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لیجنا دوعوم  دمحا 

باتک تاصخشم 

 - 1308 رفعج ، يزیربت  یناحبس  هسانشرس : 
Sobhani Tabrizi, Jafar

. یناحبس رفعج  هتشون  لیجنا /  دوعوم  دمحا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. 13 تثعب � [  تاراشتنا  هسسوم  نارهت : رشن :  تاصخشم 

219ص. يرهاظ :  تاصخشم 
تثعب 49. تاراشتنا  هسسوم  تسورف : 

لایر  50 کباش : 
يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
هقرفتم لئاسم  مالسا --  عوضوم : 

تیحیسم مالسا و  عوضوم : 
3 1300ي فلا BP11/س2 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/02 ییوید :  يدنب  هدر 
47159 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همّدقم

ینشور هاوگ  یناکم ، لحمره و  رد  ینامز ، رصعره و  رد  هک  يدنس  دراد ؛ مزال  ینادواج  لیلد  دنـس و  ینادواج ، تلاسر  توبن و  همّدقم 
. دشاب نآ  هدنروآ  راتفگ  یتسرد  رب 

ههرب نامز و  کی  هب  وا ، توبن  هک ، دوب  نیا  تخاس  هارمه  یهاوگ  هزجعم و  نینچ  اب  ار  مرکا  ربمایپ  توعد  دنوادخ ، هک  نیا  للع  زا  یکی 
راصعا مامت  رد  ددرون و  یم  مهرد  ار  ناکم  نامز و  ياهزرم  یحو ، ناهج  اب  وا  دـنویپ  هاوگ  توبن و  ناهرب  اذـل  تشادـن و  صاصتخا  يا 
. دنک یم  مامت  ناضرغ  یب  ناهاگآ و  رب  ار  تجح  دبوک و  یم  مهرد  ار  كرش  رفک و  ياه  یکیرات  دشخرد و  یم  دیشروخ  ناس  هب 
تـسد رد  دشاب  نانآ  ياعدا  دوجورب و  هاوگ  هک  ییاه  هناشن  راثآ و  هتـشذگ  ناربمایپ  زا  نیـشیپ ، ياه  تما  يرکف  غولب  مدع  رثا  رب  زورما 

. نانآ تلاسر  ياه  هناشن  توبن و  ناهرب  دسر  هچ  ات  تسین 
 - تسا تیحیـسم  حیـسم و  هاگداز  هک  قرـش -  زا  دنراد و  يا  هشیدـنا  رکف و  دوخ  يارب  هک  برغ  رد  یمیظع  هورگ  ألخ ، نیمه  لیلد  هب 
ای نونجم ، یلیل و  ناتساد  ناس  هب  حیسم  دوجو  هک  دننک  یم  روصت  هتشادنپ و  اه  هناسفا  وزج  ار  میرم  حیـسم و  دوجو  لصا  دنرود ، ًالماک 

. تسا یخیرات  ریطاسا  زا  نیریش  داهرف و 
رد دـننک ، تسارح  ظفح و  هدروخن  تسد  ار  شیوخ  نایاوشیپ  راثآ  دنتـساوخن  هکدنتـسه  نیـشیپ  ياه  تما  دروم ، نیا  رد  یلـصا  رـصقم 

یقاب وا  نارای  يو و  راثآ  اه و  همان  باتک و  اهنت  هن  تسا ، یفنم  تکرح  نیا  لباقم  هطقن  تسرد  مالـسا  ربمایپ  هراـبرد  ناـیرج ، هک  یلاـح 
ياـه هشیدـنا  رگا  دراد و  دوجو  نشور  تروـص  هب  ربماـیپ ، نادـنزرف  نارـسمه و  دوـخ و  نکـسم  ناگتـسب و  ناـکاین و  روـبق  هکلب  تسا ،

تیناقح لیالد  اعدا و  هویـش  مالـسا و  ربمایپ  دوجو  دنـس  راـثآ ، نیا  زا  کـیره  دـنزن ، جارح  بوچ  تلاـسر  نادـناخ  راـثآ  رب  يرگیباـهو 
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. تسوا
هک هداد  ماجنا  فص )  ) هروس ریـسفت  رد  یـصقان  شـشوک  ترـضح ، نآ  نادیواج  هزجعم  باتک و  اب  ناناوج  نتخاس  انـشآ  يارب  هدنراگن 

. دریگ یم  رارق  نآرق  نادنم  هقالعو  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  نونکا 
 . قداص ماما  هسسؤم  ادهش ، نادیم  مق ،

. یناحبس رفعج 
دادرخ 18 نابعش 1402 /  15

میوش انشآ  فص  هروس  تایصوصخ  اب 

تصـش و دوش ) یم  هتفگ  زین  یـسیع  هروس  و  نییراوح )  ) هروس نآ  هب  یهاـگ  هک   ) فص هروس  میوش  انـشآ  فص  هروس  تایـصوصخ  اـب 
(. 1 .) تسات هدراهچ  نارسفم  قافتا  هب  نآ  ياه  هیآ  هرامش  نآرق و  هروس  نیمکی 

:. میهدب یندم  یکم و  حالطصا  دروم  رد  یحیضوت  ادتبا  رد  تسا  رتهب  یکم ، ای  تسا  یندم  هروس  نیا  ایآ  هک  نیا  دروم  رد 
ترجاهم زا  سپ  هک  يا  هروس  ای  هیآ  هب  یلو  دنوش ، یم  هدیمان  یکم )  ) دنا هدش  لزان  ترجه  زا  شیپ  هک  ییاه  هروس  تایآ و  ًاحالطـصا 

(. 2 .) دنیوگ یم  یندم )  ) دشاب هدش  لزان 
میتسناوتن هار  نیا  زا  رگا  تسا . هروس  نیماـضم  هب  هعجارم  تسرد ، نشور و  هار  یندـم ، یکم و  رظن  زا  هروس  تاصخـشم  ییاسانـش  يارب 

. میریگب کمک  نارسفم  نایم  رد  ترهش  قافتاو و  ناثدحم  لقن  زا  دیاب  میروآ ، تسد  هب  ار  نآ  ندوب  یکم  ای  یندم و 
. تسا نارسفم  قافتا  دروم  نآ  ندوب  یندم  هک  نیا  رب  هوالع  دهد ، یم  یهاوگ  نآ  ندوب  یندم  رب  هروس  نیا  نیماضم 

داعم و دیحوت و  روحم  رب  یکم  تایآ  عون  رظن ، نیا  زا  دـندوب ، هکم  طیحم  رد  نخـس  فرط  تسرپ ، تب  ناکرـشم  ًابلاغ  هک ، نیا  حیـضوت 
ساسا زونه  هک  هورگ  نینچ  يارب  دنز . یم  رود  یلقع  فراعم  نیـشیپ و  للم  ماوقا و  هدـنزومآ  زیگنا و  تربع  تشذگرـس  صـصق و  لقن 

هزور زامن و  ماکحا  مالـسا و  ربمایپ  توبنرب  تاروت  لیجنا و  نداد  یهاوگ  ادخ و  هار  رد  داهج  هرابرد  ثحب  دنا  هتفریذـپن  ار  مالـسا  نییآ 
. تسین تغالب  لوصا  قباطم  و ،...

هناتـسآ رد  نامجاهم  فرط  زا  مالـسا  زکرم  هظحل ، ره  رد  دـنا و  هدوب  بطاخم  اراصن  دوهی و  زا  ییاـه  تیلقاو  ناناملـسم  هنیدـم ، رد  یلو 
دوب هدیسر  نآ  تقو  تهج ، نیا  زا  دندوب ، هتفریذپ  لد  ناج و  زا  ار  یمالسا  هقح  فراعم  نید و  لوصا  ناناملسم  تفرگ و  یم  رارق  رطخ 

ارف دوخ  مظعا  ياوشیپ  زا  ار  مالـسا  یلمع  ماکحا  یعامتجا و  یقـالخا و  لوصا  دوش و  هداد  اـهنآ  هب  داـهج  هراـبرد  مزـال  ياهروتـسد  هک 
. دنریگ

هروس نیا  بلاطم  سوؤر  کنیا  تسا . هدوب  ینامز  هچ  هروس  لوزن  فرظ  هک  داد  صیخـشت  ناوت  یم  هروس  نیماضم  هعلاـطم  زا  نیارباـنب ،
:. تسا ریز  رارق  هب  حیبست  هلأسم  زا  دعب 

.؛ دش دهاوخ  هدرمش  یگرزب  هانگ  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب ، مأوت  رادرک  اب  دیاب  راتفگ   . 1
.؛ دنوش جیسب  هّللا  لیبس  یف  داهج  يارب  دیاب  نامیا  اب  دارفا   . 2

.؛ دنک یم  تیاکش  دوخ  موق  زا  یسوم   . 3
.؛ دهد یم  ربخ  يو  مان  رکذ  اب  مالسا  ربمایپ  تثعب  زا  ع )  ) حیسم ترضح   . 4

.؛ دنوش یمن  راک  نیا  هب  قفوم  دنزاس  شوماخ  ار  ادخ  رون  دنهاوخ  یم  هک  یهورگ   . 5
. دنشاب راکادف  زاب و  ناج  حیسم ، نویراوح  دننام  دیاب  نامیا  اب  هورگ   . 6

هبـش نایحیـسم  هک  نامز  نآرد   ) هنیدـم هب  ص )  ) ربمایپ ترجاهم  زا  سپ  هروس  نیا  هک  دـهد  یم  یهاوگ  بلاـطم ، نیا  نیماـضم  رد  تقد 
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تسا . هدوبن  راگزاس  بلاطم  نیا  زا  يرایسب  حرط  اب  هکم  طیحم  زگره  هدش و  لزان  دندوب ) سامت  لاح  رد  مالسا  ربمایپ  اب  هریزج 
ص277. ج5 ، نایبلا ، عمج  . 1 اهتشونیپ : ---------------------------- 

يرگید حالطـصا  یندم ، یکم و  رد  دوب . دنهاوخ  یندم  تایآ  دنا  هدیدرگ  لزان  هکم  نیمزرـس  رد  عادولا  ۀـجحرد  هک  یتایآ  نیاربانب  .2
نامه روهشم  یلو  دوب ، دنهاوخ  یکم  عادولا  ۀجح  ياه  هیآ  رظن  نیا  قبط  رب  نآ . لوزن  نامز  هن  تسا  هیآ  لوزن  لحم  نازیم  هک  تسه  زین 

. تسا لوا  حالطصا 

دنیوگ یم  حیبست  ار  ادخ  ناهج  تارذ  مامت 

. میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  دنیوگ  یم  حیبست  ار  ادخ  ناهج  تارذ  مامت 
.؛ ُمیکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ِضْرَألا  ِیف  اِمَو  ِتاوَمَّسلا  ِیف  اِم  ِهِّلل  َحَّبَس   . ) 1

(. میکح زیزع و  تسوا  دیامن .) یم  هیزنت  یصقن  بیع و  عون  ره  زا  ار  وا  و   ) دیوگ یم  حیبست  تسا  نیمز  اه و  نامسآ  رد  هچ  نآ  ار  ادخ 
وا سیدقت  حیبست و  انث و  دمح و  هب  دننک و  یم  هدجـس  ار  ادخ  ناهج ، تارذ  رـسارس  هک  تسا  نیا  نآرق ، دـنلب  فراعم  قیاقح و  زا  یکی 

، تادوجوم تارذ  همه  رت ، نشور  ترابع  هب  تسا ؛ هدشن  هدینـش  یگدرتسگ  نیا  هب  یبتکم  چیه  زا  نآرق ، زا  زج  تقیقح  نیا  دنلوغـشم و 
:. دنهد یم  ماجنا  ار  گرزب  هفیظو  هس  نیا  اه  یباحس  اه و  ناشکهک  نورد  ات  هتفرگ  اه  متا  لد  زا 

.؛ دننک یم  هدجس )  ) ار ادخ  ناهج ، تادوجوم  همه   . 1
.؛ دنیوگ یم  انث )  ) و دمح )  ) ار ادخ  یتسه ، ناهج  رسارس   . 2

. دنیوگ یم  حیبست )  ) ار ادخ  تادوجوم ، مامت   . 3
. تسا شناد  ملعو و  ییانشور  رون و  تیلوؤسم ، كرد و  ساسحا ، حور و  نابز ، شوگ و  ینتورف ، عوضخ و  ناهج ، رسارس  ییوگ  وت 

دمح و هک  یلاح  رد  تسا ، یکچوک  زاربا  عوضخ و  هدجـس ، اریز  درادن ؛ نایب  هب  زاین  هک  دراد  ینـشور  توافت  حیبست ، دمح و  اب  هدـجس 
وا هک  مینک  شیاتس  رظن  نیا  زا  ار  ادخ  هاگره  حیبست . دمح و  توافت  تسا . بیعو  صقن  زا  وا  نتساریپ  ادخ و  لامج  لامک و  نایب  حیبست 
وا تاذ  رگا  یلو  دنیوگ ؛ یم  دمح )  ) ار ام  شیاتـس  تروص  نیا  رد  تسا  دنمدوس  کین و  ياهراک  أدبم  لامج و  لامک و  تافـص  ياراد 

، ادـخ دـمح ) ، ) رگید تراـبع  هب  دـنیوگ ؛ یم  حـیبست )  ) ار نآ  مینک ، زاربا  ار  وا  یگتـساریپ  مینادـب و  هتـساریپ  صقنو  بیع  عوـن  ره  زا  ار 
هب وا  لاعفا  زا  ای  تردقو ، ملع  دننام  دشاب  وا  تاذ  وزج  لامک  نیا  هاوخ  تسا ، کین ) لامعاو  یتوبث  تافـص   ) لامک ربارب  رد  وا  فیـصوت 

. تسا یبلس ) تافص   ) صیاقن بویع و  زا  وا  هیزنت  ادخ ، حیبست  هک  یلاح  رد  تیقزار . دننام  دور ، رامش 
همه  . 1 مینک . ثحب  یکدنا  تسا -  نآرق  تاراکتبا  زا  یکی  هک  بلطم -  هس  ره  هرابرد  تسا  مزال  دش  نشور  ود  نیا  توافت  هک  نونکا 

زا یخرب  رد  هدرک ؛ حرطم  یفلتخم  ياه  هنوگ  هب  ار  ناهج  تادوجوم  عوضخ  هدجس و  نآرق ، فلا ) دنعضاخ . ادخ  ربارب  رد  ناهج  تارذ 
:. دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا ، هدروآ  نایم  هب  نخس  لقع  یهاگآ و  ياراد  تادوجوم  دوجس  زا  اهنت  تایآ ،

(. 1 (؛ ِلاصآلاَو ِّوُدُْغلِاب  ْمُُهلالِظَو  ًاهْرَک  َو  ًاعْوَط  ِضْرَألاَو  ِتاوَمَّسلا  ِیف  ْنَم  ُدُجْسَی  ِهِّللَو  )
(. دننک یم  هدجس  ادخ  يارب  رابجا ، لیم و  يور  زا  ماش  حبص و  اهنآ  ياه  هیاس  نینچ  مه  تسا و  نیمز  اه و  نامسآ  رد  هچ  نآ 

(. 2 .) دشاب یم  حرطم  لقع  ياراد  تادوجوم  عوضخ  اهنت  ِتاوِمَّسلا ) ِیف  ْنَم  ُدُجْسَی  ِهِّللَو   ) هلمج رد  ْنَم )  ) ظفل یهاوگ  هب  هیآ  نیا  رد 
یم هک  اج  نآ  تسا ، هدـمآ  ناـیم  هب  نخـس  ناگدـنبنج  ماـمت  دوجـس  زا  هدـش و  هتفرگ  رت  هدرتسگ  هدجـس  هریاد  تاـیآ  زا  یخرب  رد  ب )

:. دیامرف
(. 3 (؛ َنوُِربْکَتْسَیال ْمُهَو  ُۀَِکئالَْملاَو  ٍۀَّباد  ْنِم  ِضْرَألا  ِیف  اِمَو  ِتاوَمَّسلا  ِیف  اِم  ُدُجْسَی  ِهِّللَو  )

(. دنزرو یمن  ربک  زگره  دننک و  یم  هدجس  تسا ، ناگتشرف  ناگدنبنج و  زا  نیمز  اه و  نامسآ  رد  هچ  نآ  ادخ  يارب 
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:. دیامرف یم  دوش و  یم  رکذتم  ار  ناتخرد  ناهایگ و  هدجس  موس  راب  ج )
(. دننک یم  هدجس  ار  وا  ناتخرد  اه و  هتوب  ( 4 (؛ ِنادُجْسَی ُرَجَّشلاَو  ُمْجَّنلاَو  )

:. دیامرف یم  هتفگ و  نخس  ماسجا  ياه  هیاس  عوضخ  دوجس و  زا  یعیسو  دید  اب  رگید  راب  د )
(. 5 (؛ َنوُرِخاد ْمُهَو  ِهِّلل  ًادَّجُس  ِِلئامَّشلاو  ِنیمَْیلا  ِنَع  ُُهلالِظ  اُؤَّیَفَتَی  ٍءیَش  ْنِم  ُهّللا  َقَلَخ  اِم  یلِإ  اْوَرَی  َْملَوَأ  )

یم هدجـس  ار  ادخ  تکرح و  رـصع ) حبـص و   ) پچ تسار و  زا  اهنآ  ياه  هیاس  هک  تسا  هدـیرفآ  ادـخ  هک  یماسجا  هب  دـنرگن  یمن  رگم 
(. دنتسه تعاطا  عوضخ و  لاحرد  ماسجا  دوخ  هک  یلاح  رد  دنیامن 

یم هک  اـج  نآ  تسا ، هتفگ  نخـس  ناـیاپراهچ  تخرد و  اـه و  هوک  ناگراتـس و  هاـم و  باـتفآ و  هدجـس  زا  دـنوادخ ، مجنپ  راـب  يارب  ه )
:. دیامرف

(. 6 (؛... ِساّنلا َنِم  رِیثَکَو  ُّباوَّدلاَو  ُرَجَّشلاو  ُلابِْجلاَو  ُموُجُّنلاو  ُرَمَقلاو  ُسْمَّشلاو  ِضْرَألا  ِیف  ْنَمَو  ِتاومَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  ُدُجْسَی  َهّللا  َّنَأ  ََرت  َْملَأ  )
يرایسب نایاپراهچ و  تخرد و  اه و  هوک  ناگراتس و  هام و  دیـشروخ و  تسا و  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هچ  نآ  ار  ادخ  هک  ینیب  یمن  رگم 

(. دننک یم  هدجس  مدرم  زا 
سپ درادن . يدوجوم  هب  صاصتخا  دریگ و  یم  ارف  ار  یتسه  ناهج  رـسارس  هک  تسا  یمومع  يا  هلأسم  تادوجوم  هدجـس  هلأسم  نیاربانب 

