص  ینـسح و  ءامـسا  لـک  هب  ار  يرجـش  مدـق  لاـمج  نیح  رد 
ار دوخ  یلبق  ياهفرح  تالمج  تارابع و  نیا  اب  هتـساوخ  یلعنیـسح  ازریم  رابجلا . زیزعلا  وه  الا  هلا  رادـتقالا ال  هضبق  یف  هاوسام  راتخملا و 
تسا و نکمم  یـسک  ره  زا  ییاهاعدا  نینچ  درادـن . ضارتعا  قح  مه  یـسک  تسا  دـقتعم  دـینک  یم  هظحالم  هک  روطنامه  دـنک و  هیجوت 

هرذ ار  دوخ  هک  باب  دـیوگ  یم  نینچ  عیدب ص 74  باتک  رد  یلعنیـسح  ازریم  درک . لوبق  مهف و  لیلد  نودـب  ار  ییاعدا  ناوت  یم  هنوگچ 
شتلع اهنیا ، دننام  ینم و  وت  ماوت  نم  هتفگ  یم  صاخشا  هب  نینچمه  هدیمان و  یم  بابرالا  بر  ای  هدناوخ  یم  هرذ  زا  رت  تسپ  ای  هتفگ  یم 
تعلط رب  زج  كرابم  مشچ  هک  یناش  هب  دید  یم  ار  دوخ  درک  یم  هاگن  زیچ  ره  هب  دـندوب و  باب  لامج  هنییآ  رد  اهزیچ  همه  هک  هدوب  نیا 

ار ادـخ  مینک  یم  هاگن  زیچ  ره  هب  ام  تسا و  قح  سدـقا  تاذ  هنیئآ  ملاع  تسا  نآ  دـنیوگ  یم  نافرع  لها  زا  یخرب  هچنآ  داتفین . كراـبم 
منیب یم  ار  مدوخ  منک  یم  هاگن  زیچ  ره  هب  نم  تسا و  نم  تاذ  لامج و  هنیئآ  زیچ  همه  دییوگب  دیوگب  یسک  میدوب  هدینـشن  اما  مینیب  یم 

یم هچره  دنیب و  یمن  ار  دوخ  رگید  دسرب  تفرعم  زا  هجرد  نیا  هب  یسک  رگا  هک  دوش  یم  تبحـص  هللا  یف  انف  مان  هب  یماقم  نافرع  رد  هک 
طقف ملاع  رد  هتـسناد و  یم  دوخ  لامج  هنیئآ  ار  اهزیچ  همه  هک  دوب  هدیـسر  نآ  هب  باب  هک  یماقم  نیا  مینیب  یمن  اـما  دـنیب  یم  ادـخ  دـنیب 

هب ار  همه  ناربمایپ  هکنآ  لاح  تسین و  دوخ  يوس  هب  توعد  رهظم  نانخـس  نیا  ایآ  ینیبادخ ؟ ای  تسا  ینیب  دوخ  تسا ، هدـید  یم  ار  دوخ 
حبص ییحی  ینعی   ) نیکرشم زا  یخرب  دسیون : یم  ییحی  ازریم  شردارب  باوج  رد  یلعنیسح  ازریم  عیدب ، باتک  رد  دنناوخ . یم  ادخ  يوس 

هفاـیق لکـش و  رد  ترطف  ماـگنه  نیا  رد  قـح  يادـخ  هب  دـنگوس  تسین ، ترطف  قـبط  تاـیآ  نیا  هک  دـنتفگ  یلعنیـسح ) ازریم  ردارب  لزا 
هب دنگوس  ینادان  ریجنز  ناریسا  يا  امـش  رب  ياو  دیوگ  یم  نینچ  تسا و  هداد  رـس  هلان  هیرگ و  هداتـسیا و  مامت  عوضخ  تلذ و  اب  يرکون 
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هورگ نیا  یلو  دهد  یم  یهاوگ  نینچ  دوخ  هیلع  رب  ترطف  يرآ  ما . هدـش  هدـیرفآ  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  هملک  کی  اب  مترطف  هک  نم  ادـخ 
زاین یب  وا  زا  هشیمه  ام  دراد و  ام  اب  یتبسن  هک  دنک  یم  راختفا  مه  ترطف  ادخ  هب  دنگوس  دنمهف . یمن  شنارادفرط ) ییحی و  ازریم   ) رارشا

روظنم یتـسارب  دـنک . یمن  راـکنا  یـسک  راـفک ، رکنم و  زج  ار  نیا  میا و  هدـیرفآ  دوخ  ناـمرف  هب  ار  رگید  زیچ  ره  وا و  هک  اریز  میا  هدوـب 
يزور زورما  دسیون : یم  دوخ  دلوت  زور  تبسانم  هب  یتشاددای  رد  ءاهب  یلعنیسح  ازریم  - 6 تسیچ ؟ نآ  لاثما  اه و  هتفگ  نیا  زا  یلعنیسح 

رد دنوادخ  هک  تسیا  هلمج  دلوی  مل  دلی و  مل  هلمج  هک  دـنناد  یم  همه  تسا . هدـش  هداز  هن  هدازن و  هک  یـسک  دـش  هداز  نآ  رد  هک  تسا 
هک توافت  نیا  اب  تسا  هدرب  راک  هب  دوخ  دروم  رد  ار  هتفگ  نیا  نیع  یلعنیـسح  ازریم  اـجنیا  تسا و  هدومرف  دوخ  فصو  رد  دـیحوت  هروس 

. تسا هدش  هداز  هن  هدازن و  هک  یـسک  نآ  رد  دـش  هداز  هک  تسا  يزور  زورما  دـیوگ  یم  تسا . هدرک  ییوگ  ضقانت  هدوب  داوس  یب  نوچ 
لوا دلج  رد  ءاهب  یلعنیسح  ازریم  رسپ  يدنفا  سابع  - 7 تسا ؟ هدش  هداز  زورما  هنوگچ  سپ  هدشن  هداز  هک  تسا  نیا  شتفص  یـسک  رگا 

منامرف تاحشر  زا  نایادخ  همه  دنک : یم  رکذ  یلعنیسح  ازریم  شردپ  ياه  هدورس  زا  ارنآ  هدروآ و  ار  رعـش  نیا  بیتاکم ص 254  باتک 
هلا دسیون ال  یم  نیبم ص 286  باتک  رد  یلعنیسح  ازریم  - 8 دندش . راگدرورپ  ممکح  يزیربل  زا  ناراگدرورپ  همه  دندیـسر ، یئادخ  هب 
هللا هملک  تسا و  هدرک  فرصت  هللا  الا  هلا  هملک ال  رد  اجنیا  رد  تسین . اهنت  هناگی و  ینادنز  نم  زج  ییادخ  همجرت  دیرفلا  نوجسملا  انا  الا 

تـسد راتفرگ  تسا و  نادنز  رد  ادخ  هک  دیراد  مه  هجوت  هتبلا  تسین  ییادخ  نم  زج  دـیوگ  یم  دراذـگ و  یم  انا  نآ  ياج  هتـشادرب و  ار 
یم دشاب  یحیـسم  ناشفرط  رگا  دننک . یم  حرطم  ار  اهب  یناونع  ریبع و  باب و  یئادخ  ياهاعدا  زا  تسا  ییاه  هشوگ  اهنیا  تسا . نانمـشد 

هغبان وا  دنیوگ  یم  تسا  هدرک  لیـصحت  رگا  تسا و  ینیـسح  تعجر  دنیوگ  یم  تسا  هعیـش  ناملـسم  رگا  تسا و  حیـسم  تعجر  دنیوگ 
ات رتمهم . نادـشرم  همه  زا  تسا  يدـشرم  بطق و  دـنیوگ  یم  تسا  هیفوص  افرع و  نادـنمقالع  زا  رگا  تسا و  فوسلیف  میکح و  رـصع و 

قلاخ ءاهب  هک  تسا  نیا  نایئاهب  هدیقع  تسا و  ییادخ  ياعدا  یلعنیـسح  ازریم  یقیقح  ياعدا  هک  دمهف  یم  دـش  رارـسا  مرحم  یتقو  هکنیا 
تسا . هتفگ  نخس  یسوم  ترضح  اب  روط  هوک  رد  هک  تسوا  تسا و  بتک  لزنم  لسر و  لسرم  نیمز ، نامسآ و 

ءاهب باب و  رظن  زا  تمایق 

زا الثم  نآ . بورغ  نامز  ات  مسا  ره  هب  نامز  ره  رد  تقیقح  هرجـش  روهظ  تقو  زا  تسا  ترابع  تماـیق  دـیوگ : یم  ناـیب  باـتک  رد  باـب 
نایب هرجـش  روهظ  زور  زا  یـسیع و  تمایق  وا  جورع  زور  ات  هللا  لوسر  تثعب  زور  زا  دوب و  یـسوم  تمایق  جورع  زور  ات  یـسیع  تثعب  زور 

ود و تعاس  ینعی  تمایق  ات  تسا  یجان  نآرق  تعیرـش  رب  هک  سک  ره  تسا  هللا  لوسر  تمایق  وا ، بورغ  نامز  ات  باب ) دـمحمیلع  ینعی  )
تمایق زور  تسا  هدوب  نایب  هطقن  رما  راهظا  تعاـس  هک  يرجه  لاس 1260  یلوالا  يدامج  هام  مراهچ  زور  بورغ  زا  هتـشذگ  هقیقد  هدزای 

نیب هلـصاف  خزرب ، زا  دارم  وا و  راکنا  روهظ و  هطقن  هب  نامیا  مدع  ینعی  یفن  زا  تسترابع  تشهب  دـندشن . رادربخ  نالها  ان  تفر و  دـمآ و 
یسک دوش و  یمن  هتخیگنارب  ربق  زا  هک  یسک  دیوگ : یم  ًاتحارص  نآرق  رد  هک  تسا  ییانعم  هب  تثعب  تمایق و  رکنم  باب  تسا . روهظ  ود 

ای ندرک و  لوبق  يدـعب و  ربمایپ  ندـمآ  هب  ار  نآ  دـننام  خزود و  تشهب و  تمایق و  تایآ  همه  وا  درادـن  یعالطا  گرم  زا  سپ  ناـهج  زا 
میوگ یم  نم  الثم  هک  تسا  نیا  ناگدرم  ندش  هتخیگنارب  تثعب  زا  روظنم  دـیوگ : یم  وا  دـنک  یم  لیوات  نآ  لاثما  وا و  توعد  نتفریذـپن 

نم هب  رذوبا ) الثم   ) سک نالف  میوگ  یم  ای  دوش . یم  ثوعبم  بلاط  یبا  نب  یلع  تسا ) بلاط  یبا  نبا  یلع  نامه   ) يا هیورشب  نیسح  الم 
یناکتـسا ای  ناجنف  نامه  تسا  نم  شیپ  هک  ناجنف  نیا  متفگ  رگا  دوش . یم  رذوبا  یـشورفراب ) یلع  دـمحم  الم  ـالثم   ) نیا هدروآ  ناـمیا 

ياهرد منم و  تشهب  زا  دوصقم  دـیوگ : یم  باتک  نامه  رد  مه  یهاگ  دوش . یم  ناکتـسا  ناـمه  ناـجنف  نیا  هدوب  ربماـیپ  شیپ  هک  تسا 
امش يارب  زیچ  نالف  الثم  ما  هدروآ  نم  هک  تسا  یماکحا  یتشهب  ياه  تمعن  زا  روظنم  دنا  هدروآ  نامیا  نم  هب  هک  دنتـسه  یئاهنآ  تشهب 
دینک هدافتسا  نآ  زا  دیتسناوت  یمن  امش  دش و  یم  مارح  امـش  رب  زیچ  نآ  تسا  عونمم  مارح و  متفگ  یم  نم  رگا  نوچ  تسا  زیاج  لالح و 

نانخس نینچ  تسا . هدیـسر  امـش  هب  نم  فرط  زا  هک  تسا  یتمعن  نیا  دینک  هدافتـسا  دیناوت  یم  امـش  تسا و  لالح  متفگ  نم  هکنیا  سپ 
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. تسین نید  يراگنا  کبـس  یهاوخدوخ و  زج  يزیچ  دوخ ، رب  نآ  قیبطت  ینید و  میهاـفم  اـه و  شزرا  هراـبرد  يا  هناخاتـسگ  هناروسج و 
هعوـمجم نآ  هکلب  دوـب  دـهاوخن  نید  رگید  دـشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  دـبات و  یمن  رب  ار  يریـسفت  ره  دراد  هک  یـصخشم  بوچراـچ  اـب  نـید 