للذـت و زاربا  قـح  تمظعربارب  رد  لـقع  یب  لـقع و  اـب  زا  يدوـجوم  ره  هنوـگچ  تسا و  هدجـس )  ) تقیقح ندـیمهف  تسا  مـهم  هـچ  نآ 
ًاناـیحا یناـشیپ و  هلمج  نآ  زا  ییاـضعا  ندراذـگ  اـب  ًـالومعم  ناـسنا  هدجـس  تسیچ . تادوجوم  دوجـس  زا  دوصقم  دـیامن . یم  یکچوـک 

. تسا دوبعم  ربارب  رد  ینتورف  للذت و  زاربا  نامه  نآ ، حور  یلو  تسا  هدجس  يرهاظ  تأیه  نیا  دریگ . یم  ماجنا  نیمز  رب  ( 7) هناچ
یـصاخ تأیه  هک  تسا  مزال  تسا -  عوضخ  لامک  نآ ، زا  فدـه  هک  هدجـس -  ققحت  رد  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  هلأسم  نیا  اـج  نیا  رد 

رد تسا و  ینتورف  عوضخ و  زاربا  نآ ، نازیم  كالم و  هک  نیا  ای  درب  راک  هب  ار  ظفل  نیا  ناوت  یمن  نآ ، ققحت  نودب  دشاب و  هتشاد  دوجو 
نآ هب  مهرگا  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  صاخ ، تأیه  نامه  دـنچره  میربب ، راک  هب  ار  هدجـس  ظفل  میناوت  یم  دوش ، ققحم  رما  نیا  اـجک  ره 
رد تسا و  عوضخ  عـضاوت و  تیاـغ  زا  یکاـح  مدرم  رظن  رد  تأـیه  نینچ  کـی  هک  تسا  رظن  نیا  زا  مییوـگ ، یم  هدجـس  صاـخ  تأـیه 

. تسا ینتورف  یکچوک و  راهظا  يارب  یقیرط  تقیقح 
شور دمان و  یم  هدجـس  دریذپ ، ققحت  یتروص  ره  هب  هک  ار  یکچوک  للذت و  عون  ره  دنک و  یم  باختنا  ار  مود  هار  دروم ، نیا  رد  نآرق 

هک تفر  یم  راک  هب  يرقحم  ياه  غارچ  رد  غارچ  ظفل  يزور  ًالثم  تسا ؛ نیمه  ظافلا  ندرب  راـک  هب  يراذـگ و  ماـن  رد  زین  لـقع  فرع و 
نامه رثا  تیـصاخ و  نوچ  یلو  دوبن ، زورما  غورفرپ  ياه  غارچ  اب  هسیاـقم  لـباق  رظن  چـیه  زا  تشاد و  یـصاخ  عضو  لکـش و  دوخ  يارب 

رون هب  يرییغت  هنوگ  چـیه  نودـب  روبزم ، ظـفل  رظن  نیا  زا  تسا ، دوجوم  يرت  لـماک  تروص  هب  زورما ، ياـه  غارچ  رد  هنیرید  ياـه  غارچ 
بتارم یـصاخ  وحن  هب  ناهج ، تادوجوم  رـسارس  ناهج . تادوجوم  رد  هدجـس  تقیقح  دوش . یم  قالطا  زین  دـنمورین  يوق و  ياـه  نکفا 

هک تسا  نیا  ناهج ، دوبعم  میظعت  یکچوک و  راـهظا  يارب  رهظم  نیرت  یلاـع  دـنیامن و  یم  زاربا  یبوبر  ماـقم  هب  ار  دوخ  للذـت  ینتورف و 
تموکح ناهج  رب  يدـحاو  هدارا  رگید  ترابع  هب  دنتـسه ؛ وا  قلطم  هدارا  نامرف و  عیطم  یگمه  هدوب و  يو  تردـق  هضبق  رد  ناـهج  همه 

. دنیامن یمن  زاربا  یتمواقم  هنوگ  چیه  نآ  ربارب  رد  هدرک و  يوریپ  نآ  زا  تادوجوم  همهو  دنک  یم 
رد هارکا  اریز  دش ؛ دهاوخن  روصت  یتهارک  دنوادخ ) ذـفان  هدارا  زا  تادوجوم  يارچ  نوچ و  یب  تعاطا   ) انعم نیا  هب  هدجـس  رد  نیاربانب ،

چیه هک  یتروص  رد  دـنک ، تمواقم  زاربا  يرگید  لباقم  رد  ات  دـشاب  رایتخا  هدارا و  ياراد  دوخزا ، يدوجوم  هک  دور  یم  راـک  هب  يدروم 
تمظع ربارب  رد  هدجـس  دشاب و  هتـشاد  یفلاخم  هدارا  دوخزا  هک  دسر  هچات  تسین  دوجو  ياراد  ادخ  تردق  زا  دادمتـسا  نودب  يدوجوم 

ناسنا و يارب  ًاهْرَکو ) ًاعْوَط   ) هلمج هک  دوش  یم  هدهاشم  نیا  دوجو  اب  تهارک .! تبغر و  يور  زا  ییاه  هدجـس  درامـشب . هورکم  ار  ادـخ 
. تهارک يور  زا  يا  هدجس  لیم و  يور  زا  يا  هدجس  دنک : یم  تباث  ار  هدجس  عون  ود  لقع ، ياراد  دوجوم  ره 
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تساه شریذپ  عون  نآ  تبغر ، يور  زا  هدجس  زا  روظنم  مییوگب : مینیزگرب و  يریسفت  هدجس ، عون  ود  نیا  يارب  میراچان  تروص  نیا  رد 
کی شریذپ  رگید  عون  زا  دوصقم  و  ناسنا ، يارب  بلق  نابرـض  نوخ و  شدرگ  دـننام  دراد ، قفاوت  رگید  دوجوم  ره  ای  ناسنا و  عبط  اب  هک 

، رمع نایاپ  هب  لوصو  زا  شیپ  ار  ناسنا  هک  ییاـهالب  اـه و  گرم  دـننام  دـشابن ، راـگزاس  دوجوم  عبط  اـب  هک  تسا  ییاـهداد  يور  هلـسلس 
. دزاس یم  یتسین  انف و  هب  موکحم 

تـسا نامه  دوصقم  ًاعبط  تسا و  هتفر  راک  هب  نیمز  اه و  نامـسآ  هرابرد  ًاهرک )  ) و ًاعوط )  ) ياه ظـفل  زین  يرگید  هیآ  رد  دـیجم  نآرقرد 
:. دیامرف یم  هک  نانچ  دش ، هتفگ  هک 

(. 8 (؛ َنیعئاط اْنیَتَأ  اَتلاق  ًاهْرَک  َْوأ  ًاعْوَط  اِیْتئا  ِضْرَِألل  َو  اَهل  َلاقَف  )
هب دنتفگ : دـیریذپب  تهارک  ای  هدارا  يور  زا  تارییغت  تالدـبت و  عون  ره  شریذـپ  رد  ارم  نامرف  دـییایب و  درک : باطخ  نیمز  نامـسآ و  هب 

(. میتفریذپ تبغر 
رد یکچوک  راهظا  عوضخ و  نآ ، فلاخم  ای  دشاب  دوجوم  تعیبط  قفاوم  هاوخ  فرـصت ، عون  ره  لوبق  مه  دوجو و  شریذـپ  مه  نیاربانب ،
هک ثداوح  زا  مسق  نآ  انعم  کی  هب  تسا و  تبغر  لـیم و  يور  زا  اـه  شریذـپ  نیا  همه  اـنعم ، کـی  هب  تسه  هک  يزیچ  تسادـخ ، ربارب 

. دراد دوجو  نآ  رد  تهارک  یعون  دشاب ، دوجوم  یعیبط  ریسم  فالخرب 
دنتسه و وا  تساوخ  هدارا و  عبات  دوخ ، تالوحت  شدرگ و  رد  ماسجا  ياه  هیاس  هکلب  تسوا  تردق  هضبق  رد  يدوجوم  ره  دوجو  اهنت  هن 

. دنتسه وا  ذفان  هدارا  وترپ  رد  یگمه  هک  دوش  یم  هدید  يریگمشچ  ياه  هیاس  مسج ، فرط  ود  رد  رصع  حبص و  ماگنه 
ادخ ربارب  رد  یعیرـشت  هدجـس  زا  ناسنا  اما  دننک ، یکچوک  زاربا  ادخ  ربارب  رد  دوخ  ياه  هیاس  اب  ناهج  ماسجا  همه  هک  تسا  هتـسیاش  ایآ 

رد ار  نامـسآ  نیمز و  تادوجوم  عاونا  دـنوادخ  هک  نیا  صوصخ  هب  تسا ، عشاخ  عضاخ و  نیوکت  رظن  زا  هتـسویپ  دـنچ  ره  دزرو  عانتما 
. دنکن عوضخ  شراگدرورپ  ربارب  رد  وا  یلو  ( 9) تسا هتخاس  عضاخ  ناسنا  ربارب 

. يربن نامرف  وت  هکدشابن  فاصنا  طرش  رادربنامرف . هتشگرس و  وت  رهب  زا  همه 
مزال تساهنآ ، ینیوکت  هدجـس  تادوجوم ، هدجـس  زا  دوصقم  هک  دـش  نشور  میدـش و  هاگآ  تادوجوم  رد  هدجـس  يانعم  اـب  هک  نونکا 
دای هتشذگ  رد  ناهج . تادوجوم  يرسارس  حیبست   . 2 مییوگ . نخـس  يا  هدرتسگ  هنوگ  هب  ناهج ، تادوجوم  حیبست  دمح و  هرابرد  تسا 

صیاقن زا  ادخ  نتخاس  هتساریپ  وا ، حیبست  هک  نانچ  مه  تسوا ، یتوبث  یلامک و  تافص  ربارب  رد  ادخ  شیاتـس  انث ، دمح و  هک  میدش  روآ 
. تسا بیاعمو 

رد مییامن . یم  ثحب  اج  کـی  ار  ثحب  ود  ره  رظن ، نیا  زا  تسا ، هدـش  دراو  مه  اـب  عوضوم  ود  ره  ثحب ، دروم  تاـیآ  زا  یخرب  رد  نوچ 
. مینک یم  افتکا  هیآ  کی  رکذ  هب  یمسق  ره  زا  تایآ  يدنب  میسقت 

حرطم دریگ  یم  رب  رد  ار  تادوجوم  همه  هک  یمومع  يرما  ار  نآ  هدرک و  نایب  یعیـسو  هریاد  رد  ار  تادوجوم  حیبست  نآرق  یهاگ  فلا )
:. دیامرف یم  دنک و  یم 

(. 10 (؛ ُمیِکَْحلا ُزیرَْعلا  َوُهَو  ِضْرَألاَو  ِتاومَّسلا  ِیف  اِم  ِهِّلل  َحَّبَس  )
(. میکح زیزع و  تسوا  دنک ، یم  هیزنت  ار  ادخ  تسا ، نیمز  اه و  نامسآ  رد  هچ  نآ 

رد هک  تسا  یتادوجوم  مامت  اج ، نیا  رد  نآ  زا  روظنم  دور و  یم  راک  هب  لقاع  ریغ  مه  لقاع و  رد  مه  یخرب ، روصت  فالخرب  اـم )  ) ظـفل
. دنراد رارق  نیمز  اه و  نامسآ 

، دروم نیا  رد  هیآ  نیرت  حیرص  دنتسه و  نومـضم  نیمه  هب  نباغت  هروس   1 هعمج ، هروس   1 فص ، هروس   1 رشح ، هروس  ياه 1 و 24  هیآ 
:. دیامرف یم  هک  نانچ  تسارسا ، هروس  هیآ 44 

.؛ ًاروُفَغ ًامیلَح  َناک  ُهَّنِإ  ْمُهَحِیبْسَت  َنوُهَقْفَتال  ْنِکلَو  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَُسی  ِيإ  ٍءْیَش  ْنِم  ْنِإَو  َّنِهیف  نَمَو  ُضْرَألاَو  ُْعبَّسلا  ُتاوِمَّسلا  َُهل  ِبَُست  ُحّ )
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( ءیـش  ) ناونع هب  یتسه  ناهج  رد  هچ  نآ  دـنک و  یم  هیزنت  ار  ادـخ  تساهنآ ، رد  هک  یلقاع  دوجوم  ره  نیمز و  هناگتفه و  ياـه  نامـسآ 
وا هک  یتسار  هب  دـینک  یمن  كرد  دـیتسین و  هاگآ  اهنآ  حـیبست  زا  امـش  یلو  دـنک  یم  هیزنت  دوخ  شیاتـس  اب  ار  ادـخ  تسا ، هدـش  هتخانش 

(. تسا هدنزرمآ  و )  ) رابدرب هراومه 
. تساهنآ حیبست  زا  ام  كرد  یهاگآ و  مدع  دوب -  دهاوخ  ام  راتفگ  دنس  ًادعب  هک  هجوت -  لباق  هتکن 

:. دیامرف یم  هک  اج  نآ  دیوگ ، یم  نخس  هیانک  هب  ای  تحارص و  هب  ناگتشرف  حیبست  زا  یهاگ  ب )
(. 11 (؛... ِضْرألا ِیف  ْنَِمل  َنوُرِفْغَتْسَیَو  ْمِهِّبَر  ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُسی  ُۀَِکئالَْملاَو  )

(. دنبلط یم  شزرمآ  دنتسه ، نیمز  رد  هک  يدارفا  هرابرد  دنیوگ و  یم  حیبست  ار  وا  شیوخ  راگدرورپ  دمح  اب  ناگتشرف 
(. 12 .) تسا هدش  دراو  زین  يرگید  تایآ  رد  ناگتشرف  حیبست 

:. دیامرف یم  نینچ  هدش و  رکذتم  ار  اوه  ناغرم  حیبست  یمومع ، نایب  کی  زا  سپ  یهاگ  ج )
(. 13 (؛... ُهَحِیبْسَتَو ُهَتالَص  َِملَع  ْدَق  ّلُک  ٍتاّفاَص  ُْریَّطلاَو  ِضْرَألاَو  ِتاوِمَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  ُحِّبَُسی  َهللا  َّنَأ  ََرت  َْملَأ  )

اعد و هب  مادکره  دنیوگ و  یم  حیبست  زین  لاب  هداشگ  ناغرم  دنیوگ و  یم  حیبست  ار  ادخ  تسا  نیمز  اه و  نامسآ  رد  هچ  نآ  يدیدن ، ایآ 
(. تسانشآ دوخ  هیزنت 

یفرعم هاگآ  ملاع و  دوخ  حیبست  هب  ار  اهنآ  دهد و  یم  ملع )  ) تبـسن دننک ، یم  حیبست  ار  ادخ  هک  هورگ  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  دییامرفب  تقد 
(. تسانشآ دوخ  حیبست  اعد و  هب  مادک  ره  ُهَحیبْسَتَو ؛ ُهَتالَص  َِملَع  ْدَق  ّلُک  : ) دیامرف یم  حالطصا  هب  دنک و  یم 

(. 14 .) تسا هدش  دراو  زین  يرگید  تایآ  رد  ناگدنرپ ، حیبست 
:. دیامرف یم  هک  اج  نآ  دنیوگ ، یم  حیبست  ار  ادخ  یصاخ  تاقوا  رد  اه  هوک  هک  هدش  حیرصت  یخرب  رد  د )

(. 15 (؛ ِقارْشِإلا َو  ِّیِشَعلِاب  َنْحِّبَُسی  ُهَعَم  َلِابِْجلا  اَنْرَّخَس  ّانِإ  )
(. دنیوگ یم  حیبست  ار  ادخ  هاگحبص ، هاگنابش و  اهنآ  هدرک و  مار  دواد  يارب  ار  اه  هوک  ام 

(. 16 .) تسا هدش  دراو  زین  يرگید  تایآ  رد  اه  هوک  حیبست 
(. 17 (.) هدمحب دعرلا  حبسیو  : ) دیامرف یم  دوش و  یم  رکذتم  ار  دعر  حیبست  مجنپ  راب  يارب  ه )

. تسیچ حیبست  زا  روظنم  دید  دیاب  نونکا 
. دنیوگ یم  حیبست  ار  نآ  مییامن ، سیدقت  هیزنت و  بویعو ، صیاقن  زا  ار  يدوجوم  هاگره  تسا ؛ صیاقن  زا  هیزنت  يانعم  هب  تغلرد  حیبست 

سیدـقت زا  یکاـح  رگا  دوـش  یم  هتفگ  حـیبست  يارب  هک  يریـسفت  ره  تسا و  هتفهن  بیع  صقن و  زا  هیزنت  حـیبست ، ِتقیقح  رد  نیارباـنب ،
یخرب تادوجوم . حیبسترد  نارسفم  يارآ  تسناد . حیبست  يارب  حیحص  ریسفت  ار  نآ  ناوت  یمن  دشابن  صقن  بیعزا و  وا  هیزنت  دنوادخ و 

رظن ودب  رد  تادوجوم  همه  حـیبست  رد  هک  یلاکـشا  زا  رارف  يارب  دـنربب  یپ  تادوجوم  مامت  حـیبست  تقیقح  هب  دنتـسناوتن  هک  نارـسفم  زا 
دنوادخ هک  هتـشرف  ناسنا و  دننام  دنروعـش ؛ هدنراد  هک  تسا  لقاع  تادوجوم  ِتاومَّسلا ) ِیف  ام   ) رد ام )  ) زا دارم  دـنا : هتفگ  تسا  دوجوم 

(. 18 .) دنیامن یم  سیدقت  روعش ، كاردا و  لامک  اب  ار 
كردم ریغ  كردم و  لقاع ، ریغ  لقاع و  زا  معا  ام )  ) زا دوصقم  دنا : هتفگ  دنا و  هتفریذـپن  ار  هیرظن  نیا  نارـسفم  زا  يرایـسب  هک  یلاحرد 

رد رتشیب  هک  نم )  ) سکع دور  یم  راک  هب  تادوجوم  قلطم  رد  ًالومعم  ام )  ) ظـفل اریز  دـهد ؛ یم  قفو  اـهنآ  رظن  اـب  زین  هیآ  رهاـظ  تسا و 
. دوش یم  لامعتسا  روعش  لقع و  نابحاص 

نونکا درادن . حیبست  يانعم  هب  یطابترا  تسا ، حیحص  هک  نیا  اب  اهنآ  رثکا  یلو  دنا ، هدرک  رکذ  ینوگانوگ  یناعم  حیبست ، يارب  هتـسد  نیا 
:. مییامن یم  هراشا  تایرظن  زا  یخرب  هب 

هدارا ربارب  رد  یتسه  رـسارس  تسا و  یهلا  هدارا  ناـمرف و  ربارب  رد  يدوجوم  ره  ینیوکت  عوضخ  ناـمه  حـیبست  زا  دوصقم  تسخن : هیرظن 
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. دنتسه میلست  عیطم و  تسا ، هدومن  نییعت  اهنآ  يارب  دنوادخ  هک  ینیناوق  زا  يوریپ  دوجو و  شریذپ  رد  و  هدوب ، عضاخ  دنوادخ  تیشمو 
. دننام دوش ؛ یم  لالدتسا  تسا ، هدش  دراو  قح  ذفان  هدارا  ربارب  رد  ناهج  تادوجوم  مامت  ندوب  میلست  هرابرد  هک  یتایآ  اب  هیرظن ، نیا  رب 