هرابرد ار  ءاهب  باب و  تاملک  زا  یئاه  هنومن  اجنیا  رد  دـنهد . یم  رارق  شیوخ  هبعلم  ار  نید  هک  دـش  دـهاوخ  صاخـشا  ياه  یهاوخدوخ 
نونکات دیوگ : یم  مود  دـحاو  مهدزناش  باب  نایب ، باتک  رد  باب  دـشاب : هورگ  نیا  ياه  يور  جـک  رب  يدـهاش  ات  مینک  یم  رورم  تمایق 

یتنج چـیه  ادـخ  ملع  رد  هک  تسا  نیا  تشهب  تقیقح  هدـیمهفن و  ار  راـن  تنج و  خزود و  تشهب و  ياـنعم  یـسک  دـنوادخ ، رهاـظم  زج 
هب دیـسر  تبون  ات  دـنا  هدوب  هرود  نآ  تنج  هرود  ره  رد  ایبنا  هکنانچ  ناربمایپ . ندـمآ  اب  دـیامرف  روهظ  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  زا  رتگرزب 
میم فرح  هب  دـسرب  اـت  راـهطا  همئا  وا  زا  سپ  و  ع )  ) نینموملاریما وا  زا  سپ  مرکا و  ربماـیپ  زا  رتگرزب  یتنج  نآرق  هرود  رد  مرکا . ربـمغیپ 

نامه تقیقح  رد  هرود  نیا  دش و  زاغآ  نایب  هرود  هک  دعب  دنتسین . هدوبن و  تسا  دمحم  ناشیا  مان  هک  تسا  جع ) يدهم  ترـضح  روظنم  )
هللا هرهظی  نم  دعب  هرود  رد  نوچ  تسین و  باب  دمحمیلع  ینعی  نایب  هطقن  زا  رتگرزب  ادخ  ملع  رد  یتنج  تسا  نآرق )  ) ناقرف هرود  ترخآ 

هب روهظ  هک  یتـنج  ره  يارب  زا  دـنوادخ  دوـب  دـهاوخن  هللا  هرهظی  نم  زا  رت  میظع  یتـنج  تسا  ناـیب  هطقن  ناـمه  ترخآ  هک  دـیامن  روـهظ 
یح هملک  يدجبا ، باسح  رظن  زا  هک  تسا  نیا  روظنم   ) دنرفن یح 18  فورح  نایب ، هرود  رد  هچنانچ  هداد  رارق  باـب  هدزون  تسا  ربمغیپ 

دنوش 19 یم  نایب  هطقن  دوخ  اب  دندیورگ ). وا  هب  باب  تایح  نامز  رد  هک  دنتـسه  هیخیـش  زا  رفن  باب 18  دارم  هک  دـیآ  یم  رد  لداعم 18 
رگا تسا … و  تنج  نیا  هیطع  تمعن و  نیا  هدـش  لالح  ناـیب  هرود  رد  یلو  تسا  مارح  اـهدرم  يارب  ریرح  ندیـشوپ  نآرق  هرود  رد  رفن .
يزیچ رگا  دـشاب و  هللا  یلا  بوسنم  هک  تسا  نیا  شرما  تنج  اریز  تسا  تنج  رد  مه  وا  تاقلعتم  تاکلمت و  همه  تسا  تنج  رد  یـسک 

زا تسا  نم  هب  بوسنم  نوچ  درادـن  مه  هرجنپ  رد و  هک  تسا  نم  کیرات  هرجح  نیا  هچنانچ  تسا  هللا  یلا  بستنم  دـش  نموم  هب  بوسنم 
زا دـننکاس  نم  نانمـشد  هک  یتارجح  نآ  ءیـش و  لک  بر  انا  الا  هلا  هللا ال  اـنا  ینا  دـنیوگ  یم  وا  تارذ  همه  تسا و  ناوضر  فرغ  یلعا 

یمن یقلت  یئوگ  نایذه  زج  يزیچ  درادن ، دوخ  ياعدا  رب  یلیلد  چیه  هک  يدرف  نانخس  نیا  دشاب . عیفر  خاک  دنچ  ره  تسا  منهج  لحارم 
يزیچ منهج  هب  نافلاخم  تشهب و  هب  نارادـفرط  دوخ و  باستنا  منهج و  تشهب و  قلخ  يراذـگنوناق ، توبن و  ياعدا  نانچ  کـی  رد  دوش 
تسا هدرکن  هفاضا  باب  ياه  هتفگ  هب  يزیچ  تمایق  هرابرد  زین  اهب  یلعنیـسح  ازریم  دوش ؟ دادملق  دناوت  یم  هنالهاج  یهاوخدوخ  کی  زج 

ار منهج  تشهب و  تایآ  دنک و  یم  رارکت  تمایق  هرابرد  ار  باب  ياعدم  عیدب ص 338  باتک  رد  وا  دراد  لوبق  ار  باب  ياهفرح  نامه  و 
مرکا ربمایپ  تمایق  باب  ياعدا  رب  انب  اریز  دروخ ، یم  مشچ  هب  راکشآ  یضقانت  اجنیا  رد  اما  دنک . یم  ریـسفت  شنارادفرط  دوخ و  ندمآ  رب 

نوچ تسا  هدرک  اپ  رب  ار  نایباب  تمایق  وا  دـیوگب  دـیاب  دـش و  یم  زاغآ  اهب  روهظ  اب  مه  باب  تمایق  دـیاب  سپ  دوب  هدـش  زاغآ  وا  روهظ  اب 
درادن انعم  رگید  تسا و  هدـش  مامت  هتـشذگ و  هدـش و  اپرب  باب  دـمحمیلع  ندـمآ  اب  وا  ياعدا  هب  نانآ  ربمایپ  نآرق و  ناناملـسم و  تمایق 

نآ هب  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  هک  يرگید  هلئـسم  دوش . قیبطت  یلعنیـسح  ازریم  رب  هدـش  لزاـن  نآ  مئـالع  تماـیق و  هراـبرد  هک  نآرق  تاـیآ 
رد يا  هراچ  دـیاب  دـنهد  قیبطت  دوخرب  ار  تمایق  دـنهاوخ  یم  ینآرق  تایآ  هب  رهاظ  هب  دانتـسا  هب  ءاـهب  باـب و  رگا  هک  تسا  نیا  میزادرپب 

لامعا نیرتکچوک  زا  دوش و  یم  یگدیـسر  دارفا  همه  لاـمعا  هب  - 1 تمایق : رد  نآرق  رظن  زا  دـندرک . یم  تمایق  ياه  هناـشن  همه  ریـسفت 
زور - 3 ریوکت 1 و 2 ) هروس   ) دتفا ورف  دیـشروخ  ناگراتـس و  تمایق ، ندش  اپرب  ماگنه  هب  - 2 لازلز 5 و 6 ) هروس   ) دوش یم  لاوئـس  اهنآ 

هعراق 3 و 4 و 5)  ) دنک یم  ناور  بآ  هدش و  هدز  هبنپ  دننام  ار  اههوک  دـنک و  یم  ور  ریز و  ار  نیمز  هرک  همه  هک  یگرزب  كانتـشحو و 
ياهناسنا - 5 سی 53 )  ) دنوش یم  عمج  مه  درگ  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  و  راطفنا 4 )  ) دنیآ یم  نوریب  ربق  زا  دنوش و  یم  هدنز  ناگدرم  - 4

نیعلا روح  رـصق ، هک  ییاج  تشهب  هب  دـنوش و  یم  رادروخرب  دـنوادخ  ياه  تمعن  زا  دـنریگ و  یم  ار  دوخ  شاداـپ  تماـیق  رد  راـکوکین 
نارفاک تمایق ، رد  - 6 دمحم 15 ) هروس  .) دنوش یم  دراو  تسا  يراج  نآ  ياه  غاب  رد  ریـش  رهن  دراد و  یندشن  مامت  ياه  هویم  ناتخرد و 

عاونا هب  نآ  لـها  دراد و  نازوس  مرگ و  رایـسب  شتآ  هک  ییاـج  منهج  هب  دنـسر و  یم  دوخ  لاـمعا  يازـس  هب  زین  ناراکدـب  ناکرـشم و  و 
(. میهاربا 48 هروس   ) دنوش یم  لیدبت  نیا  زا  ریغ  ینیمز  نامسآ و  هب  نیمز  نامسآ و  - 7 رطاف 36 ) هروس   ) دنوش یم  دراو  دنراچد  اهباذع 
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ياه تمالع  هیآ و  اهنآ  رب  هوالع  دـش و  رکذ  میرک  نآرق  رد  تماـیق  يارب  هک  تسا  ییاـه  هناـشن  تاـیآ و  زا  یکچوک  هنومن  طـقف  اـهنیا 
یمامت ندـش  رهاظ  تمایق و  ندـش  اپ  رب  دروم  رد  ار  اهب  باب و  ياه  هتفگ  تایآ ، نیا  دوجو  اـب  ناوت  یم  هنوگچ  تسا و  هدـمآ  مه  رگید 

درک و لیمحت  تایآ  زا  یـضعب  رب  دوخ  بناج  زا  يریـسفت  ظاـفلا ، رهاوظ  نتفرگ  هدـیدان  اـب  ناوت  یم  هنوگچ  درک . لوبق  نآ  ياـه  هناـشن 
ءاهب باب و  ياهرادـنپ  رب  تمایق  هب  طوبرم  تاـیآ  همه  هنوگچ  تـالیوات ، نیا  زا  یـضعب  لوبق  ضرف  رب  تفرگ . هدـیدان  ار  اـهنآ  هعومجم 

هب نآرق و  هب  ارتفا  تبسن و  زا  نخـس  هکلب  تسین  ینآرق  تایآ  هرابرد  ریـسفت  يار و  کی  زا  نخـس  تسا  ملـسم  هچنآ  سپ  دنقدص ؟ لباق 
دنناوخ . یم  دوخ  يوس  هب  ار  لهاج  يا  هدع  هک  تسا  یلاباال  یهورگ  شیادیپ  زا  نخس  تسا  نید  معا  روط 

ءاهب باب و  تاملک  رد  توبن 

نینچمه توبن و  هلئـسم  دروم  رد  ءاهب  باب و  رظن  هکنیا  يارب  دنتـشاد  زین  یحو  تفایرد  يربماـیپ و  ياـعدا  ءاـهب  یلعنیـسح  ازریم  باـب و 
یم لوا  باب  مود  دـحاو  یـسراف ، نایب  رد  - 1 مینک . یم  رورم  ار  ناـنآ  ياـه  هتفگ  زا  يا  هنومن  دوش  نشور  رتشیب  اـهنآ  يربماـیپ  ياـعدا 

رد هچنانچ  دیامرف  یم  لزان  ار  تجح  دیامن ، یم  رخافت  تسا  هرود  نآ  لها  ولع  یلعا  هچنآ  هب  هرود  ره  رد  هناش  زع  ملاع  دنوادخ  دیوگ :
هزجعم ار  وا  دومرف و  لزان  تحاـصف  ولع  یلعا  هب  ار  نآرق  دـنوادخ  تهج  نیا  زا  دوب  مـالک  تحاـصف  هب  لـک  راـختفا  نآرق ، لوزن  ناـمز 
قئاـقد دـیحوت و  ملع  هب  باـبلالاولوا  راـختفا  باـب ) دـمحمیلع  ناـمز  ینعی   ) ناـیب هطقن  هرود  رد  هک  تسین  ههبـش  … و  داد رارق  هللا  لوسر 

هداد رارق  تایآ  سفن  رد  ادخ  لوسر  تجح  لثم  ار  وا  تجح  ملاع  دنوادخ  تهج  نیا  زا  دوب  تیالو  لها  دزن  هعنتمم  تانوئـش  تفرعم و 
نایب باتک  نیمه  تسا و  هلوقم  نیا  زا  مه  وا  هزجعم  تسا  ظفل  مالک و  خنس  زا  مالسا  ربمایپ  هزجعم  هک  روطنامه  تسا  یعدم  باب  تسا .
نایب هورگ  يا  دیوگ : یم  سدقا ص 149  باتک  رد  یلعنیسح  ازریم  - 2 تسوا . هزجعم  میدـید  ار  نآ  زا  يا  هنومن  اجنیا  رد  هک  یتاـیآ  و 
نایم هک  دومن  رما  درک و  مرادیب  امـش  نامحر  دنوادخ  هدارا  تسد  هک  مدوب  هدیباوخ  ادخ  هب  دنگوس  دیـشکن  ضارتعا  ياهریـشمش  اب  ارم 
هورگ يا  دسیون  یم  سدقا ص 161  باتک  رد  یلعنیسح  ازریم  - 3 دینادب . امـش  رگا  تسین  مدوخ  شیپ  زا  نیا  منک . ادن  نیمز  نامـسآ و 