(. 19 (؛ َنیِِعئاط ِاْنیَتَأ  اََتلاق  ًاهْرَک  َْوأ  ًاعْوَط  ِاِیْتئا  ِضْرَِألل  َو  اَِهل  َلاقَف  ناِخُد  َیِهَو  ِءامَّسلا  یلِإ  يوَتْسا  َُّمث  )
رارق ام  نامرف  ریز  تهارک  ای  تبغر  هب  هک  درک  باطخ  نیمز  نآ و  هب  دوب و  زاگ  تروص  هب  هک  یلاـح  رد  تخادرپ  اـه  نامـسآ  هب  سپس 

(. دنداهن ندرگ  وا  تیشم  زا  تعاطا  هب  تبغر  لامک  اب  اهنآ  دنریگ .
دای رظن  دیؤم  تسا ، هدش  هداد  عوضخ  دوجس و  تبسن  تسا ، نامـسآ  نیمز و  رد  هچ  نآ  مامت  هب  اهنآ  رد  هک  یتایآ  تسا  نکمم  نیاربانب 

رد یتسه  ناهج  رـسارس  ندش  میلـست  دوجـس و  عوضخ و  هلأسم  اریز  تسین ؛ بیاص  رظن  نیا  هک  مینک  یم  روصت  ام  یلو  ( 20 .) دشاب هدش 
ره هچ  رگا  تخیمآ ، مه  هب  ار  بلطم  ود  نیا  دـیابن  درادـن و  بیع  صقنزا و  قح  سیدـقتو  هیزنت  هلأـسم  هب  یطاـبترا  دـنوادخ  هدارا  ربارب 

. تسا راوتسا  تسرد و  دوخ  ياج  رد  اهنیا  زا  مادک 
:. دننک یم  ریسفت  نینچ  ار  ناهج  تادوجوم  حیبست  نارسفم ، زا  يرایسب  مود : هیرظن 

لقع تیاهن ، یب  تردق  رب  هاوگ  دهاش و  تسا ، هتفر  راک  هب  نآ  نامتخاس  رد  هک  یناقتا  زمر و  اب  يدوجوم  ره  زیگنا  تفگـش  ماظن  مظن و 
. تسوا هدنزاس  نایاپ  یب  تمکح  روعش و  و 

دهد یم  یهاوگ  زین  ینیوکت  ناسل  هب  دهد ، یم  یهاوگ  دوخ  عناص  دوجو  هب  هک  روط  نامه  يدوجوم ، ره  هدیچیپ  رارـسا  قیقد و  نامزاس 
ماـظن دـهد : یم  یهاوگ  نینچ  كرـش  زا  ادـخ  هیزنت  يارب  ًـالثم  تسا ؛ هزنم  اربـم و  لـهج  زجع و  عونره  زا  اـناوت و  اـناد و  نآ ، قلاـخ  هک 

راگدـیرفآ رظن  ریز  یتـسه  ناـمزاس  همه  دـهد  یم  یهاوگ  دـنک  یم  تموکح  اـم  یـسمش  هموظنم  رب  مه  متا و  کـی  رب  مه  هک  يدـحاو 
رثؤم و تدحو  زا  یکاح  هناگی ، ماظن  رثا و  هتـشادن و  تلاخد  یتسه  ندروآ  دیدپ  رد  وا  زج  سک  چـیه  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  يدـحاو 

. دنک یم  سیدقت  هیزنت و  كرش ، زا  ار  ادخ  ماظن ، تدحو  تهج  نیا  زا  تسوا  يارب  زابنا  کیرش و  عونره  ندوبن 
نینچ مه  تسا ؛ ناهج  رب  يا  هناگی  مظان  تموکح  هاوگ  شنیرفآ ، ناهج  عومجم  رب  دـحاو  نوناقو  مظن  تموکح  هک  روط  نامه  هصالخ 

. تساهنآ راگدیرفآ  ییاناوت  ییاناد و  رگنایب  تادوجوم ، هدش  يریگ  هزادنا  قیقد و  رارسا 
:. دشاب یم  هظحالم  تقد و  لباق  یتاهج  زا  تسا -  نارسفم  زا  يرایسب  دامتعا  دروم  هک  هیرظن -  نیا 

دننک یم  كرد  ار  نآ  همه  هک  تسا  یتقیقح  نیا  هدمآ ، رظن  نیا  رد  هک  دشاب  نیا  ناهج ، تادوجوم  مامت  حیبست  زا  ادخ  دوصقم  رگا   . 1
ار هیزنت  عون  نیا  اریز  دیمهف ) یمن  ار  اهنآ  حیبست  امـش  ( 21 (؛ مهحیبست نوهقفتال  نکلو  : ) دیامرفب نآرق  هک  درادن  اج  رگید  دـنمهف  یم  و 

. دمهف یم  هدرک و  كرد  دوخ  لاح  روخارف  هب  يدرف  ره 
بلطم نیا  هب  مدرم  رثکا  دنیوگب : دنریگب و  هجوت ) مدـع   ) يانعم هب  ار  نوهقفتال )  ) هلمج هک  دـندش  راچان  هیرظن  نیا  حالـصا  يارب  یخرب 
فقاو نآ  یعقاو  هزادـنا  هب  ناسنا  هک  تسا  میظع  يردـق  هب  ادـخ  هیزنت  رب  تادوجوم  تلالد  تمظع  دـنیوگب : هک  نیا  اـی  دـنرادن و  هجوت 

: دـیامرفب دوب  هتـسیاش  دوب  نیا  ادـخ  روظنم  رگا  تسا و  نآ  رهاظ  فالخ  قوف ، هلمج  يارب  روبزم  هیجوت  تسادـیپ  هتفگاـن  یلو  دوش  یمن 
. نآ دننام  يا  هلمج  ای  نولفاغ ) هنع  متنأو  )

ارچ مینک ؛ یم  كرد  ار  ینیوکت  هیزنت  عون  نیا  ایـشا ، يدوجو  نامتخاس  رد  ربدت  زا  هک  تسانعم  نیا  هب  ناهج  تادوجوم  حـیبست  رگا   . 2
ملع و تبسن  اهنآ  هب  اراکشآ  روطچ  رگید  ترابع  هب  و  دنتـسه ؛ انـشآ  دوخ  هیزنت  اعد و  هب  ناغرم  نیمز و  اه و  نامـسآ  دیامرف : یم  نآرق 

نیا يور  هک  یتروص  رد  دنتـسه ). انـشآ  دوخ  زاین  زار و  هب  مادکره  ( 22 (؛... ُهَحیبْسَتَو ُهَتالَص  َِملَع  ْدَق  ّلُک  : )... دیوگ یم  هداد و  نتـسناد 
نابز ینیوکت و  ناسل  رظن ، ناعما  تقد و  يور  زا  هک  میتسه  ام  طقف  هکلب  درادن ، یعالطا  دوخ  هیزنت  حـیبست و  زا  اهنآ  زا  مادـک  چـیه  رظن 

. دنرادن دوخ  راک  هب  یهجوت  نیرت  کچوک  اهنآ  دوخ  هنرگو  مینک  یم  كرد  ار  اهنآ  يانث  دمح و 
هک تسا  یتقیقح  هکلب  درادن ، نیعم  تقو  حیبست  عون  نیا  دنا  هدـیزگرب  نارـسفم  رتشیب  هک  تسا  نامه  تانیاک ، حـیبست  زا  روظنمرگا   . 3
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هاگنابـش و هب  دیقم  ار  اه  هوک  حـیبست  نآرق ، هک  یتروص  رد  دـیامن ، یم  كرد  ار  نآ  دـنک  تقد  يدوجوم  ره  نامزاس  رد  عقوم  ره  رـشب 
(. 23 (.) ِقارْشِإلا َو  ِّیشَْعلِاب  َنْحِّبَُسی  : ) دیامرف یم  ًاحیرص  هک  نانچ  هدومرف  هاگحبص 

صقن بیع و  عون  ره  زا  ار  دوخ  قلاخ  دوخ  ینیوکت  نابز  اب  يدوجوم  ره  هک  نیا  ینیوکت و  حـیبست  دوخ  هک  نیا  اب  تاـظحالم  نیا  يور 
. تسناد حیبست  زا  عون  نیا  هب  رظان  ار  تانیاک  نتفگ  حیبست  هب  طوبرم  تایآ  ناوت  یمن  یلو  حیحص ، تسا  یبلطم  دیامن ، یم  هیزنت 

دعب ام  روما  تاـیهلا و  هب  طوبرم  لـئاسم  رد  هک  تسا  نیهلأـتملا  ردـص  موحرم  مالـسا ، یمارگ  فوسلیف  هب  طوبرم  هیرظن  نیا  موس : هیرظن 
نیا هب  يدرم  راگزور  مشچ  هک  تسا  یمالـسا  هفـسلف  لوصا  گرزب  ناسـسؤم  ناققحم و  زا  دراد و  يدنلب  خـماش و  سب  تایرظن  تعیبط 

(. 24 .) تسا هدید  رتمک  قیمع ، كرد  دنلب و  شنیب  نهذ و  تعسو 
رهو دـنراد  لاغتـشا  گرزب  دـنوادخ  هیزنت  حـیبست و  اـنث و  دـمح و  هـب  یهاـگآ  مـلع و  يور  زا  ناـهج  تادوـجوم  ماـمت  دـیوگ : یم  يو 

ملع و دوخ  راگدـیرفآ  قلاـخ و  هب  هزادـنا  ناـمه  هب  دراد ، یمهـس  یتسه  زا  هک  هزادـناره  تسه و  هک  دوجوزا  يا  هیاـپ  ره  رد  يدوجوم 
. دنک یم  هیزنت  بویعو  صیاقن  زا  دیوگ و  یم  انث  دمح و  قیرط  نیا  زا  ار  وا  دراد و  یهاگآ 

ره دراد و  ققحت  دامجو  تابن  ناهج  هب  دـسرب  ات  هتفرگ  دوجولا  بجاو  زا  دوجو  بتارم  لحارم و  مامت  رد  كاردا  ملع و  دـیوگ : یم  يو 
نآ زا  يدوجوم  چیه  هتشاد و  تایح و ... روعش و  ملع و  دننام  یمومع ، تافص  زا  یّظح  مهس و  دشاب ، دوجو  زا  يا  هبتر  ره  رد  يدوجوم 
هچ ره  ناهج ، تادوجوم  تسین . فوشکم  ام  يارب  اـهنآ  دوجو  تافـص ، نیا  ندوب  فیعـض  رثارب  یهاـگ  تسه  هک  يزیچ  تسین . یلاـخ 

رت و يوق  اهنآ  رد  تافـص  نیا  دنریگ  رارق  درجت  ریـسم  رد  ای  دنیآرد و  درجم  دوجوم  کی  تروص  هب  دـننیزگ و  يرود  ، نآ راثآو  هدامزا 
اج نآ  ات  هتفای  شهاک  لزنت و  هزادنا  نامه  هب  اهنآ  رد  تافـص  نیا  دننک  ادیپ  شیارگ  هدام  هب  دوجو  رظن  زا  ردق  ره  دوش و  یم  رت  حـضاو 

دنچ ره  دنراد  فیعض  روط  هب  ار  تافـص  نیا  ِلصا  هکلب  تسین ، نینچ  تقیقح  رد  یلو  دنتـسه  كاردا  ملع و  دقاف  دنـسر  یم  رظن  هب  هک 
. درادن ساکعنا  ام  يارب 

زا امش  هک  نآرق  هتفگ  دیوگ : یم  هداهن و  رتارف  یماگ  وا  دیامن . یم  تباث  یناسفن  تافشاکم  یفـسلف و  ناهرب  قیرط  زا  ار  بلطم  نیا  يو 
یلو دـننک ، یمن  كرد  ار  اهنآ  حـیبست  تقیقح  مدرم  رثکا  اریز  تسا ؛ مدرم  عون  هب  طوبرم  دـیرادن  یهاـگآ  تادوجوم  دـیمحت  حـیبست و 

، لد شوگ  اب  تسا  هدرک  ادیپ  یطابترا  تادوجوم  قیاقح  اب  نانآ  ناور  حور و  هک  یناسک  ینعی  نالد ، بحاص  زا  یخرب  هک  درادن  یعنام 
. دنشاب هاگآ  ادخ  نامرف  ربارب  رد  تانیاک  حیبست  زا  دنونشب و  ار  اهنآ  هیزنت  حیبست و 

نیا همه  ینادـجو  هفـشاکم  قیرط  زا  دـشاب ، يونعم  تاکرب  قح و  راونا  دورف  زکرم  ددرگ و  یلاـخ  يداـم  قیـالع  سواـسو و  زا  هک  یبلق 
:. دیوگ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  هتفایرد و  ار  تقیقح  نیا  دوخ  صاخ  شنیب  اب  يولوم  دنک . یم  كرد  هدید و  ار  قیاقح 

. دش زارمه  ناهج  تارذ  هلمج  دش . زاب  یمشچ  بیغ  زا  ار  وت  رگ 
. لد لها  ساوح  سوسحم  تسه  لگ . قطن  كاخ و  قطن  بآ و  قطن 

(. 25 .) تسا هناگیب  ایبنا  ساوح  زا  تسا . هنانح )  ) رکنم وک  یفسلف 
:. نابش نازور و  دنیوگ  یم  وت  اب  ناهنرد . ملاع  تارذ  هلمج 

. میشماخ ام  نامرحمان  امش  اب  میشوخ . میریصب و  میعیمس و  ام 
. دیوش یک  تادامج  ناج  مرحم  دیور . یم  يدامج  يوس  امش  نوچ 

. تدیابرب اه  لیوأت  هسوسو  تدیآ . تادامج  حیبست  شاف 
(26) اهلیوأت يا  هدرک  شنیب  رهب  اه . < لیدنق وت  ناج  درادن  نوچ 

تادوجوم مامت  روعـش  ملع و  هراب  رد  هک  یتایآ  رد  ربدت  زا  ار  ینآرق  تقیقح  نیا  تسا  مزال  دیدرگ ، یهتنم  اج  نیا  هب  نخـس  هک  نونکا 
ماـمت رگید  یفرط  زا  دـنک ، یم  یفرعم  ناوخاـنث  وگ و  حـیبستار  ناـهج  تادوجوم  همه  نآرق  رگا  اریز  میروآ ؛ تسد  هب  تسا  هدـشدراو 
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ًاعطق میهد ، رارق  مه  راـنک  ار  شخب  ود  نیا  تاـیآ  هاـگره  دـناد . یم  شوه  شوگ و  بحاـص  هاـگآ و  كاردا و  ياراد  ار ، ناـهج  تارذ 
ات هتفرگ  متا  زا  ناهج  رـسارس  رد  كرد  روعـش و  دوجورب  هک  یتایآ  کنیا  دش . دهاوخ  تباث  هجو  نیرت  نشور  هب  نیهلأتملاردـص  هیرظن 

:. درک تباث  هار  ود  زا  ناوت  یم  ار  هیرظن  نیا  ناهج . تادوجوم  مامت  رد  روعش  دوجو  دهد . یم  یهاوگ  ناشکهک 
. دنهد یم  یهاوگ  هریغ  رادناج و  زا  معا  ناهج  تادوجوم  مامت  رد  روعش  دوجو  رب  هک  یتایآ   . 1

دهد یم  یهاوگ  ینشور  هب  نآرق  تایاور .:) تایآ و   ) لوا هار  دنک . یم  تباث  ناهج  تارذ  مامت  رد  ار  روعـش  دوجو  هک  یلقع  لیالد   . 2
هب يا  هچروـم  درک ، یم  روـبع  یناـبایب  زا  دوـخ  نایهاپـس  اـب  نامیلـس  هـک  یماـگنه  اریز  دـنرادروخرب ؛ یـصاخ  روعـش  زا  ناـگچروم  هـک 

:. تفگ داد و  رد  ادن  دنورب ، نیب  زا  شنایهاپس  نامیلس و  ياپ  ریز  یگمه  تفر  یم  نآ  میب  هک  نابایب ، ناگچروم 
(. 27 (؛ َنوُرُعْشَیال ْمُهَو  ُهُدُونُجَو  ُناْمیَلُس  ْمُکَّنَمِطْحَیال  ْمُکَنِکاسَم  اُولُخْدا  ُلْمَّنلا  اَهُّیَأ  ای  فلا ...( )

(. دنتسین هجوتم  نانآ  دننکن  دوبان  ار  اهامش  وا  نایهاپس  نامیلس و  ات  دیربب  هانپ  دوخ  ياه  هنال  هب  ناگچروم ،
قبط هک  نیا  هاوگ  هب  درک  لمح  لاح  نابز  يزاجم و  يانعم  هب  ار  نآ  ناوت  یمن  زگره  دوب و  یعقاو  یقیقح و  ییادـن  کـی  هچروم  يادـن 

رب هک  ییاه  تمعن  ربارب  رد  دهد  قیفوت  وا  هب  هک  تساوخ  دنوادخ  زا  تسب و  شقن  نامیلس  نابل  رب  یمسبت  وا  نخس  ندینش  زا  نآرق ، لقن 
:. دیامرف یم  هک  نانچ  دنک ، يرازگساپس  تسا  هتشاد  ینازرا  وا  نیدلاو  وا و 

(. 28 (؛... َّيَِدلاو یلَعَو  َّیَلَع  َتْمَعَنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوأ  ِّبَر  َلِاقَو  اِهلْوَق  ْنِم  ًاکِحاض  َمَّسَبَتَف  ( ) ب
، هتـشاد ینازرا  شنیدلاو  وا و  رب  هک  ار  یتمعن  دهد  قیفوت  وا  هب  هک  تساوخ  ادخ  زا  دـنام و  تفگـش  رد  هچروم  يادـن  ندینـش  زا  نامیلس 

(. درازگرکش
یم صیخشت  كرـشم  زا  ار  دحوم  هک  يروط  هب  تسوا  صاخ  روعـش  زا  یکاح  هک  دراد  یناتـساد  دهده )  ) مان هب  يا  هدنرپ  هرابرد  نآرق 

یهجوم رذع  شیوخ  تبیغ  يارب  رگا  تفگو : دید  بیاغ  ار  وا  يزور  تشاد . یم  لیـسگ  ییاه  تیرومأم  ماجنا  يارب  ار  وا  نامیلـس  داد :
وت هک  مدش  فقاو  يزیچ  رب  تفگ : دمآ و  دهده  هک  تشذگن  يزیچ  دیرب . دهاوخ  ار  شرـس  ای  داد و  دهاوخ  باذع  ار  وا  دشاب ، هتـشادن 