هک یسک  هب  دینکن  ضارتعا  ادخ و  زا  دیـسرتب  مدرک . یمن  راکـشآ  رهاظ و  ار  دوخ  هاگچیه  دوب  مدوخ  تسد  رد  راک  نیا  رایتخا  رگا  نایب 
نم تشاداپب و  ارم  امش  ياناوت  يادخ  مدوب  هتسشن  نم  تسا و  هدمآ  دیراد  رگید  ناربمایپ  زا  امـش  هک  ینیهارب  هلدا و  اب  دنوادخ  بناج  زا 

ره هکنانچ  تایآ  زا  نم  رب  درک  لزان  تخاس و  مرادـیب  مدوب  هدـیباوخ  هدروآ و  نخـس  هب  شنیتم  مکحم و  ناـمرف  هب  ارم  وا  مدوب  تکاـس 
دـیناوخب و تسه  ناتدوخ  شیپ  رد  هک  ار  یتایآ  هتـشگ و  لزان  نم  ملق  زا  هک  ار  یتاـیآ  وگب  تسا  ناوتاـن  نآ  ندرمـش  زا  اـناوت  هدـنرمش 
یـشرع و ياعدا  دـنوادخ و  هب  شدوخ  باستنا  اب  باب  یلعنیـسح  ازریم  هک  تسا  نشور  الماک  دیـشابن . ناراک  زواجت  زا  دـیهد و  فاصنا 
اب هطبار  رد  هک  یمهم  لاوس  تسا . نوریب  هزادنا  زا  هک  هدش  لزان  تایآ  نم  رب  ردـقنآ  دـیوگ  یم  دراد و  يربمایپ  ياعدا  ندـش ، یتوکلم 

( تلزنم ثیدـح   ) اهنآ نیرتروهـشم  هک  یفلتخم  تایاور  نینچمه  نآرق و  حیرـص  هیآ  ساسا  رب  تسا . تیمتاخ  تسا  حرطم  عوضوم  نیا 
دوب . دهاوخ  یهلا  ربمایپ  نید و  نیرخآ  ص )  ) دمحم ترضح  مالسا و  نید  تسا 

تلزنم ثیدح 

زا دعب  هکنیا  زج  تسا  یسوم  هب  نوراه  دننام  نم  هب  وت  تبسن  دندومرف : ع )  ) نینموملا ریما  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  تلزنم ، ثیدح  ساسا  رب 
مهن دلج  رد  نینچمه  ات ص 152 و  زا ص 126  ینارحب  مشاه  دیس  مارملا  هیاغ  باتک  رد  یعیش  عبانم  رد  ثیدح  نیا  تسین . يربمایپ  نم 

رد مه  تنـس  لها  عبانم  رد  تسا . هدـمآ  نومـضم  نیمه  هب  فلتخم و  ياهدنـس  هب  ات 243  زا ص 237  یـسلجم  موحرم  راونالا  راـحب  زا 
زا هک  دیدحلا  یبا  نبا  تسا . هدمآ  اهنآ  ریغ  يذمرت و  حیحص  دوواد ، یبا  حیحص  ملسم ، حیحص  يراخب ، حیحص  لبنح ، نب  دمحا  دنـسم 
رد يرگید  دایز  رایـسب  تایاور  دنراد . قافتا  عامجا و  مالـسا  قرف  مامت  ثیدح  نیا  لقن  رب  دـیوگ : یم  تسا  تنـس  لها  نیخروم  املع و 
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دنوادخ فرط  زا  يا  هزات  ربمایپ  مالـسا  ربمایپ  تعیرـش  زا  دعب  هکنیا  رب  دـنراد  تلالد  اهنآ  یمامت  هک  هدـش  لقن  هعیـش  تنـس و  لها  عبانم 
يارب ار  اهنآ  زا  یخرب  سردآ  هنومن  يارب  یلو  میروذـعم  اجنیارد  ثیداحا  نیا  رکذ  زا  راصتخا  تیاـعر  يارب  اـم  دـش . دـهاوخن  هداتـسرف 

یتایاور همه  نیا  نآرق و  تایآ  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نیا  لاوس  نونکا  مینک . یم  رکذ  دنتـسه  رتشیب  قیقحت  هعلاطم و  دـنمقالع  هک  يدارفا 
ندروآ اهب و  باب و  يربمایپ  ياعدا  هنوگچ  دنتسه  یهلا  ربمایپ  نید و  نیرخآ  ص )  ) مرکا ربمایپ  مالـسا و  نید  دننک  یم  نایب  احیرـص  هک 

دراو اهب  رب  مه  باب و  رب  مه  هک  تیمتاخ  لاکـشا  رب  هوـالع  - 2 دشاب ؟ حیحص  مالـسا  نید  هب  دانتـسا  اب  دناوت  یم  اهنآ  هلیـسوب  هزات  نیئآ 
هب وا  نید  هک  دنک  یم  حیرـصت  نایب  باتک  رد  يددـعتم  دراوم  رد  باب  هکنیا  نآ  تسا و  دراو  ءاهب  رب  صوصخ  هب  يرگید  لاکـشا  تسا 

يربمایپ ياعدا  دیایب و  تدـم  نیا  ندـش  مامت  زا  لبق  ات  سک  ره  دوب و  دـهاوخ  رادـیاپ  لاس  ات 2001  ینعی  ثاغتـسم  هملک  فورح  ددع 
و درک ) يربمایپ  ياعدا  لاس 1269  رد  اهب  یلعنیسح  ازریم  تفر و  ایند  زا  لاس 1266  رد  دومن و  يربمایپ  ياعدا  لاسرد 1260  باب   ) درک

هچنانچ دندنادرگ  يور  وا  زا  دـندرک و  تفلاخم  وا  اب  نایباب  زا  يا  هدـع  تشادـن  قیبطت  باب  هتفگ  اب  وا  يربمایپ  ياعدا  هک  لیلد  نیمه  هب 
بطاخم ار  نایباب ) ینعی   ) نایب هورگ  ازریم  هک  دـیدرک  هظحالم  میدرک  لقن  یلعنیـسح  ازریم  سدـقا  باتک  زا  اریخا  هک  یتارابع  نیمه  رد 

درک و یچیپرـس  لزا  حبـص  ییحی  ازریم  ینیـشناج  باب و  تعاطا  زا  دوخ  یلعنیـسح  ازریم  اـما  دـننکن  ضارتعا  وا  توعد  زا  هک  هداد  رارق 
یمن يدعب  ربمایپ  توعد  راکنا  زج  يزیچ  ار  منهج  هک  نایئاهب  نایباب و  دوخ  هدیقع  هب  انب  بیترت  نیدـب  تشاذـگ و  ار  وا  اب  تفلاخم  يانب 
دنناد یم  دوخ  رب  هلزان  تایآ  رد  ار  دوخ  هرجعم  اهب  باب و  میدرک  هراشا  ًالبق  هک  روطناـمه  - 3 دندش . دراو  راکنا  یفن و  منهج  هب  دنناد ،
تایآ نیا  زا  ییاه  هنومن  اجنیا  ات  ام  دنناوت . یمن  دنروایب  ار  تایآ  نیا  ریظن  دنهاوخب  دـنوش و  عمج  سنا  نج و  رگا  هک  دنتـسه  یعدـم  و 

نیا زا  رگید  هنومن  دنچ  هب  زین  اجنیا  رد  میدرک . رکذ  عیدب  تاقارـشا و  سدقا ، نایب و  دننام  ءاهب  باب و  فلتخم  ياهباتک  زا  ار  اسآ  هزجعم 
یـسک هک  تسا  يا  هزجعم  دـح  رد  هدـش و  لزان  دـنوادخ  فرط  زا  تایآ  نیا  ایآ  هک  دـینک  تواضق  دوخ  امـش  مینک و  یم  هجوت  تاـیآ 

رونا رون  كانلعج  دـق  انا  نیلاجلل …  الیلج  الالج  كانلعج  دـق  انا  یبرع  نایب  باتک  تایآ  زا  يا  هنومن  . - هن ای  دروایب  ار  اهنآ  ریظن  دـناوتن 
هنومن . - نیطشابلل اناشطب  كانلعج  دق  انا  لق  نیباحلل -  ابیبج  اتبح  كانلعج  دق  انا  لق  نیتماتلاامیمت –  امامت  كانلعج  دق  انا  نیروانلل –  انا 

اب ینابر ، صمق  اذه  ینادزی -  علخ  اذه  یهلا ، بذـج  ياه  ياه  دـمآ  مالغ  هزات  نآ  يران  هردـس  اب  یهلا ، غاب  زا  اهب  یـسراف  تایآ  زا  يا 
، یئامع رـصم  زا  ینابذع  زرط  اذه  ینامحر  فطل  اذه  یناحبـس ، بذع  اذه  ياه  ياه  دمآ ، منا  بر  نآ  یناویح ، رحبا  اب  یناحور ، رثوک 

یبرع تایآ  لوزن ، هار  رد  هتبلا  ، ) ینامدق عدب  اذه  ینارون ، علط  اذه  ینالزا ، هجو  اذه  ياه  ياه  دمآ . زان  هوشع و  اب  يزاریـش  فسوی  نآ 
تاـیتاذ رهظا  دـق  هللادـمحلا  یهبـالا  یهبلا  هللا  مـسب  باـب ) حاوـلا  زا   ) باـب تاـیآ  زا  رگید  ياـه  هنوـمن  تـسا ) هدـش  طوـلخم  یــسراف  و 

سدق دجم  عبانم  عیاقر  علاوطب  تایخزابلا  تایتاذلا  حالا  هیقارش و  قاروش  قارـشاب  تانینوکلا  قرـشا  هینازارط و  زارط  زارط  اب  تاینادمحلا 
یم هنوگچ  اـعقاو  رگید  ياـه  هبنج  نینچمه  اوتحم و  موهفم و  رظن  زا  هچ  ظـفل ، رظن  زا  هچ  تاـیآ  نیا  هک  دـییامرف  یم  هظحـالم  هیعاـنتم .

نایئاهب نایباب و  هک  تسا  نیا  اهب  باب و  يربماـیپ  هراـبرد  رگید  هلئـسم  - 4 زجاع . نآ  لـثم  ندروآ  زا  سنا  نج و  دنـشاب و  هزجعم  دـنناوت 
مه اهب  باب و  دوخ  هتبلا  تسا و  هدوب  دنوادخ  بناج  زا  یندل و  اهنآ  مولع  دـندوب و  هدـناوخن  سرد  دـندوب و  یما  ربمایپ  ود  نیا  دـندقتعم 

تـسا مدرم  دزن  مولع  زا  هچنآ  نم  دـیوگ : یم  هتـشون  هاش  نیدـلا  رـصان  يارب  هک  ناطلـس  حول  رد  باب  هکنانچ  دـنا . هتـشاد  ار  اعدا  نیمه 
سرد میتفگ  اهب  باب و  خیرات  رب  یلامجا  رورم  شخب  رد  هک  روط  نامه  هک  یلاحرد  ما  هدـشن  لخاد  يا  هسردـم  چـیه  رد  ما و  هدـناوخن 

هب اهنآ  هکنیا  رد  هتبلا  نزن . ارم  ملعم  يا  دسیون : یم  یئاج  رد  باب  تسا . ملـسم  یعطق و  اهنآ  ندـید  داتـسا  ملعم و  اهب و  باب و  ندـناوخ 
فارحنا و یلـصا  تلع  هناـملاع  تسژ  ملع و  یمک  خـیرات  لوـط  رد  هشیمه  تسین و  يدـیدرت  زین  دـنتفاین  تـسد  یهباـنتعم  یملع  هـجرد 

تسا . هدش  تقیقح  زا  يرود 

ءاهب باب و  تیناقح  لیالد 
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شیوخ ياعدا  رب  ءاهب  باب و  هلدا 

هدعاق نیا  زا  مه  اهب  باب و  دنک . هماقا  لیلد  دوخ  ياعدا  یتسرد  يارب  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  ییاعدا  يا  هنیمز  ره  رد  سک  ره  تسا  یهیدـب 
هک هدرک  یفلتخم  ياهاعدا  باب  دمحمیلع  میتفگ  البق  هک  روطنامه  دنشاب . هتشاد  لیلد  دوخ  ياهاعدا  تابثا  يارب  دیاب  دنتـسین و  ینثتـسم 

تیودهم ياعدا  ود  باب  اهاعدا  همه  نایم  زا  دبای . یم  همادا  تیهولا  ییادخ و  یتح  تیودهم و  ات  دوش و  یم  عورـش  تیباب  تیرکذ و  زا 
تعیرـش ندروآ  يربمایپ و  شیاعدا  نیرتمک  مه  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  هک  تسا  یعطق  تسا و  رت  نشور  شیاهاعدا  ریاس  زا  وا  يربمایپ  و 

ازریم لثم  اهنآ  لوا  هجرد  زاـتمم و  نیغلبم  فرط  زا  مه  ءاـهب و  باـب و  دوخ  هیحاـن  زا  مه  اـعدا  نیا  تاـبثا  يارب  تسا . لقتـسم  دـیدج و 
باب و تیودـهم  تاـبثا  هنیمز  رد  هک  یلالدتـسا  باـتک  نیرتهب  دـنفرتعم  ناـیئاهب  دوخ  تسا و  هدـش  هئارا  یلئـالد  یناـگیاپلگ  لـضفلاوبا 
نایباب و ياهلالدتـسا  یـسررب  يارب  ام  لیلد  نیمه  هب  تسا . دئارف  مان  هب  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  باتک  هدش  هتـشون  اهب  باب و  يربمایپ 
رد ام  يانب  نوچ  تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا  میزادرپ . یم  اهنآ  یـسررب  دـقن و  هب  مینک و  یم  رظن  دـئارف  رد  یناگیاپلگ  ياه  هتفگ  هب  ناـیئاهب 

میزادرپ یم  لیالد  نیرتمهم  زا  يا  هراپ  رکذ  هب  یلو  مینک  حرطم  ار  یناگیاپلگ  ياهلالدتسا  همه  میناوت  یمن  تسا  راصتخا  رب  راتـشون  نیا 
تحـص تابثا  يارب  عومجم  رد  یناگیاپلگ  دـننک . هعجارم  تسا  هدـش  هتـشون  هراب  نیا  رد  هک  یلـصفم  بتک  هب  دـنناوت  یم  نادـنمقالع  و 

ریرقت 4- لیلد  یمالسا 3 - تایاور  نآرق 2 - تایآ  - 1 زا : دـنترابع  لئالد  نیا  تسا ، هدرک  لالدتـسا  لیلد  راهچ  هب  ءاهبو  باب  ياهاعدا 
هزجعم  لیلد 

نآرق تایآ  هب  لالدتسا 

هکئالم ادـخ و  هک  تسا  نیا  زج  نانآ  راظتنا  اـیآ  همجرت : هرقب 210 )  ) هکئالملا مامغلا و  نم  للظ  یف  هللا  مهیتاـی  نا  ـالا  نورظنی  لـه  - 1
راظتنا مدرم  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  ینعم  دـیوگ : یم  هیآ  نیا  هب  لالدتـسا  رد  یناگیاپلگ  دـنیایب . نانآ  يوسب  دیفـس  ربا  ياه  هراـپ  رب  راوس 
ندمآ هیآ  زا  دوصقم  دبال  تسا  لاحم  دنوادخ  ندمآ  نوچ  دیایب و  ربا  ياه  هراپ  يور  رب  هکئالم  اب  دـنوادخ  هک  ار  نیا  رگم  دنـشک  یمن 

یمن زامن  ارچ  دنتفگ  یناملـسم  هب  ام : خساپ  تسین . رگید  سک  اهب  یلعنیـسح  ازریم  باب و  دـمحمیلع  زج  ادـخ  رهاظم  تسادـخ و  رهاظم 
رد نوچ  تسا  نآرق  هیآ  لیلد  هب  مناوخ  یمن  زامن  هکنیا  اقافتا  مراد و  لوبق  ارچ  تفگ  يرادن ؟ لوبق  ار  عرـش  ماکحا  نآرق و  رگم  یناوخ 
يا هلمج  نینچ  يا و  هیآ  نینچ  اعقاو  تفگ و  یم  تسار  هتبلا  دیوشن . کیدزن  زامن  هب  ءاسن 43 )  ) ةولصلا اوبرقت  ال  هدومرف : دنوادخ  نآرق 
ناش نینچمه  نآ و  دـعب  لبق و  هب  دوب و  هتفرگ  ار  هیآ  زا  تمـسق  کی  طقف  هک  دوب  نیا  رد  وا  نخـس  لاکـشا  یلو  تشاد  دوجو  نآرق  رد 

نامیا هک  یناسک  يا  ینعی  يراکـس . متنا  هولـصلا و  اوبرقتـال  اونما  نیذـلا  اـهیا  اـی  هک  تسا  تروص  نیا  هب  هیآ  تشادـن . هجوت  هیآ  لوزن 
لزان يراوخبارـش  يدبا  مکح  زونه  هک  دش  لزان  ینامز  رد  هیآ  نیا  هتبلا  دـیوشن . کیدزن  زامن  هب  دـیتسه  تسم  هک  یلاح  رد  دـیا  هدروآ 

دیناوخن زامن  یتسم  لاح  رد  هک  دش  لزان  هیآ  نیا  دندش . یم  زامن  لوغـشم  دندوب  تسم  هک  یلاح  رد  اهناملـسم  زا  یـضعب  اذل  دوب . هدشن 
ياهلالدتـسا زا  يرایـسب  مینک  نایب  هک  دوب  نیا  لیثمت  نیا  رکذ  زا  ام  ضرغ  دـش . عونمم  مارح و  یلک  هب  بارـش  ندروخ  دـعب  ياهلاس  اما 

نیمه هب  هلئسم  هدرک ، لالدتسا  نآ  هب  یناگیاپلگ  هک  مه  هیآ  نیا  رد  تسا . لالدتسا  نیمه  هیبش  تایاور  نآرق و  تایآ  هب  نایئاهب  نایباب و 
تجاجل ینمشد و  رد  ناربمایپ  تازجعم  قح و  ياه  هناشن  ندید  اب  هک  تسا  یناسک  خیبوت  شنزرـس و  ماقم  رد  روکذم  هیآ  تسا . بیترت 
يراشفاپ رتشیب  دوخ  راکنا  رد  زین  اهنآ  دش  یم  هدوزفا  ناربمایپ  ياعدا  قدص  قح و  حوضو  رب  هچ  ره  دندیزرو و  یم  رارصا  دوخ  راکنا  و 

یسوم زا  هکنیا  دننام  دوب  لوقعمان  نکمم و  ریغ  يروما  زین  اهنآ  زا  یخرب  هک  دندرک  یم  هزات  لیالد  تازجعم و  تساوخرد  دندرک و  یم 
اهنیا دیامرف  یم  مه  هیآ  نیا  رد  دننیبب . ار  ادخ  يرهاظ  مشچ  نیمه  اب  دنناوتب  هک  يروطب  دهد  ناشن  اهنآ  هب  ار  ادخ  هک  دندرک  تساوخرد 

دنرظتنم دـبال  دـننک و  یم  يراشفاپ  دوخ  راـکنا  رب  ناـنچمه  دـنروآ و  یمن  ناـمیا  نشور  تازجعم  لـیالد و  تاـیآ و  همه  نیا  دوجو  اـب 
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نیا هتبلا  هک  دیایب  هورگ  نیا  نامیا  تیاده و  يارب  توربج  لالج و  اب  هکئالم  هارمه  هب  دیفـس  ياهربا  ياه  هراپ  رب  راوس  شدوخ  دنوادخ 
ینعم دیوگ  یم  هک  دراد  یناگیاپلگ  یعدم  هب  یطابترا  هچ  هیآ  نیا  بلطم  نیا  هب  هجوت  اب  نونکا  تسا . نکمم  ریغ  یندشن و  هک  مه  راک 

هن تسا  هدرک  يرگید  ياعدا  هب  کسمت  يربمایپ  ياعدا  تابثا  يارب  لضفلاوبا  ازریم  تقیقح  رد  تسا  اهب  باب و  ندـمآ  تراشب  هیآ  نیا 
هیآ قادصم  دـنا و  هیآ  نیا  قادـصم  اهنآ  هکنیا  لیلد  هب  دـیوگ  یم  وا  دـنربمایپ  اهب  باب و  ارچ  دـش  هدیـسرپ  وا  زا  ینعی  لیلد ، هب  کسمت 
موی قحلاب  هحیصل  انوعمـسی  موی  بیرق  موی  ناکم  نیدانملا  دانی  موی  عمتـسا  و  - 2 لوا . ياعدا  رب  لـیلد  هن  تسا  یمود  ياـعدا  دوخ  ندوب 

نآ قح . هب  دونـش  یم  ار  دایرف  هک  يزور  دنک . یم  ادـن  یکیدزن  ناکم  زا  هدـنهد  ادـن  هک  يزور  رد  نک  شوگ  همجرت : ق 41 )  ) جورخلا
یناکم زا  دومرف  دـهاوخ  ادـن  يداـنم  هک  ار  يزور  راد  شوگ  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  ینعم  دـیوگ : یم  یناـگیاپلگ  تسا . جورخ  زور  زور 

تسا جورخ  زور  زور  نآ  قح . هب  ار  هحیص  دنونـش  یم  هک  يزور  رد  تسا  هکرابم  هیآ  نیمه  لوزن  لحم  هک  یبرع  دالب  هب  ینعی  کیدزن 
زا ینعی  دوش  یم  دنلب  سدقملا  تیب  هرخص  زا  یهلا  يادن  هک  دنا  هدومرف  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  اقفتم  عیـشت  لها  ننـست و  لها  زا  نیرـسفم  و 

یلعنیـسح ازریم  تیناقح  هیآ  نیا  زا  دهاوخ  یم  یناگیاپلگ  تسا . هدش  ریبعت  نآ  زا  هللا  لبج  سدقم و  لبج  هب  تاروت  رد  هک  لمرک  لبج 
نیا بیرق  ناکم  زا  دارم  هک  دنا  هتفگ  همه  هعیش  تنـس و  لها  نیرـسفم  هک : یناگیاپلگ  ياعدا  نیا  خساپ : دنک . تابثا  ار  وا  ياعدا  ءاهب و 

نیرسفم رثکا  تسا . هدماین  یبلطم  نینچ  يریسفت  چیهرد  درادن و  تیعقاو  الصا  دوشیم  دنلب  سدقملا  تیب  هرخـص  زا  یهلا  يادن  هک  تسا 
هیآ رد  روکذم  يدانم  يادص  هکنیا  زا  تسا  هیانک  هملک  نیا  هکلب  تسین  یصاخ  ناکم  بیرق ، ناکم  زا  دارم  دنا  هتفگ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد 

زا ادص  نیا  هک  درادنپ  یم  دـشاب  هک  اجک  ره  رد  سک  ره  هک  يروط  هب  دینـش  دـنهاوخ  ار  نآ  همه ، دـنام و  دـهاوخن  یفخم  سکچیه  رب 
ار يار  نیمه  ریبـک  ریـسفت  رد  هـک  تـسا  يدارفا  زا  تنـس  لـها  فورعم  گرزب و  نیرـسفم  زا  يزار  رخف  ماـما  دـیآ . یم  یکیدزن  ناـمه 
هک تسا  نامسآ  بناج  زا  ییادص  هیآ  نیا  رد  روکذم  هحیص  ادن و  زا  دارم  دنا  هتفگ  نیرـسفم  زا  مه  رگید  يا  هدع  تسا . هدرک  باختنا 
اه هد  اهرظن  لوق و  نایم  زا  ام  هک  ضرف  رب  ًایناث : دنک . یم  دایرف  ار  شردپ  ترضح و  نآ  مان  دوش و  یم  عقاو  دوعوم  يدهم  روهظ  زا  لبق 

همه هک  ضرف  رب  رتـالاب  اـی  تسا و  سدـقملا  تیب  هرخـص  بیرق ، ناـکم  زا  دارم  دـیوگ  یم  هک  مینک  باـختنا  ار  يرفن  لوق  نآرق  رـسفم 
ياعدـم هک  اـکع  رهـش  لـمرک و  هب  یطبر  هچ  بلطم  نیا  هک  تسا  سدـقملا  تـیب  هرخـص  بـیرق  ناـکم  زا  دارم  دـنتفگ  اـعقاو  نیرـسفم 

نآ ندید  هب  مدرم  هک  سدق  رهش  رد  سدقملا  تیب  دجسم  رد  تسا  یگرزب  فورعم  گنس  سدقملا  تیب  هرخص  دراد ؟ تسا  یناگیاپلگ 
-3 تسا . هدرب  اکع  رهـش  هب  سدـق  رهـش  زا  مه  ار  نآ  تسا و  هدرک  هوک  هب  لیدـبت  ار  هرخـص  نیا  یناگیاپلگ  میناد  یمن  اـم  دـنور و  یم 
هک تسا  نیا  نایئاهب  اهیباب و  هدیقع  هک  میوش  رکذتم  تسا  مزال  یناگیاپلگ  لالدتسا  نایب  زا  لبق  رون 25 )  ) قحلا مهنید  هللا  مهیفوی  ذئموی 