رادروخرب تمعن  عون  ره  زا  دـنک و  یم  ییاورناـمرف  ناـنآ  رب  ینز  ما . هدروآ  يروآ  تفگـش  ربخ  ابـس )  ) تلود زا  و  يدـشن ، فقاو  نآرب 
هداد و هولج  ابیز  ار  نانآ  ياهرادرک  ناطیش  دنتسرپ . یمار  باتفآ  ادخ ، شتسرپ  ياج  هب  نانآ  مدید  تسا . یگرزب  تخت  وا  يارب  تسا و 

. تسا هتخاس  هارمگ  ار  نانآ  هتشاد و  زاب  قح  هار  زا 
نانآراکـشآ ناهنپ و  ياهرادرک  زا  وا  هک  یلاح  رد  دـننک  یمن  هدجـس  تسا ، هدیـشخب  دوجو  یناـهنپ  رما  ره  رب  هک  ار  ییادـخ  ناـنآ  ارچ 

. تسا گرزب  شرع  بحاص  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  تسا ؛ هاگآ 
و وجب ، يرود  نانآ  زا  ناسرب و  ناـنآ  هب  ربب و  ارم  هماـن  هن . اـی  یتسه  وگتـسار  شرازگ  نیا  رد  هک  منیبب  منک  یم  یـسررب  تفگ : ناـمیلس 

(. 29 .) دنهد یم  ناشن  یشنکاو  هچ  نم  همان  ربارب  رد  نانآ  ینیبب  ات  شاب  بقارم 
روعـش زا  ملـسم  روط  هب  درب ، یم  ناـمرف  دـهد و  یم  شرازگ  دـنک و  یم  كرد  ار  يزومرم  قیقد و  ياـهراک  دـح ، نیا  اـت  هک  يا  هدـنرپ 

. تسا رادروخرب  یصاخ 
:. دیوگ یم  دوب و  انشآ  ناگدنرپ  نابز  هب  وا  هکدناد  یم  نیا  ار  نامیلس  رخافم  زا  یکی  نآرق 

(. 30 (؛... ِْریَّطلا قِْطنَم  ِانْمِّلُع  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ِای  َلِاقَو  َدُواد  ُناِْمیَلُس  َِثرََوو  ( ) ج
(. تسا هدش  میلعت  ام  هب  ناگدنرپ  نابز  مدرم ، تفگ : دش و  دواد  ثراو  نامیلس 

:. دیامرف یم  هک  نانچ  دندوب ، وا  نامرف  تحت  یگمه  دوب و  هداد  لیکشت  ناگدنرپ  نج و  ناسنا و  زا  یهاپس  نامیلس 
(. 31 (؛... ِْریَّطلاو ِْسنِإلاَو  ِّنِْجلا  َنِم  ُهُدُونُج  َناِْمیَلُِسل  َرِشُحَو  ( ) د

(. دندش رضاح  ناگدنرپ  ناسنا و  نج و  هورگ  هس  زا  نامیلس ، نایهاپس 
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ناسنا رگا  دنرادروخرب و  یصاخ  یهاگآ  زا  معا ، روط  هب  نارادناج  مامت  صخألاب و  ناگدنرپ  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایآ  نیا  عومجم  زا 
یتسرپ تب  رهاظم  نتسکش  يدیحوت و  ماظن  میکحت  رد  اهنآ  زا  دیوگب و  نخس  نانآ  اب  دناوت  یم  دنک ، تموکح  ناهج  هحفـص  رب  یلماک 

. تسا یهاگآ  كرد و  اب  مأوت  هک  تسا  هداد  تبـسن  ار  یلاـعفا  تاداـمج  هب  نآرق  تاـیآ  تاداـمجرد . یهاـگآ  شرتسگ  دـنک . هدافتـسا 
:. دیامرف یم  هک  نانچ  دناد ، یم  اهنآ  یسرتادخ )  ) و تیشخ )  ) لولعم يا ، هطقن  زا  ار  اه  گنس  زا  یخرب  طوقس 

(. 32 (؛... ِهّللا ِۀَیْشَخ  ْنِم  ُِطبْهَی  اَِمل  اِْهنِم  َّنِإَو  ( )... ه
(. دتفا یم  ادخ  سرت  زا  اه  هرخص  زا  یخرب 

دـندیزرو و ابا  تناـما  راـب  لـمحت  زا  ناـنآ  میتشاد ، هضرع  اـه  هوک  نیمز و  اـه و  نامـسآ  رب  ار  تناـما   ) هک دوش  یم  روآ  داـی  يا  هیآ  رد 
:. دیامرف یم  هک  نانچ  تفرگ .) شود  هب  ار  نآ  ناسنا  دندیسرت و 

(. 33 (.) ًالوُهَج ًامُولَظ  َناِک  ُهَّنِإ  ُناْسنِإلا  اَهَلَمَحَو  اِْهنِم  َنْقَفْشَأَو  اِهَْنلِمْحَی  ْنَأ  َْنَیبَأَف  ِلِابِْجلاو  ِضْرَألاَو  ِتاوِمَّسلا  یَلَََع  َۀَناِمَألا  اَنْضَرَع  ّانِإ  ( ) و
یتروص رد  دنا ، هدرک  لمح  دـنیوگ  یم  لاح ) نابز   ) نآ هب  حالطـصا  رد  هک  يزاجم  يانعم  رب  ار  نآ  لاثما  هیآ و  نیا  نارـسفم  زا  یخرب 

رهاظ ریغرب  دهد -  یم  شرازگ  نآ  زا  نآرق  هک  ار -  یتقیقح  نینچ  هک  درادـن  یلیلد  چـیه  تسا و  يروادـشیپ  یعون  يریـسفت  نینچ  هک 
تادوجوم نیا  رد  نآ  ندوـبنرب  لـیلد  تسا  هتفاـین  تسد  یهاـگآ  روعـش و  نینچ  رب  نونکاـت  ملع  دـنیوگ : یم  هک  نیا  مینک و  لـمح  نآ 

 - تسین هاگآ  نآ  مدـع  دوجو و  زا  هک  ار -  يزیچ  بلـس  یفن و  ّقح  ملع ، هاـگ  چـیهو  سب  تسا و  تاـبثا  ملع ، هفیظو  اـهنت  اریز  تسین ؛
 . درادن

(. 35 (؛ َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  ِساّنِلل  اُهبِرْضَن  ( 34) ُلاْثمَألا َْکِلتَو  ِهّللا  ِۀَیْشَخ  ْنِم  ًاعِّدَصَتُم  ًاعِشاخ  ُهَْتیَأََرل  ٍلَبَج  یلَع  َنآ  ْرُْقلا  اَذِه  ِاْنلَْزنَأ  َْول  ز ( )
یم مدرم  يارب  ار  فیـصوت  نیا  يدـید . یم  هدـش  هتفاکـش  نتورف و  ادـخ  سرت  زا  ار  نآ  میدوب ، هدرک  لزاـن  یهوـک  رب  ار  نآرق  نیا  رگا 

(. دنشیدنیب ات  میروآ 
ادخ باطخ  دروم  رگا  هک  تسا  یگتـسیاش  نینچ  ياراد  هوک  مییوگب  دیاب  میراذگب ، رانک  نآرق  تایآ  هرابرد  ار  يروادـشیپ  عون  ره  رگا 

هدافتسا یهاگآ  نینچ  دوجو  هراشا ، روط  هب  تایآ  زا  یخرب  زا  دوش ، یم  هدنکارپ  هتفاکش و  باطخ ، تمظع  زا  یهاگآ  رثا  رب  دریگ ، رارق 
:. دیامرف یم  هک  اج  نآ  دوش . یم 

(. 36 (؛ ُلابِْجلا ُْهنِم  َلوُزَِتل  مُهُرکَم  َناک  ْنِإَو  ( ) ح
(. دنوش هدنک  دوخ  ياج  زا  اه  هوک  نانآ ، هلیح  زا  هک  تسا  کیدزن 

(. 37 (؛ ًاّدَه ُلِابِْجلا  ُّرَِختَو  ُضْرَألا  ُّقَْشنَتَو  ُْهنِم  َنْرَّطَفَتَی  ُتاوِمَّسلا  ُداکَت  ( ) ط
(. دوش هدیبوک  مه  رد  اه  هوک  دفاکشب و  نیمز  دزیر و  ورف  نآ  لوه  زا  اه  نامسآ  هک  تسا  کیدزن 

هاگ نآ  دوب و  تغالب  زا  رود  اـهنآ  دروم  رد  ینخـس  نینچ  دوبن  دوخ  زا  جراـخ  عاـضوا  زا  یهاـگآ  یگتـسیاش  اـه  هوک  رد  یتسار  هب  رگا 
نینچ بکترم  دروم  نیا  رد  نارـسفمزا  یخرب  هک  نانچ  مه  مینک ، ضرف  لیثمت  هغلاـبم و  لـیبق  زا  يزاـجم  ياـنعم  هیآ  يارب  میدوب  راـچان 

. دنا هدش  يراک 
میارج رب  اـه  تسوـپ  اـهاپ و  اـه و  تسد  يزور  نینچ  رد  اریز  دراد ؛ یمرب  یهاـگآ  نینچ  يور  زا  هدرپ  زیخاتـسر ، زور  هب  طوـبرم  تاـیآ 

. دومن دنهاوخ  علطم  تسا ، هداد  ماجنا  هک  ییاهراک  یگدنز و  تایصوصخ  زا  ار  مرجم  رـشب  ادخ ، نامرف  هب  داد و  دنهاوخ  یهاوگ  ناسنا 
:. تمسق نیا  تایآ  نونکا 

(. 38 (؛ َنُولَمْعَی اُوناِک  اِِمب  ْمُُهلُجْرَأَو  ْمِهیِْدیَأَو  ْمُُهتَنِْسلَأ  ْمِْهیَلَع  ُدَهْشَت  َمْوَی  ( ) ي
(. دهد یم  یهاوگ  نانآ  ررض  رب  نانآ  ياهاپ  اه و  تسد  اه و  نابز  هک  دسر  یم  ارف  يزور 
(. 39 (؛ َنُوبِسْکَی اُوناِک  اِِمب  ْمُُهلُجْرَأ  ُدَهْشَتَو  ْمِهیِْدیَأ  ِانُمِّلَُکتَو  ْمِهِهاْوفَأ  یلَع  ُِمتَْخن  َمْوَیلا  ( ) ك
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نانآ دب  رادرکرب  نانآ  ياهاپ  مینک و  یم  راداو  نتفگ  نخـس  هب  ار  نانآ  ياه  تسد  مینز و  یم  رهم  نانآ  نابز  رب  هک  دـسر  یم  ارف  يزور 
(. دهد یم  یهاوگ 

(. 40 (؛...  ٍءْیَش َّلُک  َقَْطنَأ  يِذَّلا  ُهّللا  اَنَقَْطنَأ  اُولِاق  ِاْنیَلَع  ُْمتْدِهَش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل  اُولِاقَو  ( ) اک
نخـس هب  ار  ام  تسا  هدرک  ایوگ  قطان و  ار  همه  هک  ییادخ  دنیوگ : یم  دـیداد  یهاوگ  ام  ررـض  رب  ارچ  دـنیوگ : یم  دوخ  ياه  تسوپ  هب 

(. تشاداو نتفگ 
هک نانچ  دسر ، یم  یحو  نآ  هب  ادخ  فرط  زا  دیوگ و  یم  زاب  ار  دوخ  رابخا  نیمز  زیخاتـسر ، زور  هک  دهد  یم  یهاوگ  ینـشور  هب  نآرق 

:. دیامرف یم 
(. 41 (؛ اَِهل یحْوَأ  َکَّبَر  َّنَِأب  اِهَرِابْخَأ ُ  ُثِّدَُحت  ٍذئَمْوَی  ( ) بک

(. تسا هدرک  یحو  وا  هب  شراگدرورپ  اریز  دنک ؛ یم  وگزاب  ار  دوخ  رابخا  نیمز  زور  نآ  رد 
:. دیامرف یم  دهد و  یم  شرازگ  نیمز  نامسآ و  یگدرپسرس  تعاطا و  زا  ینشور  هب  نآرق 

(. 42 (؛ َنیِِعئاط ِاْنیَتَأ  ِاَتلاق  ًاهْرَک  ْوأ  ًاعْوَط  ِاِیْتئا  ِضْرَِألل  َو  اَِهل  َلاقَف  جک ...( )
(. میدمآ رد  نامرف  ریز  تعاطا  يور  زا  ام  دنتفگ : دنیآ ، رد  نامرف  تحت  تهارک  ای  تبغر و  يور  زا  تفگ : نیمز  نامسآ و  هب 

راـنک ار  يروادـشیپ  عوـن  ره  نآرق  یناـعم  مهف  رد  دـننک و  يدرگاـش  نآرق  دزن  دـنهاوخب  هک  یهورگ  رظن  رد  اـهنآ  ریاـظن  تاـیآ و  نـیا 
هیاپ هچ  رد  تسا و  هنوگچ  یهاگآ  روعـش و  نیا  تقیقح  الاح  دـهد ، یم  ربخ  ناـهج ، رـسارس  رد  روعـش  دوجو  زا  ینـشور  هب  دـنراذگب ،

. تسین نشور  ام  يارب  تسا ،
:. مینک یم  لقن  ار  دروم  ود  هنومن ، باب  زا  هک  تسه  ییاه  هراشا  بلطم  نیا  هب  یمالسا ، هیعدا  رد 

.؛ اههایم یف  ناتیحلاو  اهجاومأب ، راحبلا  کل  حبستو  اهروکو ، یف  ریطلاو  اهتاولف ، یف  عابسلاو  اهیعارم ، یف  باودلا  کل  حبست  )
نایهام دوخ ، مطالتم  جاوما  اب  ایرد  دنیوگ ، یم  حـیبست  ار  وت  اه  هنایـشآ  رد  ناگدـنرپ  اه ، نابایب  رد  ناگدـنرد  اه ، هاگارچ  رد  نایاپراهچ 

(. دنیامن یم  هیزنت  ار  وت  اهنآ ، نایم  رد 
:. تخاس یم  بطاخم  ریز  ياه  هلمج  اب  ار  نآ  لاله ، تیؤر  عقوم  داجس  ماما  میناوخ : یم  نینچ  هیداجس  هفیحص  رد 

(. 43 (؛ ریدقتلا لزانم  یف  ددرتملا  عیرسلا  بئادلا  عیطملا  قلخلا  اهّیأ  )
(. ینک یم  ددرت  تسا  هدش  يریگ  هزادنا  وت  رب  هک  یلزانم  رد  هتسویپ  هک  وردنت ، رادرب  نامرف  هدیرفآ  يا 

، تادوجوم حـیبست  ریـسفت  رد  دـیاب  دـناد ، یم  مکاح  ناهج  تادوجوم  رـسارس  رد  ار  كاردا  روعـش و  هک  تایاور ، تایآ و  نیا  دوجو  اب 
ادخ دوخ ، هژیو  نابز  هب  ناهج  تادوجوم  تسا و  یقیقح  یعقاو و  حیبست  حیبست ، نیا  تفگ : دـیزگرب و  ار  نیهلأتملاردـص  موحرم  هیرظن 

اب ناوت  یم  ار  رظن  نیا  یلقع .:) لیلد   ) مود هار  تشاد . دوجو  نیشیپ  ياه  هیرظن  رد  هک  يا  هنوگ  هب  لاح ، نابز  اب  هن  دنیوگ ، یم  حیبست  ار 
ملعاـب و يا  هبترم  ماـقم و  ره  رد  یتـسه  دوجو و  تسا : نیا  نآ  هصـالخ  دوـمن و  تباـث  زین  ( 44 () هیلاعتم تمکح   ) لوصا یلقع و  لـیلد 

یمهـس روعـش  ملع و  زا  هزادـنا  ناـمه  هب  دراد  یتسه  دوجو و  زا  یمهـس  هک  يزیچ  ره  تسا و  مأوت  مزـالم و  یهاـگآ  كرد و  روعش و 
:. دهد یم  لیکشت  زیچ  ود  ار  نآ  یفسلف  ناهرب  هیاپ  دنک و  یم  دییأت  ًالماک  ار  رظن  نیا  یفسلف ، لیالد  تشاد و  دهاوخ 

رد رگا  تسوا ؛ زا  يدام  يونعم و  ضیف  عون  ره  تسا و  دوجو )  ) تسا تالامک  راـثآ و  همـشچرس  لیـصا و  هچ  نآ  یتسه  ناـهج  رد   . 1
دورب نایم  زا  دوجو  رگا  تسایـشا و  یتسه  دوجو و  وترپ  رد  یگمه  تسه  یتاـیح  یگدـنز و  ییورین ، تردـق و  یکاردا ، ملع و  ناـهج ،

. دیارگ یم  یشوماخ  هب  اه  تکرح  اه و  شالت  اه ، شوجو  بنج  نیا  همه 
تقیقح تسین و  شیب  تقیقح  کی  رهوج ، ضرع و  زا  يدام و  درجم و  زا  نکمم ، بجاو و  زا  یتسه ، لـحارم  ماـمت  رد  دوجو  يارب   . 2

تـسا يزیچ  دوجو  مییوگ  یم  مینک و  یم  هراشا  ینهذ  میهافم  هتـشر  کی  اب  تقیقح  نآ  هب  ام  یلو  تسین ، نشور  ام  يارب  هچرگا  دوجو 
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. دشخب یم  تینیع  تقیقح و  يزیچره ، هب  دنک و  یم  درط  ار  یتسین  مدع و  هک 
یم اج  نآ  رد  ار  ینیع ) یجراخ و  تقیقح  هدنهد  لیکـشت  مدـع ؛ درط   ) تفـص ود  نیا  میـشاب  هتـشاد  یغارـس  دوجو  زا  اجکره  نیاربانب ،

. میبای
اهنآ تقیقح  هک  ار -  هدـش  دای  رثا  ود  لحارم ، مامت  رد  ینعی  درادـن ؛ شیب  تقیقح  کی  لحارم  ماـمت  رد  دوجو  مییوگ  یم  تهج  نیا  زا 

. دراد تسا -  یکی  زین 
رد دوجو  هاگره  میریگب : هجیتن  نینچ  دیاب  میوشن  لئاق  تقیقح  کی  زا  شیب  نآ  يارب  مینادـب و  تالامک  مامت  عبنم  ار  دوجو  هک  نیاربانب 

، دوجو لحارم  ماـمت  رد  رثا  نیا  دـیاب  ًاـمتح  دـیدرگ ، كاردا ) ملع و   ) يرثا ياراد  رادـناج ، تادوجوم  دـننام  یتسه ، بتارم  زا  يا  هبترم 
قیاقح دوجو  يارب  ای  دشابن ، تالامک  همـشچرس  دوجو ، دیاب  ای  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دشاب ، ققحم  دراد ، دوجو  زا  هک  یمهـس  هب  تبـسن 

؛ درادـن انعم  اریز  مینادـب ؛ نیابم  ریاغم و  تسا ، ندـعم  هایگ و  بتارم  رد  هچ  نآ  اب  رادـناج ، هبترم  رد  ار  نآ  تقیقح  مینک و  روصت  نیابتم 
نیابتم فلتخم و  قیاقح  ياراد  دوجو  هاگره  رگید  تراـبع  هب  نآ ؛ دـقاف  رگید  هبترم  رد  دـشاب و  يرثا  ياراد  يا  هبترم  رد  تقیقح  کـی 

شیب تقیقح  کـی  نآ  يارب  هاـگره  یلو  دـشابن ؛ نآ  زا  يا  هناـشن  رگید  هطقن  رد  دـشاب و  يرثا  ياراد  يا  هطقن  رد  هک  تـشاد  اـج  دوـب ،
يرثا ياراد  يا  هلحرم  رد  تقیقح  کی  هک  درادن  انعم  تروص  نیا  رد  دشاب  بتارم  فعـضو  تدـش  يور  نآ ، قیداصم  توافت  دـشابن و 

. دشابن اراد  رگید  هبترم  رد  دشاب و 
یمو هدومن  وگتفگ  ثحب و  نآ  دروم  رد  یفلتخم  دراوـم  رد  ( 45) رافسا رد  نیهلأتملاردص  موحرم  هک  تسا  ییفـسلف  ناهرب  هصالخ  نیا 

:. دیامرف یم  هک  اج  نآ  دنک ، یم  دییأت  ار  تقیقح  نیا  نآرق  تایآ  رهاوظ  دیوگ :
(. 46 (؛... ْمُهَحیبْسَت َنوُهَقْفَتال  ْنِِکلَو  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَُسی  ِيإ  ٍءْیش  ْنِم  ْنِإَو  )... 