نآرق و زا  ریغ  يدیدج  تنـس  باتک و  دیدج و  لقتـسم و  نید  ياراد  تسا  هدش  هداد  وا  ندـمآ  هدـعو  تایاور  رد  هک  يدوعوم  يدـهم 
کی عقاو  رد  يدـهم  دـنیوگ  یم  نوچ  دـنناد . یمن  اعدا  ود  ار  باب  يربمایپ  ياعدا  تیودـهم و  ياعدا  مه  لیلد  نیمه  هب  تسا و  مالـسا 

هیآ نیا  اب  دهاوخ  یم  یناگیاپلگ  درک . میهاوخ  یسررب  ار  هلئسم  نیا  تایاور ، هب  یناگیاپلگ  لالدتسا  یـسررب  رد  ام  تسا و  دیدج  ربمایپ 
زا ریغ  دوعوم  يدـهم  نآ  داتـسرف و  دـهاوخ  يدـیدج  تعیرـش  نید و  دـنوادخ  دوـعوم  يدـهم  ندـمآ  هب  هک  دـنک  تاـبثا  ار  بلطم  نیا 

ماقم وا  ماـقم  یمیظع ، روهظ  نینچ  هکنیا  رب  تسا  حیرـص  هلمج  نیا  و   » دـسیون یم  دـئارف  باـتک  رد ص 282  وا  تسین ، باـب  دـمحمیلع 
تایآ و نیمه  دوعوم ، نایب  ماقم  رد  هکنیا  اب  هیهلا و  تنطلـس  تیعراش و  ماقم  تسا و  یلک  روهظ  لـب  تسین  تماـما  تفـالخ و  تباـین و 

روهظ هدیدج  تعیرـش  دشدهاوخ و  ددجتم  تناید  میظع  موی  نیا  رد  هکنیا  رب  ضیفنت  مالعا و  يابر  زا  کلاذعم  دوب  یفاک  همیظع  باقلا 
ایفاو ار  قح  نید  هلالج  قح  زور  نآ  رد  ینعی  قحلا  مهنید  هللا  مهیفوی  ذـئموی  دـیامرف  یم  هک  تفاـی  لوزن  هکراـبم  هیآ  نیا  دومن . دـهاوخ 

هدـعو همیرک  هیآ  رد  هک  نید  نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  حوضو  تیاغ  رد  نیا  درک و  دـهاوخ  تیانع  قلخ  هب  لامک ) مامت و  روط  هب  ینعی  )
نآ دـش و  لزاـن  اـیفاو  ص )  ) لوسر ترـضح  روهظ  رد  مالـسا  نید  هک  اریز  تسین  مالـسا  نید  دـیامرف  تیاـنع  قلخ  هب  هک  تسا  هدوـمرف 
هیآ ود  هارمه  هب  هیآ  نیا  رگا  هک  تسا  يدراوم  زا  زین  اجنیا  خساپ : تسا » هدیدج  تعیرش  دوصقم  لب  دومرف  غالبا  قلخ  هب  الماک  ترضح 
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هنوگ نیا  نآ  زا  لـبق  هیآ  ود  هیآ و  نیا  تسین  دـیوگ  یم  یناـگیاپلگ  هک  روط  نآ  هیآ  ياـنعم  هک  دوش  یم  موـلعم  دوـش  یم  هدـید  شلبق 
مهیدیا و مهتنسلا و  مهیلع  دهشت  موی  میظع . باذع  مهل  هرخالاو و  ایندلا  یف  اونعل  تانموملا  تالفاغلا  تانسحملا  نومری  نیذلا  نا  تسا :

نمادکاپ نامیا  اب  نانز  هب  هک  یناسک  همجرت : نیبملا . قحلا  وه  هللا  نا  نوملعی  قحلا و  مهنید  هللا  مهیفوی  ذئموی  نوملعی . اوناک  امب  مهلجرا 
. تسا گرزب  یباذـع  نانآ  يارب  هدوب و  قح  تمحر  زا  مورحم ) و   ) نوعلم ترخآ  ایند و  رد  دـنهد  یم  اـنز  تبـسن  اـشحف ) زا   ) عـالطا یب 
رب هک  ار  نانآ  يازج  تافاکم و  زور  نآ  رد  دهد . یهاوگ  دـنا  هداد  ماجنا  هچنآ  هب  ناشیا  دـض  رب  نانآ  ياهاپ  اهتـسد و  نابز و  هک  يزور 
هک تسنیا  یناگیاپلگ  لالدتـسا  لاکـشا  تسا . راکـشآ  قح  دنوادخ  انامه  هک  دننادیم  نانآ  داد و  دهاوخ  لماک  روط  هب  تسا  قح  ساسا 
مه اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  یفلتخم  يانعم  تغل  رظن  زا  نید  هملک  هک  یلاح  رد  تسا . هتفرگ  نیئآ  شیک و  ینعم  ار  هیآ  نیا  رد  نید  هملک 
زور رایتخا  بحاص  دنوادخ  ینعی  تسا  هتفر  راک  هب  انعم  نیمه  هب  نیدلا ) موی  کلام   ) هیآ رد  دمح  هروس  رد  تسا  شاداپ  ازج و  ینعم  هب 

اجنیا اب  هک  ییانعم  هک  تسا  حـضاو  الماک  دوش  هجوت  یلبق  هیآ  ود  هب  رگا  ثحب  دروم  هیآ  دروم  رد  نونکا  تسا .  ) تمایق شاداـپ ) ازج و 
تبـسن یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  مایپ  درادن . یبسانت  چیه  شیک  نیئآ و  ینعم  هب  نید  شاداپ و  ازج و  يانعم  نامه  دراد  تبـسانم 
نیمیلاب هنمانذخال  لیواقالا  ضعب  انیلع  لوقت  ول  و  - 4 داد . دهاوخ  ار  وا  يازج  دنوادخ  دنک  تابثا  دناوتن  دهدب و  دوخ  رـسمه  هب  فالخ 

یب نانخـس  یخرب  غورد  هب  رگا  و  همجرت : ات 45 ) هقاح 41   ) نیقتملل ةرکذـتل  هنا  نیزجاح و  هنع  دـحا  نم  مکنم  امف  نیتولا  هنم  انعطقل  مث 
امـش زا  کی  چیه  میدرک و  یم  عطق  ار  شتایح  گر  سپـس  میتفرگ  یم  دوخ  تردـق  تسد  اب  ار  وا  امتح  تسب  یم  ام  هب  ار  ساسا  هیاپ و 
نیا دوصقم  دیوگ : یم  هیآ  نیا  هب  لالدتسا  رد  یناگیاپلگ  تسا . ناراکزیهرپ  رکذت  بجوم  اتقیقح  نآرق  نیا  دیدوبن و  وا  زا  عافد  هب  رداق 
امـش زا  يدـحا  میئامن و  یم  عطق  ار  وا  تایح  گر  میئامرف و  یم  ذـخا  ار  وا  تردـق  نیمی  هب  ددـنبب  ام  هب  ار  یمالک  یـسفن  رگا  هک  تسا 
یباتک دهد و  تبـسن  وا  هب  بذک  یمالک  هک  ار  یـسفن  داد  دهاوخن  تلهم  دنوادخ  زگره  هکنیا  رب  تسا  حیرـص  هیآ  نیا  دش . دناوتن  عنام 

لاس لهچ  تدم  ءاهب  لاس و  تفه  تدم  باب  دناوخب و  ار  هیهلا  تایآ  دـهن و  ینامـسآ  یحو  ار  وا  مان  دـشاب  هدومن  فینـصت  دوخ  هک  ار 
یم مولعم  سپ  مینک  یمن  ملکت  وا  نذا  ریغ  هب  تسادخ و  تاملک  اهنیا  هک  دنتفگ  یم  احیرـص  دندرک و  رداص  حاولا  دنتـشون و  ییاهباتک 

مالـسا ربمایپ  دوجو  صخـش  هیآ  نیا  دوصقم  هک  دوش  یم  نشور  الماک  لبق  ياه  هیآ  هب  عوجر  تسا . هدوب  قح  رب  نانیا  ياـه  هتفگ  دوش 
نیا دیوگ  یم  ادتبا  اریز  دنک ، توبن  ماقم  تیودهم و  يربمایپ و  ياعدا  دهد و  تبـسن  ادـخ  هب  غورد  هب  ار  یبلاطم  هک  یـسک  ره  هن  تسا 
رگا دیامرف  یم  دسر و  یم  تایآ  نیا  هب  دـعب  تسا  هدـش  لزان  لهاک  هن  تسا و  رعاش  هن  هک  يراوگرزب  ربمایپ  رب  دـنوادخ  فرط  زا  نآرق 

میریگ و یم  ار  وا  تردق  مامت  ام  ددنبب . ام  هب  هدرک و  تسرد  دوخ  شیپ  زا  ار  يراتفگ  دهد و  تبسن  ام  هب  ار  یساسا  هیاپ و  یب  نخـس  وا 
دننام هیآ  نیاربانب  دـیوشب . راک  نیا  عنام  دـینک و  عافد  وا  زا  دـیناوت  یمن  مه  اهامـش  زا  کـیچیه  مینک و  یم  عطق  ار  شتاـیح  گر  سپس 

ار یئاهنآ  ام  دیوگ  یم  نارگید  هرابرد  نآرق  دوش . یمن  نارگید  لماش  تسا و  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  طوبرم  نآرق  رگید  تایآ  زا  یـضعب 
نیا هک  دنرادنپب  دیابن  میهد و  یم  تلهم  دنرگنب  ترسح  تربع و  هب  اهمشچ  نآ  رد  هک  يزور  ات  دنزروب  كرش  دندنبب و  ارتفا  ادخ  هب  هک 

يربمایپ ییادـخ و  ياعدا  غورد  هب  هک  رگید  درم  اه  هد  ییحی و  ازریم  اهب و  باـب و  طـقف  هن  هیآ  نیا  ساـسا  رب  تساـهنآ و  دوس  هب  تلهم 
دنوادخ دوش . یمن  وا  تیناقح  رب  لیلد  صخش  ياقب  هاگچیه  دنتفای و  تلهم  زین  رگید  رگمتس  ملاظ و  اهدص  هک  دنتفای  تلهم  دندرک  یم 

يرید تسناد . وا  راک  یتسرد  رب  لیلد  ار  وا  ندنام  هدنز  ناوت  یم  ایآ  داد  تلهم  مه  ار  یفقث  فسوی  نب  جاجح  نوچ  یناملاظ  خـیرات  رد 
تسا . هدینت  مه  زا  تسا ، لطاب  اب  يواسم  هدروخ  تسکش  تسا و  قح  اب  يواسم  زوریپ  هک  هفسلف  نیا  هک  تسا 

تایاور هب  لالدتسا 

رکذ ار  اهنآ  نیرتمهم  زا  یـضعب  راصتخا ، تیاعر  لیلد  هب  ام  هک  تسا  هدش  لالدتـسا  زین  تیاور  دنچ  هب  ءاهب  باب و  ياعدا  تیناقح  يارب 
یم مایق  دیدج  ییاضق  هویـش  ون و  شور  هار و  دیدج و  باتک  هزات و  رما  اب  دوعوم  يدـهم  هدـش  هتفگ  اهنآ  رد  هک  یتایاور  - 1 مینک : یم 
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دوعوم يدهم  هک  دنک  یم  تلالد  ینـشور  هب  تایاور  نیا  دیوگ  یم  دئارف  ات 297  رد ص 295  تایاور  نیا  رکذ  نمض  یناگیاپلگ  دنک .
تنـس و ياراد  تسا و  نآرق  خسان  هک  تسا  ون  باتک  ياراد  اریز  دـشاب  يرگید  ربمایپ  نید و  عبات  هکنیا  هن  تشاد  دـهاوخ  يربمایپ  ماقم 

لقن یسلجم  راونالاراحب  باتک  زا  ار  تایاور  نیا  یناگیاپلگ  خساپ : تسا . ترـضح  نآ  نید  مالـسا و  ربمایپ  تنـس  خسان  هک  دیدج  نید 
دوعوم و يدهم  هکنیا  رب  دـنراد  تلالد  اهنآ  یگمه  هک  دـنک  یم  لقن  ار  تیاور  اهدـص  یـسلجم  باتک  نیمه  رد  هک  یلاحرد  دـنک . یم 

شتیرومام دوخ  زا  لبق  ماما  هدزای  دـننام  زین  ترـضح  نآ  تشاد و  دـهاوخن  يرگید  ماقم  ربمغیپ  تفالخ  تیاصو و  ماقم  زج  جـع )  ) مئاق
يدهم دندرکن ، يربمغیپ  ياعدا  نیـشیپ  ماما  هدزای  نآ  زا  کی  چـیه  هک  هنوگنامه  دوب و  دـهاوخ  نآ  غیلبت  جـیورت و  مالـسا و  نید  ظفح 
يدـهم هرابرد  یبلاطم  ای  هدـش و  رکذ  بلطم  نیمه  هدرک  لالدتـسا  اهنآ  هب  یناـگیاپلگ  هک  یتاـیاور  نیمه  رد  درک . دـهاوخن  مه  دوعوم 

اب طقف  تسا و  هدرواین  هدوب  شررـض  هب  نوچ  ار  اهنآ  یناـگیاپلگ  دوش و  یمن  قیبطت  ءاـهب  باـب و  رب  هجو  چـیه  هب  هک  هدـش  هتفگ  دوعوم 
نید و دیدجت  زا  دارم  اما  تسا . هتخادنا  هابتـشا  هب  ار  هدنناوخ  نآ  دننام  دـیدج و  رما  دـیدج و  باتک  دـننام  تیاور  زا  هملک  کی  ندروآ 
ار مالـسا  ماکحا  زا  يرایـسب  مدرم  هکنآ  زا  سپ  نامز و  تشذگ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  هدمآ  رگید  تایاور  تیاور و  نیا  رد  هک  نآ  دننام 
زا دندوب  هدروآ  مالسا  ربمایپ  هک  ار  یمالسا  نامه  یقیقح و  مالـسا  يدهم  ترـضح  دنا ، هدرک  فیرحت  هداد و  رییغت  ای  هتـشاذگ و  اپ  ریز 

نیا رب  تسا . هدروآ  يدـیدج  نید  وا  ناـشنامگ  هب  دـنا  هتفرگ  هلـصاف  مالـسا  زا  هک  اـجنآ  زا  مدرم  دراد  یم  اـپرب  دـشخب و  یم  تاـیح  ون 
یناگیاپلگ رگید  تالالدتسا  زا  - 2 دهد . یم  تداهـش  دنک ، یم  نایب  ار  يدهم  ترـضح  فاصوا  هژیو  هب  همئا و  مان  هک  یتایاور  بلطم ،

نیا رد  یناگیاپلگ  دراد . روهظ  ماگنه  رد  دوعوم  يدـهم  ندوب  ناوج  رب  تلالد  هک  تسا  یثیداحا  هب  لالدتـسا  باب  توعد  تیناقح  يارب 
بابـش و زاـغآ  رد  یلعـالا ) همـسا  زع  باـب  دـمحمیلع  ینعی   ) یلوا هطقن  نوـچ  فیرـش  ثیداـحا  نیا  نومـضم  قباـطم  دـیوگ : یم  هطبار 
هن دنتشادنپ  یم  هلاس  رازه  ریپ  ار  مئاق  هچ  دندرک  بیذکت  ار  ترـضح  نآ  گنرد  یب  هضیرم  بولق  بابرا  دومرف  روهظ  نصغ ، تضاضغ 

طقف هک  تسا  نیا  اهلالدتـسا  نیا  زا  يرایـسب  رد  یناگیاپلگ  شور  میداد  رکذت  زین  البق  هک  روط  نامه  خساپ : هلاس . جـنپ  تسیب و  یناوج 
یثیداحا رگا  دنک . یم  يراددوخ  ثیدح  هیقب  رکذ  زا  دروآ و  یم  دراد  تقباطم  شدوخ  ياعدا  اب  يدودـح  ات  هک  ار  تایاور  زا  یتمـسق 

ماگنه رد  ع )  ) يدهم ترضح  دنا  هدومرف  هک  يا  همئا  نیمه  هک  دید  دیهاوخ  دینک  هظحالم  هدش  دراو  ع )  ) يدهم ترضح  هرابرد  هک  ار 
رظن زا  روهظ  عقوم  رد  ترـضح  نآ  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  يدایز  ثیداحا  رد  مه  همئا  نامه  تسا  ناوج  يرهاـظ  هفاـیق  رظن  زا  شروهظ 
رظن هب  هلاس  لهچ  زا  رتمک  ناوج  دننام  دـنوادخ  تردـق  هدارا و  هب  يرهاظ  تروص  بسح  هب  یلو  دنتـسه  يدایز  نس  ياراد  یعقاو ، نس 

رب مه  فاـصوا  نآ  زا  یکی  هک  تـسا  هدـش  رکذ  دوـعوم  يدـهم  يارب  يرگید  فاـصوا  ثیداـحا  نـیمه  رد  هـکنیارب  هوـالع  دنـسر . یم 
ایآ دوش ؟ یم  یهتنم  ترـضح  نآ  هب  شلـسن  هطـساو  هن  ای  تسا و  ع )  ) نیـسح ماما  مهن  دـنزرف  باـب  اـیآ  تسین . قداـص  باـب  دـمحمیلع 
چیه تعیب  ایآ  دوب ؟ ینالوط  باب  رمع  ایآ  دوب ؟ یفخم  وا  تدالو  ایآ  دناوخ ؟ یم  زامن  باب  رس  تشپ  یـسیع  ترـضح  هدش  دراو  هکنانچ 

تموکح تسد  هب  مه  تیاـهن  رد  دوب و  رارف  راـشف و  رد  تموکح  تسد  زا  هتـسویپ  سکع  هب  هکنیا  اـی  دوـبن  وا  ندرگ  رب  یغاـط  ناـطلس 
قافتا وا  روهظ  اب  نراقم  هک  یثداوح  وا و  ياعدا  تیفیک  يارب  رگید  هناشن  تمالع و  اههد  نیا  زا  هتشذگ  دش ؟ مادعا  ینادنز و  راتفرگ و 
تابثا يارب  یناگیاپلگ  درک . میهاوخ  رکذ  ار  اه  هناشن  مئالع و  نیا  زا  یتمـسق  تاـیاور ، ثحب  ناـیاپ  رد  اـم  هک  درادـن  تقباـطم  هداـتفا و 

نآ هک  هدرک  تیاور  تسا  یلع  ترـضح  روهـشم  باحـصا  زا  هک  ینادـمه  ثراح  تسا : هدرک  کـسمت  زین  تیاور  نیا  هب  باـب  ياـعدا 
قرـشم زا  شروهظ  عورـش  هطقن  تسا و  یلاخ  ترـضح  نآ  هنوگ  رد  دراد و  هدـیچیپ  ییاهوم  ذـفان و  ینامـشچ  يدـهم  دومرف : ترـضح 
تایاور نیارد  هک  قرـشم  زا  يدهم  ترـضح  روهظ  هلئـسم  هب  هدروآ و  زین  ار  تیاور  نیا  هیبش  رگید  تیاور  دنچ  یناگیاپلگ  دوب  دـهاوخ 

قرـش رد  هک  اکع  هیروس و  ناریا و  زا  نانآ  هک  ارچ  دوش  یم  قیبطت  ءاهب  باب و  رب  تایاور  هنوگ  نیا  دـیوگ  یم  هدرک و  لالدتـسا  هدـمآ 
ياه هبذاج  مدرم و  قیالع  یگداس و  زا  لالدتـسا و  ات  تسا  هیبش  ماهوا  هب  رتشیب  فاصوا  نیا  هب  کسمت  دنا . هدرک  روهظ  دنراد  رارق  ایند 

دوش . یم  لقن  ضقان  تایاور  هنوگ  نیا  مه  زاب  هکنآ  رب  هوالع  لقع ، يورین  ات  درب  یم  هرهب  رتشیب  باب  دوخ  یهاوخدوخ  یناوج و 
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يدهم ترضح  ياهیگژیو 

تسویپ و دهاوخ  عوقو  هب  نامز  نآ  رد  هک  ار  یثداوح  روهظ و  تیفیک  يدهم و  ترضح  صخـش  تایـصوصخ  زا  يا  هراپ  شخب  نیا  رد 
وا روهظ  نراقم  ثداوح  باب و  دـمحمیلع  رب  اهنآ  زا  کی  چـیه  هک  دـینک  هظحالم  ات  مینک  یم  لـقن  هدـمآ  ربتعم  ياـهباتک  تاـیاور و  رد 

لاس 1235 رد  باب  دـلوت  هکیلاحرد  تسا ، هدـمآ  اـیند  هب  يرمق  يرجه  ای 256  لاس 252  رد  ع )  ) يدهم ترـضح  - 1 دـنک . یمن  قیبطت 
تسا و سجرن  يدهم  ترـضح  ردام  مان  تسا و  اضر  باب  ردپ  مان  هک  یلاح  رد  تسا  نسح  ترـضح ، نآ  ردـپ  مان  تسا . يرمق  يرجه 

ماما لصفالب  دنزرف  نیـسح و  ماما  دنزرف  نیمهن  ع )  ) یلع ترـضح  دنزرف  نیمهد  ترـضح  نآ  - 2 تسا . هدوب  همطاف  دـمحمیلع  ردام  مان 
نامز رد  تسا  هدنز  نونک  ات  يدهم  ترـضح  هعیـش  داقتعا  هب  هدش و  دلوتم  شردپ  تایح  نامز  رد  ترـضح  نآ  تسا و  يرگـسع  نسح 

يدایز هدع  دوش و  یم  گنج  دراو  نیکرـشم  رافک و  اب  روهظ ، ماگنه  هب  - 3 دوش . یم  بیاغ  مدرم  نایم  زا  ینالوط  رایـسب  تدم  شتایح 
همه زا  دریگ . یم  ارف  ار  اج  همه  شمارآ  حلـص و  دوش و  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  نیمز  هرک  ترـضح  نآ  روهظ  اـب  دـشک و  یم  ار  اـهنآ  زا 

هدرتسگ اج  همه  رد  داد  لدع و  تفرگارف و  شمارآ  حلـص و  ار  ناهج  اهب  یلعنیـسح  ازریم  باب و  روهظ  زا  دعب  ایآ  میرذگب  هک  اهیگژیو 
شمارآ حلـص و  یناوارف  ياهگنج  هدش و  ربارب  دـنچ  ایند  رد  تیانج  ملظ و  رامآ  فرط ، نیا  هب  ءاهب  باب و  روهظ  نامز  زا  هکنیا  ای  دـش ؟

نویلیم لهچ  زا  شیب  مود  یناـهج  گـنج  طـقف  هک  درک  هراـشا  یناـهج  گرزب  گـنج  ود  هب  ناوت  یم  هنومن  يارب  هک  هدز  مه  رب  ار  اـیند 
تسا . هتشاذگ  ياج  رب  هتشک 

ریرقت لیلد 

لیلد ار  نآ  مسا  هک  هتسج  کسمت  يرگید  لیلد  هب  نانآ  تعیرش  اهب و  باب و  ياعدا  تابثا  يارب  یناگیاپلگ  تایاور ، تایآ و  زا  هتشذگ 
انایا كدیا و  دیجملا  اهیا  ملعا  میروآ : یم  لیلد  نیا  نایب  رد  دئارف  باتک  زا  ار  وا  ترابع  نیع  تناما  ظفح  يارب  ام  تسا . هتـشاذگ  ریرقت 

هتـسج کسمت  نآ  هب  لطاب  قح و  نیب  قیرفت  رد  مالعا  ياملع  هک  تسا  یلیلد  ربکا  ریرقت  رب  لیلد  هک  دـیدسلا  يارلا  هفـشاکلا و  هراصبلاب 
یعدم یـسفن  رگا  هک  تسا  هنوگ  نیدب  لیلد  نیا  ریرقت  و  دنا . هدومرف  لالدتـسا  الـصفم  اطوسبم و  نآ  هب  دوخ  تافنـصم  بتک  رد  دـنا و 

رب تلالد  ذوفن  مدـع  قوهز و  سکع  رب  هکنانچ  دـشاب  تقیقح  ناهرب  اقب  ذوفن و  نیا  دـنام  یقاـب  ملاـع  رد  ددرگ و  ذـفان  تیعراـش  ماـقم 
هب تسا  هدش  يراج  نآ  هب  عیارـش  عیرـشت  لسر و  لاسرا  رد  هللا  ةداع  هک  نانچ  قح  ياقب  ذوفن و  رگا  هصاخ  دـیامن  هیقاب  ریغ  هلئاز  نالطب 

طوبرم قلعتم و  هیویند  تزع  طلـست و  هب  اـی  هیرهاـظ و  تورث  تنکم و  هب  اـی  هیموق و  تنواـعم  تیبصع و  هب  اـی  هیبسک و  فراـعم  مولع و 
... دـبای باـستنا  هیبیغ  هدارا  فرـص  هب  نآ  ياـقب  ددرگ و  غلاـب  تجح  زین  دـنیامن  لـلع  عبتت  هک  هفـسالف  رب  یتح  تروص  نیا  رد  دـشابن و 