(. دیتسین هاگآ  اهنآ  حیبست  هوحن  زا  امش  یلو  دننک  یم  هیزنت  ار  ادخ  دوخ  شیاتس  اب  تادوجوم  همه 
دوـخ كولـس  ریـس و  هلاـسر  رد  هدرک و  كرد  زین  هفـشاکم  دوهـش و  قـیرط  زا  ار  ینآرق  یفـسلف و  تقیقح  نیا  نیهلأتملاردـص  موـحرم 

:. دراد نومضم  نیا  رد  يراعشا 
. مد ره  ْحیبست  رد  دنراو  کلم  ملاع . تارذ  همه  فراع  ِرب 

. تسا نِیبَتْسُم  باتک  فراعِرب  تسا . نیمز  يور  رد  هک  یلاخ  فک 
. تسا یغارچ  نشور  وا  زغم  نورد  تسا . یغار  غاب و  رد  يا  هناد  اج  ره  هب 

. یماج ّیلقع و  یکی  یکاخ  ره  ز  یناهن . ره  هّوق  دیآ ز  لعف  هب 
. رون یب  تسین  هرذ  چیه  هنرگو  روک . لد  ِمشچ  ار  نامرحمان  دوب 

. تارذ هلمج  یبای ، دیشروخ  نوچ  هک  تاومسلا .) رون   ) هیآ وت  ناوخب 
هناـتخب شوخ  زورما . ياـه  شناد  روعـش و  شرتـسگ  كاـپ . ناز  تشگ  ناـبات  تسا ، يرون  یکی  كاـخ . يا  هرذ  ره  رد  هک  یناد  اـت  هک 

نادنمـشناد هک  اج  نآ  ات  تسا  هدومن  تباث  تاـبن  ناـهج  رد  ار  كردا  ملع و  دوجو  نارگـشهوژپ ، تاـمحز  تهج  هب  زورما  ياـه  شناد 
ار یهایگ  هشیر  ياه  هیرگ  دایرف و  وکسم ،)  ) يزرواشک میالع  راوتاربال  دنـشک . یم  مه  دایرف  دنراد و  باصعا  ناهایگ  دندقتعم  یـسور 

دایرف دـنراد و  باصعا  ناهایگ  هک ، دـننک  یم  لقن  وکـسم  ویدار  زا  ناهج  ياه  يرازگربخ  درک . طبـض  دوب  هتفرگ  رارق  مرگ  بآ  رد  هک 
. دنشک یم 

نیا هب  نادنمـشناد  تفگ : تخاس و  شاف  ناهایگ  تاتابن و  رد  ار  یـسور  نادنمـشناد  تاقیقحت  جـیاتن  زا  يا  هشوگ  بشید  وکـسم  ویدار 
هقاس رد  هک  تسا  دنمشناد  کی  شیامزآ  هجیتن  نیا ، دنتاناویح . باصعا  هکبـش  هیبش  یهاگتـسد  ياراد  زین  ناهایگ  هک  دنا  هدیـسر  هجیتن 

رد یگدیرب  ماجنا  درک و  لابند  هایگ  هشیر  بیقعت  اب  ار  تاعلاطم  سپس  درک و  بصن  ییاه  هدنتـسرف  نآ ، یفایلا  ياه  هاگتـسد  هب  ودک و 
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ناتسگنهرف تاتابن  يژولویزیف  هاگـشیامزآ  رد  یهباشم  شیامزآ  شیامزآ ، نیا  اب  نامز  مه  دش . هجاوم  هایگ  لمعلا  سکع  اب  هایگ ، هشیر 
دایرف يادص  هک  دندش  هجوتم  دـنداد و  رارق  مرگ  بآ  رد  ار  یهایگ  هشیر  شیامزآ  نیا  رد  دروآ : راب  هب  یهباشم  هجیتن  يزرواشک ، مولع 

قیقد ياه  هاگتـسد  ار  هایگ  نیا  ییرمان  ياهدایرف  اـه و  هیرگ  یلو  دـسرب ، شوگ  هب  هک  دوبن  ناـنچ  نآ  هاـیگ  داـیرف  هتبلا  دـش . دـنلب  هاـیگ 
(. 47 .) دندرک طبض  ینهپ  راون  يور  یکینورتکلا 

. لحترا اضیرم )  ) جحلا رفس  یف  لجألا  ردص  میهارب  نبا إ  مث 
. یئاهبلاو دامادلا  نع  يوری  ءافصلاو  ملعلا  لهأ  ةودق 

الاِم َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ِای   . ) 2 رادرک . نودب  راتفگ  تسوا . تافو  خیرات  دشاب ، یم  دجبا 1050  باسح  هب  هک  اضیرم ،)  ) هملکو
.؛ َنُولَعْفَت

!(. دییوگ یم  مدرم ) هب   ) دیهد یمن  ماجنا  هک  ار  يزیچ  ارچ  نامیااب ، دارفا  يا 
.؛ َنُولَعْفَت الاِم  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک   . ) 3

(. دییوگب نارگید  هب  دیهد  یمن  ماجنا  دوخ  هک  ار  يراک  هک  تسا  گرزب  هانگ  ضوغبم و  دنوادخ  دزن  رد 
يور هک  يرظنره  دنراد ؛ ینشور  قرف  رگیدکی  اب  شزرا ، رظن  زا  دننک ، یم  هضرع  هعماج  هب  نارکفتم  نادنمـشناد و  هک  یتایرظن  راکفا و 

. دنک یم  ادیپ  يرترب  ماقم  دبای و  یم  يرتشیب  شزرا  دوش  هدیشک  دایز  جنر  نآ 
ناـنیمطا داـمتعا و  دروم  هزادـنا  هچاـت  هدرب و  جـنر  هدیـشک و  تمحز  دوخ  رظن  يور  هزادـنا  هچ  اـت  رظن  بحاـص  هک  بلطم ، نیا  فشک 

تـسد هب  شیوخ  رظن  هب  ار  رظن  بحاص  دامتعا  رادـقم  رکف و  شزرا  هیاپ  ناوت  یم  هار  کیزا  یلو  تسین ؛ نکمم  مدرم  عون  يارب  تسوا ،
عـضو مدرم  يارب  هک  ینوناـق  هب  ینوناـق  عضاو  و  شیوخ ، هیرظن  هب  يرظن  بحاـص  رگا  تسا ؛ دوخ  هیرظن  هب  وا  دوـخ  لـمع  نآ ، دروآ و 
حرطم يروئت  ای  هیـضرف و  کی  تروص  هب  ار  نآو  دراد ، ناـمیا  دوخ  هتفگ  رکف و  هب  هک  تسا  یکاـح  وا  لـمع  دـنک ، لـمع  تسا ، هدرک 

. تسا هدرکن 
رد دیامن ، لمع  نآ  هب  نارگید  زا  لبق  نآ ، رکتبم  هک  دنک  یم  ادیپ  شزرا  مدرم  هاگدـید  راکفا و  رد  یماگنه  رکفتم  کی  هیرظن  نیاربانب ،

رکف هیرظن و  تروص  هب  مدرم ، هماع  ناهذا  رد  دـشاب ، عقاو  قباطم  دـص  رد  دـص  ملاس و  حیحـص و  ْرکف  مه ، هزادـنا  ره  تروص ، نیا  ریغ 
. تسین مولعم  نآ  مقس  تحص و  هک  دیآ  یم  رد  یکوکشم  لزلزتم و 

زغم رپ  لاح  نیع  رد  هاتوک و  رایـسب  ترابع  اب  ( 48) دـیجم نآرق  تایآ  زا  یکی  ریـسفت  رد  ار  نآ  ژقداص  ماما  هک  تسا  یتقیقح  نامه  نیا 
:. دیامرف یمو  هدرک  نایب 

(. 49 (؛ ملاعب سیلف  هلوق  هلِعف  قدصی  مل  نمو  هلوق ، هَلعف  قدص  نم  ملاعلا  )
فالخ رب  وا  لمع  و  دنکن ، قیدصت  ار  يو  نخـس  وا ، رادرک  هک  یـسک  رهو  دنک ، قیدصتار  شراتفگ  وا  راتفر  هک  تسا  یـسک  دنمـشناد 

(. دوب دهاوخن  ملاع  دشاب ، شا  هتفگ 
نآ قبط  رب  نآ  فشتکم  هاوخ  یملع -  هیرظن  کی  اریز  دـش ؛ هداد  حیـضوت  الاب  رد  هک  میمهف  یم  ار  بلطم  ناـمه  زغمرپ  هلمج  نیا  زا  اـم 
رد یلو  درادن ؛ يریثأت  نآ  ِعقاو  رد  نآ ، رکتبم  تفلاخم  تقفاوم و  تسا و  يرشب  ياه  شناد  فیدر  رد  دنچ  ره  دیامنن -  ای  دیامنب  لمع 
یم دوخ  هب  شناد  هفایق  ملع و  گنر  یتروص ، رد  دـنرادن -  یهاگآ  رظن  نآ  یگنوگچ  تقیقح و  زا  هک  مدرم -  راظنا  رد  تاـبثا و  ماـقم 
ِدید رد  وا  راکفا  نانچ  نآ  دـنکن  قیبطت  يو  راتفگ  اب  یحلـصم  راتفر  رگا  دـنروآ . تسد  هب  اراکـشآ  ار ، وا  راتفگ  راتفر و  قباطت  هک  دریگ 
یم فاص  ياه  گنـس  هتخترب  هک  یناراب  ناس  هب  هدش و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  یتدم  كدنا  رد  هک  دوش  یم  رثا  یب  جرا و  یب  مدرم 

زا یکی  تسا . یلمع  غیلبت  غیلبت ، نیرترثؤم  دوـش . یم  وـحم  اـه  هرطاـخ  زا  اـسآ  قرب  و  دریگ ، یمن  ياـج  مدرم  بوـلق  رد  ینآ  ( 50) دزیر
لمع کی  دـناوت  یم  هک  يریثأـت  میلفاـغ ؛ یلمع  غیلبت  ریثأـت  زا  یلو  میتسه ، لـئاق  اـسآ  رحـس  ریثأـت  نخـس ، يارب  هک  تسا  نیا  تاهابتـشا 
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بلج يارب  ناربماـیپ  هـبرح  نـیرت  گرزب  دراذــگ . دــهاوخن  ینارنخــس ، هد  زگره  دراذــگب ، مدرم  راـکفا  رد  يا ، هدــنیوگ  زا  کـچوک 
یم مدرم  هب  ًالمع  هدروآ و  تسد  هب  ار  مدرم  دامتعا  ناشیاه  همانرب  هب  لمع  اب  نانآ  دوب . شیوخ  راتفگ  هب  نانآ  لـمع  ناـمه  مدرمراـکفا ،

. دندقتعم نمؤم و  دنیوگ  یم  هچ  نآ  هب  هک  دندناسر 
هناشن راتفگ ، فالخ  رب  لمع  یلد و  ود  و  بذبذت )  ) یلو تسا ، يو  ییوگتـسار  هناشن  دوخ ، فدـه  هار  رد  یعدـم  تماقتـسا  يراشفاپ و 

ام گرزب  نایاوشیپ  مالـسا و  ربماـیپ  هک  میرادـن  یخیراـت  چـیه  رد  دوش ، یم  بوسحم  دوخ  راـتفگ  هب  هدـنیوگ  یناـمیا  یب  ییوگغورد و 
هدرک نمـشد  هب  تشپ  يدربـن  رد  اـی  و  هداـهن ، بقع  هب  یماـگ  تاـظحل ، نـیرت  تخـس  رد  اـی  هتـشادرب و  دوـخ  راـتفگ  فـالخ  رب  یمدـق 

:. تفگ یم  مدرم  هب  ربمایپ  رگا  . دنشاب
(. 51 (؛ َرابْدَألا ُمُهوُّلَُوتالَف  ًافْحَز  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اذِإ  )

(. دییامنن رارف  دینکن و  اهنآ  هب  تشپ  دیدید  هدرشف  هوبنا و  ار  نارفاک  هاگره  نامیا )، اب  دارفا  يا  )
هک اج  نآ  ات  تفر  یم  رامش  هب  دوخ  ناتـسود  يارب  ینمأمو  هاگیاپ  نیرت  گرزب  و  دوب ، دربن  نادیم  رد  درف  نیرترادیاپ  نیرت و  تباث  دوخ 

:. دنک یم  فیصوت  نینچ  دربن  نادیم  رد  ار  ربمایپ  يرادیاپ  (ع) نانمؤمریما
(. 52 (؛ هنم ودعلا  یلإ  برقأ  انم  دحأ  نکی  ملف  هّللا  لوسرب  انیقتا  سأبلا  رمحا  اذإ  )

(. دوبن رت  کیدزن  ترـضح  نآ  زا  نمـشد  هب  سک  چـیه  میدرب و  یم  هانپ  ادـخ  ربمایپ  هب  ام  دـش  یم  رو  هلعـش  گـنج  شتآ  هک  یماـگنه 
دوخ زا  هداد و  رارق  بـالقنا  هطقن  لوحت و  نیتسخن  ار  شیوخ  حالـصا  ناـهج ، گرزب  ناحلـصم  نارکفتم و  یتیبرت . بتکم  نیرت  گرزب 
بلج يارب  رثؤم  لماع  یتیبرت و  بتکم  نیرت  گرزب  یعدم ، دوخ  لمع  اریز  دنتخادرپ ، یم  نارگید  حالصا  هب  سپـس  دندرک و  یم  زاغآ 

یم نینچ  هدرک و  حیرـصت  نآ  هب  دوـخ  راـصق  تاـملک  زا  یکی  رد  (ع) یلع ماـما  هک  تسا  یعاـمتجا  تقیقح  ناـمه  نیا  و  تـسا ، بوـلق 
:. دیامرف

(. 53 (؛ هناسلب هبیدأت  لبق  هتریسب  هبیدأت  نکیلو  هریغ ، میلعت  لبق  هسفن  میلعتب  أدبیلف  ًامامإ  سانلل  هسفن  بصن  نم  )
دوخ نابز  اب  ار  مدرم  هک  نآ  زا  شیپ  درادب و  مدقم  نارگید  حالصا  رب  ار  شیوخ  حالصا  دهدب  رارق  نارگید  ياوشیپ  ار  شیوخ  سکره 

لمعاب و مأوت  هک  یتوعد  دـنک  یم  ناـیب  ثحب  دروم  هیآ  تسا . گرزب  یهاـنگارچ  دـیامن .) يربهر  دوخ  راـتفر  تریـس و  اـب  دـنک ، غیلبت 
ِّدـض لامعا  اب  دـنریگ  یم  بناـج  هب  قح  هناحلـصم و  هفاـیق  هک  يدارفا  نینچ  اریز  تسا ؛ گرزب  یهاـنگ  یهلا  هاگـشیپ  رد  دـشابن ، رادرک 
ياج دنزاس . یم  نیبدب  تاسدقم  مامت  هب  ار  مدرم  هدرک و  رابتعا  یب  موهوم و  مدرم  راظنا  رد  ار  یحالـصا  راکفا  مامت  شیوخ ، یحالـصا 

:. دیامرف یم  هدرک و  یفرعم  دوخرمک ) ناگدننکش   ) زا ار  يدارفا  نینچ  ژنانمؤمریما  هک  تسین  بجعت 
(. 54 (؛ هکتهتب مهرغی  ملاعلاو  هکسنتب ، سانلا  شغی  لهاجلاف  کتهتم : ملاع  کسنتم و  لهاج  نانثا : يرهظ  مصق  )

هدرپ دوخ ، ملع  هب  لـمع  مدـع  اـب  هک  يدنمـشناد  يرگید  هدروآ و  نید  ساـبل  رد  ار  دوخ  هک  یناداـن  یکی  دنتـسکش : ارم  رمک  هورگ  ود 
(. دزاس یم  خاتسگ  يرج و  ار  مدرم  دنمشناد ، يرد  هدرپ  دبیرف و  یم  ار  مدرم  يزاسرهاظ ، اب  امن ، نیدتم  نادان  دنک . یم  يرد 

ناتسلگ رازلگ و  لگ ، ظفل  دوش و  یمن  نشور  غارچ  مان  اب  بش  کیرات  هنهپ  نیریش و  اولح  نتفگ  اب  يدرف  چیه  ماک  هک  دومن  هجوت  دیاب 
:. هدنیوگ لوق  هب  دروآ و  یمن  دوجو  هب 

. غارچ مسا  زا  نشور  ددرگن  بش  غاب . هب  لگ  دراین  نیدرورف  مان 
. يوج بآ  رد  ین  تسالاب  رد  هام  يوجب . ار  اّمسم  ور  یتفگ  مسا 
. يا هدیچ  لگ  لگ ، ِمال  فاگز و  ای  يا . هدید  اّمسم  یب  مسا  چیه 
. دنک یک  یتسم  هداب ، دشونن  ات  دنک . ْیَم  ْیَم  را  فراع  تمایق  ات 