نیذلا دیامرف و  یم  يروش  هکرابم  هروس  رد  هکنانچ  هتشگ  لزان  هلئـسم  نیا  ددعتم  عضاوم  رد  الیثمت  احیرـصت و  دیجم  نآرق  رد  اصوصخ 
: همجرت هیآ 16 ) اروش  هروس   ) دـیدش باذـع  مهل  بضغ و  مهیلع  مهبر و  دـنع  هضحاد  مهتجح  هل  بیجتـسا  ام  دـعب  نم  هللا  یف  نوجاحی 
راگدرورپ و دزن  تسا  دئاز  لطاب و  ناشیا  تجح  دش  هدرک  تباجا  هکنآ  زا  دعب  دنوادخ  رما  رد  دـنیامن  یم  هلداجم  هجاحم و  هک  یناسک 

لوسر ترضح  باحـصا  هک  دش  لزان  یتقو  تسا و  هیکم  يروش  هروس  ددرگ و  لزان  دیدش  باذع  دیامن و  هطاحا  ناشیا  رب  یهلا  بضغ 
لطاب هلداجم  تجح  نیا  زا  دعب  ار  ادخ  دندرک  تباجا  دندومن و  لوبق  عمج  نیا  هکنآ  زا  سپ  هک  دیامرف  یم  کلاذعم  دندوب  لیلق  یعمج 

یم حضاو  دیامن  لمات  یکدـنا  رگا  سرفتم  لقاع  ره  رب  هک  تسا  نیمه  ببـس  و  ددرگ . دـنوادخ  مشخ  لوزن  ببـس  ناشجاجتحا  دـشاب و 
تعیرش هک  تسا  عنام  هیهلا  تردق  هطاحا  تیرهاق و  دشابن و  تعیرـش  ياقبا  ذافنا و  رب  رداق  يدحا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زج  هک  دوش 

یسک رگا 1 - هک  تسا  نیا  هصالخ  روط  هب  دیوگب  ریرقت  لیلد  نایب  رد  دهاوخ  یم  یناگیاپلگ  هچنآ  دـئارف - ) ... ) دـنام یقاب  هبذاک  هلطاب 
هدروآ و يور  وا  هب  مدرم  درک و  ادـیپ  ذوـفن  مدرم  ناـیم  رد  وا  توـعد  نـیا  درک و 2 - ادـخ  فرط  زا  یتعیرـش  ندروآ  يربمایپ و  ياـعدا 
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تسا ربمایپ  اعقاو  وا  دیوگ و  یم  تسار  اعدا  نآ  بحاص  هک  تسنآ  رب  لیلد  دشن  لحمضم  وحم  دنام و  یقاب  تعیرش  نیا  و  دندیورگ 3 -
هورگ زا  ریغ  تسا و  هدرکن  ادـیپ  مدرم  نایم  رد  يذوفن  تیئاهب  تیباب و  الوا  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسادـخ . بناـج  زا  دـیوگ  یم  هچنآ  و 

رد نایئاهب  دادـعت  تسا  هتـشذگ  ءاهب  باب و  ياعدا  زا  لاس  تسیود  دودـح  هک  نالا  تسا . هتفریذـپن  ار  اهنآ  ياـعدا  یـسک  یمک ، رایـسب 
دناوت یمن  هاگچیه  هیوسکی  ياهرما  تاغیلبت و  هتبلا  دنیآ . یمن  باسح  هب  الـصا  هک  تسا  زیچان  ناشددع  ردـقنآ  مینک  عمج  ایند  رـسارس 

هدرک ذوفن  اه  تلم  مدرم و  نایم  رد  تیئاهب  هک  مه  ضرف  رب  ًایناث  دـشاب و  رکف  زرط  نآ  يریگارف  رب  يربتعم  لیلد  دـناوت  یمن  الـصا  لیلد 
نآ تیناقح  تیعقاو و  رب  لیلد  يا  هلئـسم  رب  ار  يا  هدـع  عامجا  ناوت  یم  هنوگچ  دوش ؟ یم  تیئاهب  تیناقح  لیلد  ذوفن  فرـص  ایآ  دـشاب 

نامه ینادوس  يدهم  زورما  دشاب ؟ هتشاد  ییاعدا  نینچ  دناوت  یمن  ینید  هبـش  ینید و  هورگ  هقرف و  ره  ایآ  تسناد ؟ اهنآ  نایعدم  هتـسد و 
رتشیب نایئاهب  دادعت  زا  بتارم  هب  هک  تسا  هدرک  ادیپ  مه  ار  ینارادفرط  تسا و  نآ  یعدم  نادوس  رد  دـنا  هدرک  ءاهب  باب و  هک  ار  ییاعدا 

رب تلالد  يرکف  ره  ياقب  هک  رکفت  هفـسلف و  نیا  تسناد ؟ وا  تیناقح  رب  ار  وا  ياقب  ناوت  یم  ایآ  تسا  لئاق  یتبیه  مه  دوخ  يارب  تسا و 
اهروشک مدرم  زا  يرایـسب  شریذـپ  لوبق و  هک  مسیـسکرام  بتکم  هبرح  ایآ  تسا  هتخاب  گنر  هک  تسا  يرید  دـنک  یم  نآ  ندوب  قح  هب 

ایناث تسین و  ام  ربارب  رد  يزیگنا  تربع  بوخ و  هبرجت  تسین  هسیاقم  لباق  هجو  چیه  هب  نایئاهب  نایباب و  دادـعت  اب  اهنآ  دادـعت  دـش و  عقاو 
رد هلئـسم  نیا  دشاب ، نآ  نالطب  رب  لیلد  تسا  توبن  یعدم  هک  یـصخش  نخـس  اعدا و  ذوفن  مدـع  دـیوگ  یم  یناگیاپلگ  هک  نانچنآ  رگا 

یلو دندرک  یم  غیلبت  توعد و  دوخ  موق  نایم  رد  ینالوط  ياهلاس  نانآ  زا  يرایـسب  اریز  دـنک  یم  قدـص  یهلا  ناربمایپ  زا  يرایـسب  دروم 
موق تخاس . یم  كاله  ار  اهنآ  یگمه  دـش و  یم  لزان  یهلا  باذـع  هک  اجنآ  ات  دـندرک  یم  تفلاخم  اهنآ  اب  دـنداد و  یمن  شوگ  مدرم 
هدوب روط  نیا  هلئـسم  رگید ، ناربمایپ  زا  یـضعب  دروم  رد  نینچمه  دنتـسه . لیبق  نیا  زا  ینارگید  حـلاص و  موق  طول ، موق  دومث ، موق  داع ،

یتسرپ و تب  تافارخ و  نامه  يوس  هب  هرابود  هتـشادرب و  نانآ  تعیرـش  نید و  زا  تسد  مدرم  نامز  رورم  هب  نانآ  تشذگرد  زا  دـعب  هک 
ناربمایپ نآ  تعیرش  ندوب  لطاب  رب  لیلد  نیا  ایآ  دش . یم  لحمـضم  هتفر و  نیب  زا  ربمایپ  نآ  تعیرـش  دنتـشگ و  یم  زاب  دوخ  لطاب  دیاقع 

تالاکـشا بلاطم و  نیا  همه  تسین ؟ نانآ  زا  لبق  تعیرـش  کی  نتفر  یـشومارف  هب  نیمه  ناربماـیپ ، دـیدجت  هلدا  زا  یکی  اـیآ  دوش ؟ یم 
دیوگب یسک  هک  فرح  نیا  دوخ  اساسا  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  ریرقت  لیلد  هب  یناگیاپلگ  لالدتـسا  رد  یـساسا  لاکـشا  کی  هب  طوبرم 

« تسا تعیرش  نآ  ندوب  لطاب  رب  لیلد  تعیرش  کی  نتفر  نیب  زا  مدرم و  شریذپ  مدع  نآ و  تیناقح  رب  لیلد  تعیرش  کی  ياقب  ذوفن و  »
فالخ رب  لیلد  میتفگ  هک  روط  نامه  هکلب  درادـن  دوجو  اعدا  نیا  تابثا  يارب  یلیلد  چـیه  دراد و  لیلد  هب  جایتحا  دوخ  هک  تساعدا  کی 

هدوب راصتخا  رب  راتـشون  نیا  رد  ام  يانب  نوچ  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  تالاکـشا  بلاطم و  ریرقت  لـیلد  دروم  رد  هتبلا  دراد . دوجو  نآ 
هعجارم هدش  هتـشون  تیئاهب  تیباب و  دروم  رد  هک  رتلـصفم  ياهباتک  هب  دـنناوت  یم  نادـنمقالع  مینک و  حرطم  اجنیا  رد  ار  اهنآ  میناوت  یمن 

دننک .

هزجعم

نآرق زین  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هک  روط  نامه  دنراد . هزجعم  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  ناربمایپ  همه  تسا . هزجعم  یناگیاپلگ  لیلد  نیمراهچ 
نامه ار  دوخ  هزجعم  کی  مه  اهب  باب و  تسا . هدش  تبث  خـیرات  رد  هک  دـنا  هتـشاد  زین  يرگید  تازجعم  یلو  تسا  ناشیا  یلـصا  هزجعم 

تایآ و زا  ریغ  هزجعمزا ، یناگیاپلگ  روظنم  اجنیا  رد  اما  میدرک . تبحـص  اهنآ  هرابرد  ًالبق  ام  هک  دـنناد  یم  ناشیاهباتک  رد  دوجوم  تایآ 
يارب فلتخم  لیالد  ندرک  اپ  تسد و  بلاطم و  فیرحت  رد  دوخ  يداتـسا  مامت  اب  هک  تسا  ددصرد  یناگیاپلگ  تساهنآرب . هفاضا  يزیچ 

اهنآ هب  یلکـش  رـس و  یناگیاپلگ  هک  دنتـشادن  طاسب  رد  يزیچ  ءاهب  باب و  نوچ  اما  دنک ، کسمت  زین  هزجعم  هب  ءاهب  باب و  ياعدا  تابثا 
هدرک مامت  يزادرپ  ترابع  یظافل و  هب  ار  باتک  لصف  رسارس  اذل  دنک و  ادیپ  اهنآ  يارب  يا  هزجعم  هتسناوتن  هتفرگ و  رارق  انگنت  رد  دهدب ،

قح رب  ءایبنا  زا  تازجعم  عوقو  یفرط  زا  اریز  تسا ، هدش  یـساسا  لکـشم  راچد  لصف  نیا  رد  وا  دشاب . هدرک  رکذ  يا  هزجعم  هکنآ  نودـب 
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نیا لح  يارب  وا  دنتـشادن . يا  هزجعم  ءاهب  باب و  هک  هدوب  هجاوم  هلئـسم  نیا  اب  مه  رگید  فرط  زا  تسا و  راکنا  لباقریغ  حـضاو و  يرما 
یـسک ات  دـنک  هئارا  هزجعم  ربمایپ  هک  درادـن  یموزل  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  راکنا  ار  ایبنا  تازجعم  حیرـص  یلک و  روط  هب  یهاـگ  لکـشم 

تافـص و عیمج  علاطم  هیهلا و  تردق  رهاظم  نیلـسرم ، ءایبنا و   » دیوگ یم  مه  یهاگ  اما  دـشاب . هتـشاد  ءاهب  باب و  زا  هزجعم  عوقو  راظتنا 
تازجعم رکنم  ءاهب  لها  : » دیوگ یم  ای  ردتقم » اناوت و  هللا  هدارا  هب  نیوکت  ملاوع  رب  رداق و  هللا  نذا  هب  زیچ  ره  رب  تیدحا  ترـضح  ءامـسا 

لوسر ترـضح  دراد و  توبن  ياعدا  قدص  تابثا  رب  هلقتـسم  تلالد  تازجعم  هک  تسا  نیا  رد  ام  مالک  لب  دنتـسین  ایبنالا  متاخ  ترـضح 
روهظ هزجعم  ترـضح  نآ  زا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  یثیداحا  دیوگ  یم  ای  و  دـنا » هدومرفن  لالدتـسا  تازجعم  هب  دوخ  توبن  تابثا  رد 

ار لصف  نیا  یمامت  یناگیاپلگ  هکنیا  هصالخ  مینمؤم . نآ  هب  ام  نآرق و  اب  تسا  قفاوم  تسا و  قح  هتبلا  رافک ، بلط  حارتقا و  نودـب  تفای 
: دیوگ یم  مه  لصف  رخآ  رد  هدادن و  تسد  هب  ءاهب  باب و  هزجعم  کی  زا  یتح  یناشن  چیه  هدرک و  رپ  يزادرپ  ترابع  ثحابم و  نیمه  اب 
هب سدـقم  حاولا  رد  و  یبیغ ) رابخا   ) دـنوش یم  عقاو  هدـنیآ  رد  هک  يروما  زا  ندادربخ  یهلا و  نشور  نیهارب  ءاهب و  باـب و  تازجعم  اـما 