:. دنا هتفگ  هک  دتفا  یم  بدا  نایاوشیپ  هدنزرا  نانخس  دای  هب  ناسنا  هک  تساج  نیا 
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. لمع زج  هب  منادن  ملع ، تخرد  راب  تسین ؛ رادرک  مین  نوچ  هتفگ  دص  ود 
نامرآ نیمأت  هار  رد  دـننک ، یم  فرـص  دوخ  ياهالاک  جـیورت  رد  عیانـص  نابحاص  ای  ناناگرزاب و  هک  تقیقح  زا  رود  تاغیلبت  هنیزه  رگا 

. دوب دهاوخ  رتدیجمت  لباق  رتدنمدوس و  بتارم  هب  دوش  فرص  سنج  تیبوغرم  نارگراک و  ياه 
یم هدیـشک  مالـسا  يوس  هب  رایتخا  یب  هک  دـنازیگنا  یم  رب  ار  نارگید  باجعا  نانچ  نآ  مالـسا  ياه  همانرب  زا  يا  هشوگ  هب  لـمع  یهاـگ 

. ددرگ یم  یتاغیلبت  ياه  همانرب  اهدص  نیزگ  ياج  لمع ، ْوَج  کی  دراوم  نیا  رد  دنوش .
نانمؤم ریما  دصقم  دش . رفـس  مه  یتشترز ) ای  يدوهی ، ای  یحیـسم ،  ) باتک لها  زا  یکی  اب  سانـشان  يدرف  کی  تروص  هب  (ع) نانمؤمریما

رب یتقو  دومیپ . نیریش  تارکاذم  تیمیمـص و  لامک  اب  وا  اب  ار  كرتشم  هار  نانمؤمریما  دوب . هفوک  زا  رتولج  يا  هطقن  يو  دصقم  و  هفوک ،
اب عقوم  نیا  رد  دیآ . یم  وا  اب  زین  يو  رفـس  مه  هک  درک  هدهاشم  دوش ، ادج  یلع  زا  تساوخ  یّمِذ )  ) صخـش نآ  دندیـسر و  یهار  ود  رس 

نـسح  ) ینعی مالـسا ، ياـه  هماـنرب  زا  یکی  هب  ناـنمؤمریما  تسا  رگید  فرط  هفوک  هار  تسا و  هفوک  امـش  دـصقم  دیـسرپ : بجعت  لاـمک 
يرادقم هک ، ددرگ  یم  ادا  نیا  اب  قح  نآ  دیدرک و  ادیپ  نم  ندرگ  رب  یقح  هاتوک  تبحاصم  نیا  اب  امش  تفگ : دومن و  هراشا  تبحاصم )

هب هکلب  دینکن ، اهر  یهار  ود  رس  رب  ار  وا  دیدش  رفس  مه  یصخش  اب  هاگره  دومرف : ام  ربمایپ  منک . تعیاشم  تا  یصاصتخا  ریـسم  رد  ار  وت 
. دینک بیقعت  ار  دوخ  هار  و  دیوش ، ادج  وا  زا  سپس  دییامن  تعیاشم  ار  وا  يرادقم  يرفس ، مه  ساپ 

زا ییاـه  هورگ  رگا  تفگ : یلع  رفـس  مه  عـقوم  نیا  رد  يرآ . دوـمرف : یلع  تسا  هداد  يروتـسد  نینچ  امـش  هب  یتـسار  هب  تفگ : درم  نآ 
هاوـگ تخانـش ، یمن  هک  یلاـح  رد  ار ، یلعو  تفگ  ار  هـلمج  نـیا  ( 55 !) تسوا گرزب  قـالخا  نـیمه  يور  دـندش  وا  وریپ  ناـهج ، مدرم 

، دومن ادـیپ  مالـسا  ییزج  همانرب  کی  هدـهاشم  زا  هک  یحور  بالقنا  نیا  هک ، نیا  هجوت  بلاـج  . متـسه مالـسا  نییآ  رب  زین  نم  هک  تفرگ 
(. 56 .) دروآ مالسا  تخانش ، ار  وا  هک  هاگ  نآ  دیایب و  هفوک  هب  (ع) یلع هارمه  دنک و  رظن  فرص  دوخ  دصقم  زا  دش  بجوم 

زا مدرم  راجزنا  بجوم  رهاظ ، هب  افتکا  ینابز و  مالـسا  لباقم ، رد  تسا ، نییآ  هب  نارگید  شیارگ  بجوم  یبهذم ، تادـقتعم  هب  لمعرگا 
(57 (؛ ِْهلَمََعب لوهجم  هملعب ، سانلا  دنع  فورعم  وه  نم  سانلا  یقـشأ  : ) دیامرف یم  (ع) حیـسم ترـضح  ور  نیدب  دشاب . یم  بهذم  نییآ و 

توعد نآ  يوس  هب  ار  مدرم  هچ  نآ  هب  لمع  وا  زا  زگره  یلو  ددرگ ، فورعم  شناد  ملع و  هب  مدرم  نایم  هک  تسا ، یـسک  مدرم  نیرتدـب 
(. دوشن هدید  دنک ، یم 

:. تسا هلمج  نیا  تسا ، هدش  دراو  ام  نایاوشیپ  زا  یلمع  غیلبت  تیمها  هرابرد  هک  ینایب  نیرت  فیطل 
(. 58 (؛ مکتنسلأ ریغب  سانلا  ةاعد  اونوک  )

(. دییامن توعد  یکین  ریخ و  هب  لمع ) ینعی   ) نابز ریغ  هب  ار  مدرم 
:. میوش یم  روآدای  ار  هتکن  ود  نایاپ ، رد 

لقن اج  نیا  رد  ار  اهنآ  زا  یتمـسق  هک  تسا  هدش  دراو  یناوارف  تایآ  دننک  یمن  لمع  یلو  دنیوگ  یم  هک  یناسک  تمذم  رد  نآرق  رد   . 1
:. مینک یم  همجرتو 

(. 59 (؛ َنُولِقْعَت الَفَأ  َباتِْکلا  َنُوْلتَت  ُْمْتنَأَو  ْمُکَسُْفنَأ  َنْوَْسنَتَو  ِِّرْبلِاب  َساّنلا  َنوُُرمَْأتَأ  )
(. دیشیدنا یمن  ایآ  دینک . یم  توالت  ار  ادخ  باتک  هک  یلاح  رد  دینک ، یم  شومارف  ار  دوخ  دیهد و  یم  ندرک  یکین  روتسد  مدرم  هب  ایآ 

(. 60 (؛ َنُولَعْفَیالاِم َنُولوُقَی  ْمُهَّنَأو  َنوُمیِهَی ُ  ٍداو  ِّلُک  ِیف  ْمُهَّنَأ  ََرت  َْملَأ  َنوُواْغلا ُ  ُمُهُِعبَّتَی  ُءارَعُّشلاَو  )
(. دننک یمن  لمع  دنیوگ  یم  هچ  نآ  هب  دنراذگ و  یم  مدق  يداو  ره  رد  نانآ  دینیب  یمن  دننک . یم  يوریپ  هارمگ  دارفا  ارعش ، زا  )

(. 61 (؛ َنوُسُرْدَت ُْمْتنُک  اِِمبَو  َبِاتِْکلا  َنوُمِّلَُعت  ُْمْتنُک  اِِمب  َنیِِّینّابَر  اُونوُک  ْنِِکلَو  )...
(. دینک یم  سیردت  ار  نآ  دیزومآ و  یم  ار  ادخ  باتک  هک  نیا  رطاخ  هب  دیشاب  یهلا  نادنمشناد  هکلب 

(. 62 (؛ ِباْبلَألا اُولوُأ  ْمُه  َِکِئلوُأ  ُهّللا ، ُمُِهیدَه  َنیِذَّلا  َِکِئلوُأ  ُهَنَسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیذَّلا  دِابِع ُِ  ْرِّشَبَف  )... 
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ار اهنآ  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دننک . یم  يوریپ  نآ  نیرتهب  زا  دنونـش و  یم  ار  ادخ  نخـس  هک  نانآ  هدب . تراشب  ار  ادـخ  ناگدـنب 
(. دندرخ نابحاص  نانآ  هدرک و  تیاده 

(. 63 .) تسین اهنآ  حرط  لاجم  اج  نیا  هک  تسا  هدش  دراو  يدایز  تایاور  لمع  نودب  ملع  هرابرد   . 2
ياه هیآ  رد  كِردـم ، لقاع و  تادوجوم  دوجـس  زا  نخـس  هیآ 15 .  ( 13  ) دعر .1 اهتشونیپ : ---------------------------- 

«. ِتاومَّسلا یف  ْنَم   ) ناونع هب   ) هیآ 18 ( 22  ) جح هکئالم ؛) هدجس  ناونع  هب   ) هیآ 49 ( 16  ) لحن دننام  تسا ؛ هدش  دراو  زین  يرگید 
هک تسین  یکـش  اریز  تسین ؛ يرایتخا  هدجـس  دـیوگ ، یم  نخـس  لقاع  تادوجوم  ماـمت  هدجـس  زا  هک  هیآ ، نیا  رد  هدجـس  زا  دوصقم  .2
هب هجوت  اب  و  دننز ، یم  زابرـس  ادخ  تدابع  زا  دـننک و  یم  كرت  ار  يرایتخا  هدجـس  رفاک  ياه  ناسنا  دـننام  لقاع ، تادوجوم  زا  يرایـسب 

ربارب رد  دـننک و  یم  يوریپ  شنیرفآ  ننـس  تقلخ و  نیناوق  زا  اهنآ  مامت  هک  نیا  تسا و  ینیوکت  هدجـس  دوصقم  تفگ : دـیاب  بلطم  نیا 
. دنربنامرف عیطم و  اهنآ 

عـضاخ نک )  ) تقلخ ناـمرف  هب  ناگدـنب  هک  نیا  تسا و  ینیوـکت  هدجـس  دوـصقم  رگا  دوـش : حرطم  لاؤـس  نیا  تسا  نکمم  اـج  نیا  رد 
هتـشاد دناوت  یم  ییانعم  هچ  ًاهْرَک »  » يرابجاو هدجـس  و  ًاعوط )  ) يرایتخا هدجـس  هب  هدجـس ، زا  عون  نیا  میـسقت  تروص  نیارد  دـنعیطمو 

جازم و اب  یهاگ  تقلخ ، نامرف  شریذپ  هک  دش  میهاوخ  روآدای  تفگ و  میهاوخ  خساپ  نآ  هب  ثحب  يانثا  رد  هک  تسا  یلاؤس  نیا  دـشاب 
هب نآ  يدوبان  ندیکـشخ و  تعیبط و  قباطم  تخرد  لماکت  ییافوکـش و  ًالثم  تسا ؛ نآ  فالخ  رب  یهاگ  قباطم و  يدام  دوجوم  تعیبط 
. دنیوگ یم  یهْرَک )  ) هدجس ار  یمود  و  یعْوَط ،)  ) هدجس ار  تسخن  نامرف  شریذپ  تهج  نیا  زا  تسا  نآ  تعیبط  فالخ  رب  امرس  هلیسو 

هیآ 49. ( 16  ) لحن . 3
هیآ 6. ( 55  ) نمحر . 4
هیآ 48. ( 16  ) لحن . 5
هیآ 18. ( 22  ) جح . 6

دنمشناد دارفا  ًادَّجُـس ؛ ِناقْذَِألل  َنوُّرِخَی  ْمِْهیَلَع  یْلُتی  اذِإ  ِِهْلبَق  ْنِم  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیذَّلا  َّنِإ  دنک ...( : یم  هراشا  هیآ  نیا  رد  وضع  نیا  هب  نآرق  .7
(. دندراذگ یم  نیمز  رب  ار  دوخ  ياه  هناچ  هک  یلاح  رد  دنتفا ، یم  نیمز  يور  هب  دوش  هدناوخ  اهنآ  رب  ادـخ ) تایآ   ) عقوم ره  ناینیـشیپ  زا 

هیآ 107. ( 17  ) ءارسا
هیآ 11. ( 41  ) تلصف .8

. ناسنا يارب  نیمز  نامسآ و  ریخست  هب  طوبرم  تایآ  ك : 9.ر .
هیآ 1. ( 57  ) دیدح . 10
هیآ 5. ( 42  ) يروش . 11

هیآ 75. ( 39  ) رمز هیآ 38 ؛ ( 41  ) تلصف هیآ 7 ؛ ( 40  ) رفاغ هیآ 20 ؛ ( 21  ) ءایبنا هیآ 13 ؛ ( 13  ) دعر هیآ 206 ؛ ( 7  ) فارعا ر.ك : . 12
هیآ 41. ( 24  ) رون . 13

هیآ 19. ( 38  ) ص هیآ 10 ؛ ( 34  ) أبس . 14
هیآ 18. 15.ص(38 )

هیآ 9. ( 34  ) أبس هیآ 79 ؛ ( 21  ) ءایبنا . 16
هیآ 13. ( 13  ) دعر .17

یلو تسا ، هدش  دراو  ام )  ) ظفل اج  نآ  رد  هک  یتایآ  دننام  دشاب ، حیحـص  دـناوت  یم  تایآ  زا  یخرب  رد  تحـص  ضرف  رب  خـساپ  نیا  . 18
. تسین حیحص  دیوگ  یم  نخس  دعر  هوک و  غرم و  حیبست  زا  ًاحیرص  هک  یتایآ 
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هیآ 11. ( 41  ) تلصف . 19
. دش یسررب  حرطم و  دوجس  شخب  رد  تایآ  نیا  عومجم  . 20

هیآ 44. ( 17  ) ءارسا . 21
هیآ 41. ( 24  ) رون .22
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(1) ادخ هار  رد  داهج 

(. 1 (؛ صوُصْرَم نِاْیُنب  ْمُهَّنَأَک  ًاّفَص  ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُِقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  . ) 4 ( 1) ادخ هار  رد  داهج 
(. دراد یم  تسود  دننک ، یم  داهج  هتسویپ ، مه  هب  مکحم و  یناینب  نوچ  مه  یفص  يدحاو ، فص  رد  وا  هار  رد  هک  ار  یناسک  دنوادخ 

ار یمالـسا  لئاسم  همه  دنهاوخ  یم  دنا ، هدش  عقاو  برغ  یتعنـص  ینیـشام و  هدننک  هریخ  ندـمت  ریثأت  تحت  هک  ناگدز  برغ  زا  یهورگ 
زا اـه  گنـسرف  اـج ، هباـن  دـیلقتو  يوریپ  نیا  رد  هچرگ  دـنرگنب ، ناـنآ  رکف  هچیرد  زا  زیچ  همه  هب  هکلب  دـننک ، ریـسفت  ناـنآ  هاوخلد  قبط 

. دنتفیب رود  تقیقح 
دوجو هب  یـصاخ  رکفت  زرط  دـشاب ، یم  کینکت  تعنـص و  رد  برغ  تفرـشیپ  لولعم  هک  ینیب ، مک  دوخ  تراـقح و  هدـقع  دارفا ، نیا  رد 

زین ار  ینید  تادقتعمو  فراعم  دیاب  تخومآ ، برغ  زا  ار  کینکت  تعنص و  دیاب  هک  يروط  نامه  دننک : یم  رکف  نینچ  یگمه  و  هدروآ ،
. دریگ رارق  برغ  ناهج  دنسپ  دروم  دوش و  نیریش  برغ  تلم  ماک  رد  هک  درک  ریسفت  هیجوت و  يروط 

اکیرمآ اپورا و  يدام  للم  يارب  هک  ار ، مالسا  ینامسآ  نییآ  هتـسجرب  فراعم  زا  يرایـسب  هک  تسا  هتـشاد  نیا  رب  ار  نانآ  رکفت ، زرط  نیا 
یقرـش و تیـصخش  تلاـصا و  مه  دوخ -  ناـمگ  هب  هتبلا  رذـگهر -  نیا  زا  اـت  دـننک ، هیجوت  یحیحـصان  تروـص  هب  تسین ، مضه  لـباق 

. دنیوگن دشاب ، نعطو  لاکشا  دروم  ًانایحا  و  راوگان ، خلت و  نانآ  ماک  رد  هک  ار  ینخس  مه  دنیامن و  ظفح  ار  دوخ  یمالسا 
ياجرد یمکحم  نیهارب  اب  ینارون  قیاقح  نیا  دوجو  دشاب . یم  حرطم  و ... هتشرف ) (، ) هزجعم (، ) یحو  ) مان هب  یتاعوضوم  مالسا  نییآ  رد 

برغ درگن ، یم  کش  اـی  راـکنا و  هچیرد  زا  تاـعوضوم  نیا  هب  اـپورا ، يداـم  گـنهرف  هک  اـج  نآ  زا  یلو  تسا ، هدیـسر  توبث  هب  دوخ 
:. دنیوگ یم  ًالثم  دشاب ؛ قبطنم  برغ  ناهج  يدام  دص  رد  دص  ياه  سایقم  رب  هک  دننک  یم  هیجوت  يروط  ار  هدربمان  قیاقح  ام  ناگدز 
دراوم مامت  رد  هتشرف  زا  روظنم  دنیوگ : یم  و  تسین ، يزیچ  يرکف ، غوبن  زج  ای  و  ( 2 ،) ربمایپ یفخم  ریمض  نطاب و  روعش  یلجت  زج  یحو 
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(. 3 .) تسا هتفای  تسد  نآ  هب  دوخ  ياه  شواک  لوط  رد  رشب  هک  تسا  یعیبط  ياوق  نامه  نآرق ،
، هدوب خـیرات  لوط  رد  نآ  تفرـشیپ  اقب و  نماض  هک  مالـسا ، راوتـسا  نیناوق  زا  یکی  هک  تسین  وگتفگ  ياج  رکف . زرط  نیا  زا  رگید  هنومن 
، یصاخ طیارش  اب  ًانایحا  و  دراد ، یعافد  هبنج  یهاگ  درک -  میهاوخ  حیرشت  هدنیآ  رد  هک  نانچ  داهج -  تسا . داهج  نوناق  عیرـشت  نامه 
مالـسا و غالبا  مالعا و  زا  سپ   ) ناناملـسم ربهر  ددرگ ، ناناملـسم  ضرعتم  نمـشد  هک  نیا  نودـب  یهاگ  ینعی  یـضرعت ؛ ییادـتبا و  هبنج 
هک نانچ  ییادتبا -  هلمح  نینچ  کی  دنز و  یم  ییادـتبا  هلمح  هب  تسد  یعرـش ) یلقع و  ياه  تجح  مامتا  مدرم و  راکفا  نتخاس  نشور 
هک دنراد  رارصا  یخرب  یلو  تسین . فلاخم  يدازآ  هلأسم  یناهج و  نیناوق  یناسنا و  یلقع و  لوصا  اب  زگره  درک -  میهاوخ  حیرشت  ًادعب 

عافد هب  مالسا ، يافلخ  ربمایپ و  تلاسر  نارود  رد  ار  یمالسا  ياهداهج  مامت  دنیامن و  فیصوت  یعافد  هبرح  کی  ناونع  هب  طقف  ار  داهج 
نیا ناحارط  دوبن . ریـشمش  نییآ  زگره  مالـسا  دـنوش . رکنم  یلک  هب  ار  یـضرعتو  ییادـتبا  داهج  هتـسناد و  طوبرم  مالـسا  هزوحو  نایک  زا 

رد دـنا ؛ هدروآ  هاوگ  نآ  رب  ار  افلخ  مالـسا و  ربمایپ  تاوزغ  هدرک و  جاتنتـسا  داهج  نوناق  زا  ار  نآ  هک  دـنا  یحیـسم  نارـشبم  نامه  ههبش 
جاتنتسا تسا و  هدرک  تفرـشیپ  ریـشمش  روز  هب  مالـسا  هک  تسین  نآ  رب  هاوگ  ییادتبا ، داهج  دوجو  تفگ  میهاوخ  هدنیآ  رد  هک  یتروص 

هدوبن مدرم  رب  مالسا  لیمحت  ، تاوزغ زا  فده  هک  تخاس  میهاوخ  نشور  دشاب و  یم  طلغ  دصرددص  مالـسا ، داهج  نوناق  زا  يرما  نینچ 
هک تساج  نیا  بجع  هکلب  تسین ، بجعت  ياج  دنا ، هتفرگ  مالـسا  ربمایپ  تاوزغو  داهج ، نوناق  زا  ار  یطلغ  هجیتن  نینچ  نانآ  رگا   ) تسا

نانچ اهنآ ، ياهایند  كرات  اه و  پاپ  اه و  سدقم  یتح  دنتشادن ، لواپچ  رامعتـسا و  يزیرنوخ و  گنج و  زج  يراک  ههبـش ، نیا  ناحارط 
راتات ياه  تنوشخ  زا  هک  دنا  هدروآ  دراو  فارحنا ، هب  فورعم  نایحیسم  یحیسم و  ریغ  رس  رب  يزاب  نویـسیزگنا  هدیقع و  لیمحت  راشف و 
لماوع اب  هزرابم  ورگ  رد  ار  هایگ  دـننام  هداس  هدـنز و  دوجوم  کی  تایح  رگا  تسا . يرطف  يرما  داـهج  (. 4 (.) تسا هدوبن  رتمک  لوغم  و 

میریذپب یگدنز  هرابرد  ار  وشیب  يوسنارف ، فورعم  سانـش  تسیز  فیرعت  رگا  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  نآ  ياقب  تایح و  هک  مینادـب  يدایز 
ریس همزال  ار  یتخاون  کی  هب  لیم  یگدوسرف و  گرم و  رگا  دنگنج . یم  گرم  دض  رب  هک  تسا  یلامعا  هعومجم  تایح ، دیوگ : یم  هک 

ریـسم فالخ  تهج  رد  انـش  ناس  هب  یعیبط و  نایرج  فلاخم  ار  دشر  لماکت و  گرم و  دض  هدـیدپ  ره  تایح و  هدـیدپ  مینادـب و  یعیبط 
رد يدام ، هدنز  هدیدپ  نوچ  کیژولوئدیا )  ) يرکف بالقنا  یعامتجا و  هدـیدپ  ره  هک  درک  دـیهاوخ  قیدـصت  مییامن ، یقلت  هناخدور  بآ 

، يرکف ياه  بالقنا  رد  اریز  تسین ؛ نکمم  نآ  يارب  دوجو  همادا  نآ  نودـب  هک  دراد  زاین  یعیـسو  ياه  شالت  هب  دوخ ، ياقب  شیادـیپ و 
یلـصا گنج  عقوم ، نیا  رد  دـهد  یم  خر  گنج  و  دـنزیخ ، یم  رب  هزرابم  هضراـعم و  هب  هاوخاـن ، هاوخ  هداـتفا  رطخ  هب  ییاـه  هورگ  عفاـنم 

. ددرگ یم  یقلت  تسا ، يرکف  بتکم  نآ  ِّومن  دشر و  اقب و  نماض  هک  یتایح ،
تاشقانم هریاد  زا  دنک ، یم  اپ  هب  یفـسلف  بتکم  کی  هک  یعازن  تسادـج . یملع  ای  یفـسلف و  بتکم  کی  باسح  زا  نید  باسح  ًالوصا 

دیاقعو نهک  مسارم  و  دزیرب ، مهرد  ار  هدیسوپ  تاماظن  مامت  دهاوخ  یم  هک  ینییآ  یلو  دنک ، یمن  زواجت  یبتک ، تاداقتنا  ًانایحا  یظفل و 
دوخ هب  لمع  هماج  گـنج ، يریگرد و  نودـب  یفدـه  رکف و  نینچ  دـناشنب ، هنهک  ماـظن  ياـج  هب  ار  يون  ماـظن  دـنک و  ور  ریز و  ار  دـساف 

. دیشوپ دهاوخن 
گنج نودب  بالقنا  کی  هسنارف  ریبک  بالقنا  ایآ  تسا  هدیسر  رمث  هب  دربن  گنج و  يزیرنوخ و  نودب  يا  هقطنم  یناهج و  بالقنا  مادک 

تلم يارب  اکیرمآ  لالقتـسا  تفرگ و  تروص  يزیرنوخ  نودب  نهک ، ماظن  ندـیچ  رب  رد  هیـسور  بالقنا  داد  هتـشک  مک  دـنه  بالقنا  دوب 
!. دش مامت  نازرا  نآ 

زا ار  نانآ  ای  دزاـس و  یم  دراو  یهورگ  ماوقا و  عماـطم  رب  يدـیدش  همطل  هک  ناـهج ، لـلم  ماـیم  رد  شخبرمث ، بـالقنا  خـسار و  تضهن 
رد داهج  هرهچ  نیتسخن  یعاـفد ، داـهج  (. 5 .) دراد لاـبند  هب  ار  يریگرد  گـنج و  ًاـعبط  دراد ، یم  زاـب  هنیرید  مسر  هار و  نـهک و  مـسارم 

:. تسا راوتسا  لصا  هس  يور  يا  هدنز  دوجوم  ره  تایح  ساسا  ناسانش  تسیز  هدیقع  هب  مالسا .
.؛ اذغ بذج  دازآ و  ياوه  قاشنتسا   . 1
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.؛ دیامن یم  لثم  دیلوت  ومن و  یناویح  لولس  کی  هتسه ، کی  لاهن ، کی  مینیب  یم  هک  نانچ  مه  لثم . دیلوت  ومن و   . 2
. اقب يارب  یعیبط  عازن  شالتو و  دیاز ، داوم  محازم و  رضم و  عفد   . 3

کی ياقب  ومن و  دـشر و  هک  درک  هجوت  دـیاب  یلو  دراد ، دوجو  اهنآ  يدوجو  ناـمتخاس  قباـطم  هدـنز  تادوجوم  ماـمت  رد  لـصا  هس  نیا 
نآ تایح  اقب و  نماض  هک  لوصا -  نیا  زا  هدـیقع ، کی  ياقب  شرتسگ و  خوسر و  تسین و  انثتـسم  زین  لصا  هس  نیا  زا  یعامتجا ، هدـیدپ 

. تسین زاین  یب  تسا - 
دشر و اقب و  رد  یلو  تسا ، یهلا  توعد  ینامـسآ و  يا  هدـیدپ  هکلب  تسین ، یعامتجا  يا  هدـیدپ  ناناملـسم  ام  هدـیقع  هب  مالـسا ، هچرگ 
راکفا و ندرک  نوگرگد  مالـسا  فدـه  یتقو  اریز  درادـن ؛ یتوافت  یعامتجا  ياه  هدـیدپ  ریاس  اـب  تسین و  زاـین  یب  لـصا  هس  نیا  زا  ومن ،
عماطم و هک  ییاه  هورگ  دـیدهت  زا  عامتجا ، ياهرـشق  مامت  نایمرد  یعیـسو  بالقنا  نینچ  دـشاب ، تاماقم  تازایتما و  قوقح و  تاداـع و 
، دـشاب یم  تخـس  لکـشم و  يرما  اـهنآ  يارب  نهک  مسارم  هنیرید و  تاداـع  رییغت  دـتفا و  یم  رطخ  هب  مالـسا  فرط  زا  ناـنآ  يداـم  دوس 

. دنوش یم  نآ  ضرعتم  ینوگانوگ  ياه  هتسد  هاوخان  هاوخ  دنام و  یمن  نوصم 
ياو دزاس ، رت  مکحتـسم  ار  دوخ  یعافد  ریجنز  دـیامنب و  ار  هدافتـسا  رثکادـح  تاـیح ، موس  لـصا  زا  تسا  راـچان  مالـسا  تروص  نیا  رد 

. دیارگ یم  يدرس  یشوماخ و  هب  نآ  یمرگ  غورف و  هک  دیاپ  یمن  يرید  هدیدرگ  هفخ  هفطن  رد  یحالصا  بالقنا 
خساپ نامه  داهج  عیرشت  هتکن  هیآ ، نیا  رد  میبای . یمرد  یبوخ  هب  هدش  دراو  داهج  هرابرد  هک  يا  هیآ  نیتسخن  رد  ار  یـساسا  هتکن  نیا  ام 

:. دننک عافد  دوخ  زا  ناناملسم  هک  هدش  هداد  هزاجا  هدش و  هتسناد  نانمشد  تاضرعت  هب 
(. 6 (؛... ُهّللا اَنُّبَر  اُولوُقَی  ْنَأ  ِيإ  ٍّقَح  ِْریَِغب  ْمِهِرِایِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیذَّلا  ریِدََقل ُ  ْمِهِرْصَن  یلَع  َهّللا  َّنِإَو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتاُقی  َنیذَِّلل  َنِذُأ  )

ترـصن رب  دنوادخو  دـنا  هدیدمتـس  مولظم و  يدارفا  نانآ  اریز  تسا ؛ هدـش  هداد  عافد  هزاجا  دـنوش  یم  هدـناشک  گنج  هب  هک  یناسک  هب 
یم دوب ) نیا  نانآ  مرج   ) هک نیا  زج  دـنا  هدـش  جارخا  ناشراید  زا  تهج  نودـب  هک  دنتـسه  یناسک  دـهاجم ) دارفا   ) نانآ تس . اناوت  نانآ 

زکرمت زا  سپ  ناناملـسم  هک  دوب  نیا  داهج ، عیرـشت  هزیگنا  نیتسخن  هک  دهد ، یم  ناشن  یبوخ  هب  هیآ  نیا  (. تسادخ ام  راگدرورپ  دنتفگ :
. دنیامن عفد  دوخ  زا  ار  متس  عون  ره  عافد و  دوخ  قوقح  زا  هنیدم  رد 

:. مییامن یم  افتکا  هیآ  کی  همجرت  لقن و  هب  طقف  هک  تسا ، سکعنم  زین  يرگید  تایآرد  هتکن  نیا 
(. 7 (؛ َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحیال  َهّللا  َّنِإ  اوُدَتْعَتالو  ْمُکَنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتِاقَو  )

تـسود ار  ناراک  زواجت  ادخ  دینکن . زواجت  دح  زا  هک  دیـشاب  بقارم  یلو  دینک ، گنج  ادخ  هار  رد  دننک ، یم  دربن  امـش  اب  هک  یناسک  اب 
(. دراد یمن 

روز هب  ییوگخساپ  مالـسا ، ردص  رد  نآ  عیرـشت  هفـسلف  هک  نیا  دوش و  یم  نشور  نایامن و  ام  يارب  داهج  هرهچ  نیتسخن  هیآ ، ود  نیا  رد 
هک يزور  زا  یعافد . داهج  زا  ییاه  هنومن  دندوب . هتـشاد  زاب  يونعم  يدام و  ذیاذل  مامت  هدـیقع و  يدازآ  زا  ار  ناناملـسم  هک  دوب  ینایوگ 
وا نییآ  هتفاتش و  وا  رادید  هب  فلتخم  طاقن  زا  یلد  كاپ  دارفا  دنتفرگ و  ار  وا  رود  راصنا  ناناوج  تفای و  رارقتـسا  هنیدم  رد  مالـسا  ربمایپ 

نایک و ناناملسم و  تیدوجوم  هراومه  دنداد ، لیکـشت  ناکرـشم  ربارب  رد  ار  يدنمورین  اما  کچوک ، عامتجا  دنتفریذپ و  لد  ناج و  زا  ار 
دروم هتسویپ  نآ  فارطا  هنیدم و  رهش  ربمایپ  تایح  نامز  رد  دنداد : یم  رارق  موجه  هلمح و  دروم  كرشم  ياه  هورگ  ار  نانآ  تالیکـشت 

همه رهـش ، لخاد  زج  قدنخ ، دُحا و  ردب و  گنج  رد  درک . هرـصاحم  ار  هنیدـم  فارطا  نمـشد  رکـشل  تفرگ و  رارق  كرـش  هاپـس  موجه 
زا يریگولج  روظنم  هب  دنداد ، ماجنا  ردـب  نیمزرـس  رد  ناناملـسم  هک  ار  يا  ِناناج  عافد  دـمآ و  رد  تسرپ  تب  هاپـس  فرـصت  تحت  طاقن 

. دوب هنیدم  يوس  هب  نمشد  تفرشیپ 
ّدـض ياه  شبنج  هنوگره  یبوکرـس  يارب  ای  ناناملـسم و  مالـسا و  تایح  ّقح  تیدوجوم و  زا  عاـفد  يارب  هک  ار ، اـهدربن  هنوگ  نیا  اـهقف 

. دنمان یم  یعافد ) داهج   ) تفرگ یم  تروص  دوب ، نیوکت  فرش  رد  لیابق  نایم  رد  هک  یمالسا ،
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یعافد هبنج  دندش ، یم  مازعا  دندوب ، هنیدم  هب  هلمح  رکف  هب  هک  یتاعامتجا  نتخاس  هدنکارپ  يارب  هک  ییاه  هتـسد  ای  ربمایپ و  تاوزغ  رثکا 
نیوکت لاح  رد  یمالسا  ِّدض  ياه  تضهن  هک  دوب  نیا  روظنم  ای  و  دوب ؛ نمـشد  تالمح  هب  خساپ  فده  اهدربن  نیا  رثکا  رد  ینعی  تشاد ؛

. دننک هدنکارپ  مه  زا  دندرگ ، قفوم  تارفن  هحلسا و  عمج  هب  ای  دنروآ و  هلمح  هنیدم  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دنزاس و  هفخ  ار ، يدنب  هتسد  و 
یضرعت و داهج  مالسا  رد  زگره  هدوب و  یعافد  داهج  یمالسا ، ياهداهج  همه  هک  دنا  هدرک  روصت  ناروشیدنا  زا  يرایـسب  رظن ، نیا  يور 
زا هک  ییادـتبا  یـضرعت و  داـهج  درادـن  یلیلد  هنرگو  تساـه  هوزغ  عون  نیا  یـسررب  لولعم  جاتنتـسا ، نیا  تسا . هتـشادن  دوـجو  ییادـتبا 

هزیگنا للع و  ییادـتبا و  داهج  لیالد  یـسررب  هب  هدـنیآ  رد  ام  دریگ . رارق  راکنا  دروم  تسا ، ینآرق  تایآ  حیرـص  مالـسا و  هقف  تاملـسم 
، دوشگ هرهچ  یعافد  نوناق  کی  ناونع  هب  مالسا  رد  راب  نیتسخن  يارب  هک  داهج  نوناق  یعافد . داهج  تازایتما  تخادرپ . میهاوخ  نآ  ياه 

رارق یـسررب  ثحب و  دروم  ییاهنت ، هب  تازایتما  نیا  دوخ  هک  تسا  هتـسیاش  تسا و  هدـش  نایب  يا  هیآ  نمـض  نآ  تازایتما  تاصخـشم و 
:. دریگ

(. 8 (؛ َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحیال  َهّللا  َّنِإ  اوُدَتْعَتالَو  ْمُکَنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتِاقَو  )
...(. دینکن زواجت  دح  زا  هک  دیشاب ) بقارم  یلو   ) دییامنب داهج  دننک ، یم  دربن  امش  اب  هک  یناسک  اب  ادخ  هار  رد 

تالاکـشا و زا  يا  هراپ  هب  میقتـسم  ریغ  روط  هب  دزاس و  یم  فقاو  یعافد  داهج  هناگ  هس  تازاـیتما  هب  ار  اـم  هیآ  نیا  ياـه  هلمج  رد  تقد 
. تسا هدش  نایب  ریز  ياه  هلمج  اب  یعافد  داهج  تازایتما  دهد . یم  نشور  خساپ  دراد ، دوجو  علطم  ریغ  دارفا  ناهذا  رد  هک  تاهابتشا 

(. ادخ هار  رد  ِهّللا ؛ لِیبَس  ِیف  : ) نآ فده  داهج و  هزیگنا   . 1
(. دننک یم  دربن  امش  اب  هک  یناسک  اب  ْمُکَنُوِلتاُقی ؛ َنیِّذلا   ) هتسد مادک  اب  گنج   . 2

(. دینکن زواجت  دحزا  اوُدَتْعَتالَو ؛ : ) عافد نیا  زرم  دودح و   . 3
:. مییامن یم  ثحب  تازایتما  نیا  زا  کی  ره  هرابرد  لامجا  هب  نونکا 

 - یـضرعت یعافد و  زا  معا  یمالـسا -  داهج  تسادـج ؛ ییاشگ  روشک  زا  یمالـسا  داهج  باسح  هک  دـناسر  یم  هیآ  نیا  تسخن : زاـیتما 
زج يا  هزیگنا  دوش ، ماجنا  كاپ  تین  يور  زا  دـیاب  هک  تسا  تدابع  یعون  داهج  دریگ . یم  تروص  دـنوادخ  ياـضر  بلج  ادـخ و  يارب 

همیمـض ار  يا  هقطنم  ای  يروشک و  اـی  دـنهد و  شرتسگ  ار  يرهاـظ  هطلـسو  يداـم  ذوفن  هک  دـشابن  نیا  رظن  زگره  دـشابن ؛ راـک  رد  ادـخ 
زا رفن  اه  نویلیم  رب  راب  نیا  دندرک  یم  تموکح  مدرم  زا  رفن  رازه  اهدص  رب  هتشذگرد  ًانایحا  رگا  و  دنیامنب ، يرگید  هقطنم  ای  يروشک و 

و تسا ، مالسا  تیدوجوم  نایک و  ظفح  يارب  سدقم ، دیفم و  یعامتجا  كرحت  یعون  یعافد ) داهج  ، ) داهج هکلب  دننک ؛ تموکح  مدرم 
تاصخـشم نایب  هرابرد  ًالعف  ام  ثحب  دنچ  ره  تسین  یتوافت  ییادتبا  یعافد و  نایم  تسادخ ، ياضر  بسک  داهج ، رد  هزیگنا  هک  نیا  رد 