نیا دـهاوخ  یم  سک  ره  سپ  رـصتخم . باتک  نیا  رد  دـشاب  شرامـش  لـباق  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  اـهنآ  ددـع  تسا  هدـش  حیرـصت  اـهنآ 
نیا كرادم  زا  تسه و  اهنآ  رد  تازجعم  نیا  رکذ  لامتحا  هک  ییاهاج  زا  ار  اهنآ  یتسیاب  سپ  دبای  یهاگآ  اهنآ  زا  دـنادب و  ار  تازجعم 

هک دوخ  لحم  هب  ار  نابلاط  ءاهب  باب و  هزجعم  رکذ  ياج  هب  مه  رخآ  رد  ثحب ، هحفـص  لـهچ  زا  دـعب  هک  دـینیب  یم  دـنک . ادـیپ  تازجعم 
دهد . یم  عاجرا  تساجک  رد  لحم  نیا  تسین  مولعم 

زورما تیئاهب 

عون نیا  باب  رد  دوش . یم  جـیورت  غیلبت و  يرگیئاهب  ناونع  صاخ  ییاهنایرج  ناوارف  رارـصا  تاغیلبت و  اب  اهروشک ، زا  يا  هراپ  رد  هزورما 
یم تفای  يرگیئاـهب  ماـن  هب  راـنک  هشوگ و  رد  هزورما  هچنآ  - 1 تسا : هجوت  لباق  دـنچ  یلئاسم  تیئاهب  ماـن  هب  يا  هقرف  دوجو  تاـغیلبت و 

ناوج زا  يرادفرط  ناونع ، نیا  زا  يرادفرط  تقیقح ، رد  ینعی  دیآ . یم  باسح  هب  نآ  هتـشذگ  یخیرات و  يانعم  راب  نودـب  یناونع  دوش ،
هک یلـصا  ببـس  هکلب  تسین  حرطم  هتخورفارب  ار  یتلم  مشخ  نآ  یپ  رد  تسا و  هتفگ  ییاه  هواـی  ناریا  رد  لـبق  نرق  ود  هک  يا  هلاـس   32

یعرش یهقف و  نایب  عضاوم و  هب  تبسن  يدنب  دیق و  یب  يرگیلابا و  یعون ال  هیجوت  تسا ، هدیشک  ناونع  نیا  يوس  تمس و  هب  ار  يا  هدع 
نیا زا  نآ  مچرپ  ریز  رد  دارفا  هک  درادـن  یناونع  هب  زاین  نید ، هب  تبـسن  يرگیلاـباال  هک  دـیایب  نهذ  هب  لاوس  نیا  تسا  نکمم  تسا . نید 

هک يرگید  لماوع  نتفرگ  رظن  رد  نودب  شسرپ  نیا  دنـشاب  دنب  دیق و  یب  یناونع ، چیه  نودب  دنناوت  یم  هکلب  دننک ، يراداوه  یـشم  طخ 
ناونع تسین  ناونع  نتـشاد  زج  يا  هراچ  یتالیکـشت  یـساسا و  رـصاقم  رگا  یلو  تسا  یئاج  هب  شـسرپ  تسا ، هدش  تیئاهب  جاور  ثعاب 

رب ور ، نیا  زا  تسین . یـسرتسد  لباق  هاگ  چـیه  يدرف  تروص  هب  هک  دـنک  یم  اـطع  ار  یقوقح  يروشک ، ره  رد  یهورگ  هب  هک  تسا  نید 
رخآ رد  زور  یـس  ياج  هب  هزور  هدزون  زور  رد  هناگ  هس  ياهزامن  عارتخا  راک  هب  تسد  دـنا ، هتـشاد  تیئاهب  نارـس  هک  یتادـیهمت  ساـسا 

هزورما دـنا . هدـش  کسمتم  یعارتخا  ینید  ماکحا  زا  رگید  یخرب  دوش و  یم  متخ  زورون ) دـیع   ) سرام مکیو  تسیب  هب  هک  یـسمش  لاس 
ياه تسایـس  عفانم و  هک  اجنآ  زا  یلو  دنرادن  يدنب  دـیق و  دـهعت و  مالـسا ، هژیو  هب  نید و  هب  تبـسن  هک  دنتـسه  يرایـسب  دارفا  ناهج  رد 

يرگیئاهب ناونع  تحت  تاحالـصا  زا  يا  هراپ  اـب  ار  شور  نیمه  مینیب  یم  رگا  اـما  دنتـسین . مه  اـنتعا  یب  دـجنگ  یمن  یتالیکـشت  یناـهنپ 
روظنم هب  دراد و  یتاغیلبت  هبنج  افرـص  ءاهب ، یلعنیـسح  ازریم  باب و  رب  اـهیئاهب  رارـصا  - 2 تسیرگن . کش  هدید  هب  دیاب  دـننک  یم  جـیورت 

ياه هزیگنا  اب  هاش  اضردمحم  هرود  رد  ناریا  رد  یناوارف  ياهششوک  دیآ . یم  باسح  هب  رکفت  زرط  عون  نیا  يارب  یخیرات  هناوتـشپ  داجیا 
يزاس و هروطـسا  لیلد  هب  رتشیب  هدـع  نیا  دـنام . لصاح  یب  اهنآ  همه  یلو  دـش  ماجنا  هقرف  نیا  هب  ندیـشخب  تیمـسر  تهج  رد  یتواـفتم 

هصق اهناتساد و  هچ  دننک و  يراج  نابز  رب  ار  ءاهب  باب و  مان  یصاخ  تاساسحا  اب  هک  دنتسه  دنمقالع  يا  هناسفا  ياه  تیـصخش  شزادرپ 
، يرگیئاهب غیلبت  يادتبا  رد  هک  تسا  هدش  رایـسب  - 3 دـنزیگنارب . ار  مدرم  تاساسحا  ات  تسا  هدـش  هتفگ  تهج  نیا  رد  هک  يا  هناسفا  ياه 
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روط نامه  اما  دننک . یم  حرطم  يدیدج  نید  ناونع  هب  ار  نآ  ءاهب  نیئآ  هب  فرط  لماک  داقتعا  زا  سپ  دـنناد و  یم  ناملـسم  ار  دوخ  اهنآ 
هدراهچ همئا  هب  ع )  ) تیب لها  نابحم  داقتعا  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  هورگ  نیا  یلـصا  ياعدا  میدـید ، هورگ  نیا  دـیاقع  شرازگ  شخب  رد  هک 

يریگ لکـش  اشنم  نیا  دریگ . یم  لکـش  تسا ، بیغ  هدرپ  سپ  رد  هدـنز و  نایعیـش  داقتعا  هب  هک  ع )  ) يدـهم ترـضح  هژیو  هب  موصعم و 
هعیش ياه  هقرف  زا  ار  تیئاهب  یعیش ، تاداقتعا  نداد  هولج  دب  يارب  هعیش  اب  مصاختم  انایحا  هعیش و  بیقر  ياه  هورگ  هک  تسا  هدش  ثعاب 

تیئاهب جیورت  لماوع  زا  یکی  ام  رظن  هب  دننک . یم  نیبدب  نایعیش  هب  تبسن  ار  ناهج  ناناملسم  نایئاهب ، تاداقتعا  رکذ  اب  دننک و  بوسحم 
. تسا نانآ  هب  نداد  يدنب  دیق و  یب  تبـسن  هعیـش و  ندرک  ماندـب  نآ ، زا  يرنویـسامارف  تیامح  هژیو  هب  نآ و  یناهنپ  تالیکـشت  يوس  زا 

غیلبت هعیش  دض  رب  يرگیئاهب  هب  دانتسا  اب  دنناوت  یم  هک  تهج  نیا  زا  ناناملـسم  زا  ییاه  هورگ  يارب  تیئاهب  مان  هب  يا  هقرف  دوجو  نیاربانب 
یم هتفرگ  راک  هب  ینید  ریغ  دـصاقم  يارب  افرـص  هک  دوش  یم  لیدـبت  یـسایس  یغیلبت و  رازبا  هب  هاگدـید ، نیا  زا  تیئاهب  تسا . عفان  دـننک 

ساسا رب  هک  روط  نامه  درادـن ، هعیـش  اب  یتبـسن  طبر و  هجو  چـیه  هب  تسا و  نید  زا  جورخ  ساـسا  زا  تیئاـهب  نایعیـش ، داـقتعا  هب  دوش .
اه و تسینویهـص  تیاـمح  - 4 دـنناد . یم  رفاـک  ار  ناـیئاهب  ناناملـسم  همه  هدـج ، رد  ناملـسم  ياـهروشک  هیلک  یهقف  سنارفنک  هبوـصم 
هب فرتعم  دوخ  لیئارـسا  هژیوب  ناهج و  یتاغیلبت  ياهوگدـنلب  هکلب  میـشاب  نآ  یعدـم  ام  هک  تسین  يزیچ  تیئاـهب  هورگ  زا  يرنویـسامارف 

دیاب ردق  نیمه  دراد  زاین  يا  هناگادج  ثحب  هب  ناناملـسم  یبوکرـس  يارب  نومیمان  هورگ  ود  نیا  دنویپ  ياه  هشیر  دنتـسه . یتیامح  نینچ 
مرجم يداقتعا  یب  لـیلد  هب  یـسک  ناریا  رد  تسا . موش  دـنویپ  نیمه  تیئاـهب  ماـن  هب  ینید  هقرف  حرط  اـب  ناریا  تفلاـخم  تلع  هک  تسناد 
زورما تیئاهب  دننارذگ . یم  ار  شیوخ  هرم  زور  یگدنز  دنرادن و  دـهعت  نید  هب  تبـسن  هک  یناسک  دنرایـسب  دوش و  یمن  هتـسناد  یـسایس 
ناونع هب  نآ  زا  مزال  عقاوم  رد  دیآ و  یم  باسح  هب  هعیش  دض  رب  یغیلبت  رازبا  فرط  کی  زا  هک  تسا  یتالیکشت  یسایس  هبـش  هورگ  کی 

ظفح اب  هتبلا  نید  هب  تبسن  دنب  دیق و  یب  یگدنز  يارب  تسا  یـششوپ  رگید  فرط  زا  دوش و  یم  هدافتـسا  هعیـش  هب  تبـسن  ینیبدب  يولبات 
فوخم یسایس  تالیکشت  کی  دراو  یهجوم  لیلد  نودب  هتسنادان و  يرکفت  نینچ  ناراداوه  نایماح و  ناناملسم  نایناریا و  یناملسم ، مان 

، دوش یم  ماجنا  يرنویـسامارف  تیامح  اب  فلتخم  ياهروشک  رد  هورگ  نیا  ندرک  هنیداهن  يارب  ریخا  ياهلاس  رد  هک  ییاهـشالت  دنا . هدـش 
رـصع رد  تسا  رتهب  دنتـسه ، شیوخ  یبلط  نید  یهاوخدوخ و  ياـضرا  یپ  رد  هک  اـهنآ  هورگ  نیا  ناراداوه  - 5 تسام . ياعدـم  رب  لیلد 

افو ءاهب  باب و  تاداقتعا  هب  نایباب  نایئاهب و  اعقاو  رگا  دـنیامنب . یفاک  دنـسپ و  لقع  هلدا  هبلاـطم  اـهنآ  نارادمدرـس  زا  شناد  تاـعالطا و 
اهباتک و هنوگ  نیا  يرگیئاهب  تاغیلبت  رد  رگا  دریگ . رارق  رتشیب  لمات  یسررب و  دقن و  لحم  ات  دننک  پاچ  دیدجت  ار  اهنآ  ياهباتک  دنراد ،

ربمایپ مالـسا و  نید  هقرف . نیا  ندوب  یـسایس  يارب  تسا  يدنـس  دوخ  دریگ  یمن  رارق  هعلاطم  لها  تسد  رد  فوشکم  تروص  هب  تاوزج 
نامز رذگ  رمع و  یهاتوک  دنک . یم  توعد  هشیدـنا  لقع و  يدادادـخ  يورین  هب  دامتعا  تریـصب و  اب  قح  يوس  هب  ار  ام  همه  نآ  یمارگ 

تاجن لحاس  زا  رـس  ات  میوش  یم  بآ  دراو  اجک  زا  مینادـب  هکنآ  رتهب  سپ  مینک . انـش  راب  ود  هناخدور  نیا  رد  هک  دـهد  یمن  هزاجا  ام  هب 
تسا . رید  راک  نیا  يارب  ادرف  میروآرد و 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

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

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
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رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
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یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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