تـسا هتفرگ  تروص  وا  زا  دعب  يافلخ  ای  ادخ و  لوسر  نامز  رد  هک  ییزوریپ  حتف و  ره  درک  هجوت  دیاب  تهج  نیا  زا  تسا . یعافد  داهج 
اب سایق  لباق  زگره  هتـشادن و  دوب ، مالـسا  نییآ  غیلبت  هار  رـس  رب  هک  یعناوم  نتـشادرب  اـی  مالـسا و  تیدوجوم  ظـفح  زج  یفدـه  هزیگنا و 

دـصق یهلا و  هزیگنا  زگره  شیوخ  تاحوتف  رد  نانآ  اریز  تسین ؛ ییاپورا  ياه  لارنژ  ياه  يزوریپ  ینودـقم و  ردنکـسا  ییاـشگ  روشک 
یم او  يا  هراق  ای  يا و  هقطنم  ياه  گنج  نینوخ و  ياهدربن  هب  ار  اهنآ  زآ ، عمط و  يدایز  هکلب  دنتشادن ، قح  نییآ  شرتسگ  ذوفن و  طسب 

:. هلمج زا  تسا ، هدش  دراو  تایآ  زا  يرایسب  رد  زایتما  نیا  تشاد .
(. 9 (؛ ِتوُغاّطلا ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُِقی  اُونَمآ  َنیذَّلا  )

(. دنیامن یم  دربن  زواجت ) نایغط و  روظنم  هب   ) اه تب  هار  رد  رفاک  دارفا  دننک و  یم  داهج  ادخ  هار  رد  نامیا  اب  دارفا 
یتح تسین ، یقرف  یـضرعت  یعافد و  داـهج  ناـیم  دـشاب ، یهلا  ياـضر  بسک  داـهج ، رد  هزیگنا  دـیاب  هک  نیا  رد  میوش : یم  روآداـی  زاـب 
ادخ فرط  زا  ًادـیدش  دـندرک ، یم  داهج  یگنج ، تمینغ  يروآدرگ  يارب  تیلهاج ، طلغ  تداع  هب  انب  نادـهاجم  زا  یهورگ  هک  یماگنه 

:. دیدرگ لزان  نانآ  تمذم  رد  ریز  هیآ  دنتفرگ و  رارق  خیبوت  دروم 
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(. 10 (؛ میِکَح زیزَع  ُهّللاَو  َةَرِخآلا  ُدیُِری  ُهّللاَو  ِاْینُّدلا  َضَرَع  َنوُدیُِرت  )...
(. تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  تسا . ناهاوخ  امش  يارب  ار  ترخآ  دنوادخ  یلو  دیهاوخ ، یم  يدام  عاتمو  ایند  لام  امش 

. دنزادرپب دربن  هب  دننک ، یم  دربن  هک  یناسک  اب  طقف  دیاب  یعافد  داهج  رد  ناناملسم  مود : زایتما 
نتشادرب يارب  دناوت ، یم  یمالسا  تموکح  تسین و  ربتعم  طرـش  نیا  یـضرعت ) داهج   ) عیرـشت رد  داد ، میهاوخ  رکذت  ًادعب  هک  نانچ  یلو 

رکـشل دـیحوت و ... نییآ  جـیورت  راکفا و  ریونت  يارب  دازآ  ياه  طیحم  ندروآ  تسد  هب  يارب  مالـسا و  نییآ  غیلبت  هار  رـس  زا  عنام  عون  ره 
. دنشابن ناناملسم  اب  رازراک  گنج و  رکف  رد  هقطنم  نآ  مدرم  ولو  دنک  یشک 

، دومن زواجت  تلادع  دح  زا  دیابن  راکیپ  نیا  رد  هک  نیا  نآ  و  دنک ، یم  نایب  هرقب  هروس  هیآ 19  هک  تسا  يزرم  دح و  نامه  موس : زایتما 
متس عون  ره  زا  دیاب  دریگ ، یم  تروص  لداع  دنوادخ  يارب  هک  يداهج  تسا و  ملظ  بعش  زا  يدعت  اریز  داتفا ؛ يدعت  رکف  هب  دیابن  زگره 
عرـش لقع و  هک  دنهد  ماجنا  يراک  یمالـسا  نادهاجم  دیابن  زگره  دنناس و  کی  یـضرعت  یعافد و  داهج  زین  طرـش  نیا  رد  دشاب . يراع 

. دنزاس موکحم  تلادع  دح  زا  جورخو  زواجت  ناونع  هب  ار  نآ 
زواجت رادـقم  هب  دودـحم  دـیاب  یمالـسا  داهج  رد  زواجت  عون  ره  هک  دـیامن ، یم  يروآدای  ًاحیرـص  هدرکن و  افتکا  رادـقم  نیمه  هب  نآرق 

راداو يدـعت  زواجت و  هب  ار  وا  دریگب و  دـهاجم  تسد  زا  ار  راـک  ماـمز  يزوت ، هنیک  ییوج و  ماـقتنا  مشخ و  دـیابن  زگره  دـشاب و  نمـشد 
:. دیامرف یم  هک  نانچ  مه  دزاس ،

(. 11 (؛ َنیِقَّتُْملا َعَم  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  َهّللا  اوُقَّتاو  ْمُْکیَلَع  يَدَتْعا  اَم  ِْلثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يدَتْعا  ِنَمَف  )...
یقتم هک  تسا  یناسک  اب  ادخ  دینادب  دیزیهرپب و  ادخ  باذع  زا  دیهد و  خساپ  وا  هب  شزواجت  رادقم  هب  امش  درک ، زواجت  امـش  هب  سکره 

(. دنشاب راگزیهرپ  و 
يارب هک  یـضرعت  ییادـتبا و  داهج  هرابرد  هک  تسا  هدیـسر  نآ  عقوم  ًالعف  دـشاب . یفاک  یعافد  داهج  دروم  رد  ثحب  رادـقم  نیمه  دـیاش 

هک دوش  یم  نشور  یتروص  رد  مالسا ، رد  ییادتبا  داهج  عیرشت  هزیگنا  ییادتبا . داهج  عیرشت  هزیگنا  مییامن . ثحب  تسا ، نیگنس  یهورگ 
. میدرگ فقاو  نآ ، یلاع  ياه  فده  عامتجا و  حالصا  رد  نآ  شقن  هب  هدرک و  سمل  ار  یناهج  بتکم  نیا  تیعقاو  کیدزن  زا 

:. دریگب هدیدان  ار  لصا  ود  نیا  تسین  رضاح  تمیق  چیه  هب  مالسا  درمش و  مالسا  توعد  ساسا  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  لصا  ود 
ره تسه و  زین  ینامـسآ  عیارـش  ماـمت  ساـسا  بلطم  نیا  تـقیقح  رد  و  دـنوادخ ، زج  دوـبعم  عوـن  ره  شتـسرپ  زا  رـشب  نتخاـس  دازآ   . 1

. داد یم  لیکشت  تسین ) وا  زج  يدوبعم  امش  يارب  ( 12 (؛... ُهُْریَغ ٍِهلِإ  ْنِم  ْمَُکلام   )... هلمج ار  وا  توعد  ساسا  دمآ  یم  هک  يربمایپ 
یم هک  نانچ  تسا ، یکی  نیمز  نامـسآ و  يادـخ  تسین و  ادـخ  زج  یتسه  هحفـص  رد  يدوبعم  هک ، هدرک  مالعا  نایناهج  همه  هب  مالـسا 

. تسوا نیمز  نامسآ و  دوبعم  ینعی  13 ؛) ...() ِهلِإ ِضْرَألا  ِیفو  ِهلِإ  ِءامَّسلا  ِیف  يِذَّلا  َوُه  َو  : ) دیامرف
تموکح عامتجا  بولق  وراکفارب  يرگید  زیچ  دـیابن  وا  عیارـش  نیناوق و  هدارا و  زج  دـشاب و  مکاـح  دـنوادخ ، مکح  دـیاب  نیمز  يور   . 2

یتروص رد  مالـسا  دوب و  دـهاوخ  رثا  یب  اغلم و  دریگن ، ماهلا  ینامـسآ  نیناوق  زا  هک  يراذـگ  نوناق  عیرـشت و  تموکح و  عون  ره  دـنک و 
راکفا هچیزاب  ار  اهنآ  ماکحا  دنریگب و  ماهلا  اهنآ  زا  ًالمع  اهنآ ، ناوریپ  هک  دسانش ، یم  تیمسر  هب  ار  هتشذگ  ناربمایپ  عیارش  بتک و  مامت 
ربمایپ نابز  هب  باتک  لها  مومع  هب  هتـسناد و  قح  ریغ  شتـسرپ  یعون  ار  لصا  نیا  زا  فارحناو  دنهدن  رارق  دوخ  يدام  عفانم  تالیامت و  و 

(. میریگن دوبعم  ار  رگید  یخرب  یخرب ، ( 14 (؛... ِهّللا ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتَی  الَو  : )... تسا هدرک  مالعا  نینچ  مالسا 
یعمج فیرحت و  دوخ ، تالیامت  قبط  ار  ینامـسآ  نیناوق  اهنآ  نوچ  یلو  دندیتسرپ  یمن  ار  دوخ  یبهذـم  ناربهر  دوهی ، اراصن و  نیقی  هب 

رد بیلـص  هک  یلاح  رد  متاح  نب  يدع  تسا . هدناوخ  ادخ  ریغ  شتـسرپ  یعون  ار  اهنآ  لمع  رظن ، نیا  زا  دـندومن  یم  يوریپ  نانآ  زا  زین ،
دوخ و ياملع  نایحیـسم ) ( ) 15 (؛ ِهّللا ِنُود  ْنِم  ًابابْرأ  مُهَنِابْهُر  َو  مُهَرابْحَأ  اوُذَـخَّتا   ) هیآ ترـضح  دیـسر و  ربماـیپ  روضح  هب  تشاد  ندرگ 

ناکرات ناشیـشک و  زگره  ام  تفگ : ترـضح  نآ  هب  ضارتعا  نحل  اب  يو  دناوخ . یم  ار  دنا ) هدرک  ذاختا  دوخ  ياهدوبعم  ار  ایند  ناکرات 
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نوچ و نودب  زین  امش  و  دنیامن ، یم  لالح  ار  وا  مارح  مارح و  ار  ادخ  لالح  نانآ  دومرف : وا  خساپ  رد  ترضح  مینک . یمن  شتسرپ  ار  ایند 
(. 16 .) دیتسرپ یم  دوخ  لمع  اب  ار  نانآ  رظن  نیا  زا  دینک ، یم  يوریپ  نانآ  زا  ارچ 

لصا ود  نآ  زا  تمیق  چیه  هب  دناد و  یم  لصا  ود  نیا  ورگ  رد  ار  رـشب  تداعـس  نییآ ، نیا  تسا و  مالـسا  یـساسا  لوصا  زا  لصا  ود  نیا 
. تسا هدشن  رکنم  ار  نآ  فالخ  ياه  نایز  لصا و  ود  نیا  عفانم  یسک  نونکات  دنک و  یمن  لودع 

: مینک لقن  اج  نیا  رد  دـشاب -  یـساسا  لـصا  ود  نیا  تیـساسح  تیمها و  رگنـشور  دـناوت  یم  هک  ار -  ریز  یخیراـت  هعطق  تسا  هتـسیاش 
، صاقو دعـس  زا  ناریا ، هاپـس  هدنامرف  دازخرف ، متـسر  دـندروآ ، رد  هرـصاحم  هب  ار ، ناریا  تموکح  ياهزرم  مالـسا  ياهورین  هک  یماگنه 

ییاه لاؤس  دوبن -  شیب  یمجاهت  وا  رظن  رد  هک  یمالـسا -  داهج  هزیگنا  فدـه و  زا  هک  دـیبلط  يا  هدـنیامن  ناملـسم ، ياـهورین  هدـنامرف 
:. درک حیرشت  نینچ  وا  يارب  ار  یمالسا  داهج  هزیگنا  ناناملسم  هدنیامن  دیامنب .

، وا ربماـیپ  تلاـسر  هناـگی و  يادـخ  یگدـنب  تداـبع و  هـب  هتــشاد و  زاـب  لـطاب  ياـهدوبعم  شتــسرپ  زا  ار  ادـخ  ناگدـنب  مـیا  هدــمآ  اـم 
(. 18 .) میهد قوس  ادخ  یگدنب  هب  هداد و  تاجن  قولخم  یگدنب  زا  ار  ادخ  ناگدنب  میا  هدمآ  ام  ( 17 .) مییامن توعد  (ص) دمحم

نیزگ ياج  ار  يرگداد  لدع و  میناهرب و  ایند  تیدودحم  راشف و  زا  زیخاتسر ، نیسپ و  زاب  زور  هب  داقتعا  هب  توعد  اب  ار  امش  میا  هدمآ  ام 
(. 19 .) میزاس لطاب  ياه  نییآ  متس 

رگا هک ، دندوزفا  دوخ  مالک  رب  یگمه  دوب و  یکی  اهنآ  همه  نخـس  درک ، وگتفگ  فلتخم  هدنیامن  هس  اب  دازخرف  متـسر  هک  يزور  هس  رد 
. تسیچ یتایح  لصا  ود  نیا  يارجا  نماض  میراذگ . یم  او  ناتدوخ  هب  ار  امش  روشک  هتشگ و  زاب  هطقن  نیمه  زا  ام  دیریذپب ، ار  لصا  ود 

ار لصا  ود  نیا  دنهاوخ  یمن  فلتخم  نیوانع  هب  هک  دراد  يرامش  یب  نافلاخم  ناهج  فلتخم  طاقن  رد  یتایح  لصا  ود  نیا  ملسم  روط  هب 
رد دـص  نییآ ، نیا  شرتسگ  اب  هدومن و  هزرابم  لصا  ود  نیا  هعاشا  اب  يدام  ياه  نامزاس  لطاب و  ياه  تموکح  فرط ، کی  زا  دـنریذپب :
زرط هعاشا  ربارب  رد  يرگید  ّدس  دوخ ، ناگتـشذگ  شور  ناکاین و  موسر  هب  مدرم  هقالع  رگید ، فرط  زا  دیزرو و  دنهاوخ  تفلاخم  دـص 

ار یمالـسا  نیغلبم  ناگدنیوگ و  ناغلبم و  يادـن  دریگ و  یم  ار  نایب  ملق و  ریثأت  ولج  گرزب ، عنام  ود  نیا  هجیتن  رد  تسا و  یمالـسا  رکف 
. دزاس یم  هفخ  اهولگ  رد 

، یـسایس نیرتکد  کی  یمالک ، شور  کی  یفـسلف ، بتکم  کی  مالـسا  رگا  تسیچ ! گرزب  عنام  ود  نیا  ربارب  رد  مالـسا  فیلکت  نونکا 
يدام ياه  نامزاس  ندـیبوک  مهرد  عناوم و  نیا  نتـسکش  رکف  هب  هک  دوبن  مزال  زگره  دوب  يداژن و ... ای  یهورگ  يارب  یبزح  همانرب  کـی 

هب هتـشون ، یتاحفـص  رد  ار  دوخ  توعد  هصالخ  راکفا و  مامت  دوب  یفاک  هکلب  دشاب ، دنمدرم -  ندش  نشور  غیلبت و  هار  ّدس  هک  يرـشب - 
. دریذپن ای  دریذپب  ار  نآ  یسک  هاوخ  دنک ، هضرع  یسایس  یملع و  لفاحم 

ینامسآ حیحص و  ماظن  دهاوخ  یم  لوصا  نیا  وترپ  رد  هک  تسا  ینامسآ  یهلا و  ون  ماظن  ناسانشرواخ ، رادنپ  فالخ  رب  مالـسا  رگا  یلو 
سناش و تخب و  راظتنا  رد  دراذگب و  تسد  يور  تسد  تسین  حیحص  تروص  نیا  رد  دزاس  يرـشب  دساف  ياه  ماظن  نیزگ  ياج  ار  دوخ 

. دنیشنب نافلاخم  ینطاب  تالیامت 
تسا نادنمشناد  ياه  هیضرف  ای  وطسرا و  طارقـس و  ياه  هیرظن  ناس  هب  مالـسا ، هیرظن  دنا  هدرک  روصت  هک  تسا  نیا  رد  ناضرتعم  هابتـشا 

و دـنزب ، تسد  حالـس  هب  تسین  حیحـص  ای  مزال و  رگید  دزاس و  هجوتم  دوخ  تایرظن  هب  ار  یملع  لفاحم  راـکفا  دـیاب  هیرظن  بحاـص  هک 
هیحانزا تسادخ و  هداتسرف  ربمایپ  دنهابتشا . رد  تخـس  هشیدنا  نیا  رد  نانآ  دروآ . رد  راشف  تحت  ار  دوخ  فلاخم  مواقم و  ياه  نامزاس 

زا زج  يدحا  دـنادرگ و  یهلا  هطلـس  تموکح و  زکرم  ار  نیمز  دـشخب و  تاجن  یتسرپ  تب  داسف و  زا  ار  يرـشب  هعماج  دراد  تیرومأم  وا 
هک درادـن  نیا  زج  يا  هراچ  تروص  نیا  رد  دـهد . طسب  ار  نوناق  نامرف  ربارب  رد  تاواسم  تلادـع و  دـنکن ، تموکح  مدرم  رب  شا  هیحاـن 

ار نانآ  ناهذا  مدرمراکفا و  دـنزادرپب و  مالـسا  نییآ  غیلبت  هب  دازآ  طـیحمرد  وا ، نییآ  ناـغلبم  هک  نیا  يارب  دوخ ، دـصاقم  تفرـشیپ  يارب 
مهرد یماظن  میظع  يورین  اب  دنتسه -  نییآ  نیا  شرتسگ  غیلبت و  عنام  هک  ار -  يرـشب  دساف  تاماظن  يدام و  ياه  نامزاس  دنزاس ، نشور 
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. دنک زاب  نئمطم  حیحص و  غیلبت  يارب  ار  هار  دنکش و 
مالـسا نییآ  هب  هک  دزاـس  مزلم  ار  مدرم  هک  تسین  نیا  يارب  دریگ ، یم  تروص  ادـخ  هار  رد  داـهج  ياول  ریز  هک  دربن  گـنج و  نیارباـنب ،

يدابم شیادیپ  نودـب  یناور  روما  تسا و  یناور  یبلق و  روما  زا  داقتعا  نامیا و  اریز  دـنوش ؛ دـقتعم  نآ  هب  ربجو  روز  هب  دـنروایب و  نامیا 
دشوپ . یمن  لمع  هماج  راشف ، روز و  هب  ناسنا ، ینطاب  تالیامت  هدیقع و 

هیآ 4. ( 61  ) فص .1 اهتشونیپ : ----------------------------- 
(. یحو  ) هدام فراعملا ، ةرئاد  يدجو ،، دیرف  .2

.274 ص 267 -  ج1 ، رانملا ، .3
ص9. دلوم ، زرابم و  بتکم  مالسا  . 4

. نامه ك : ر . . 5
هیآ 39 و 40. ( 22  ) جح . 6

هیآ 190. ( 2  ) هرقب . 7

هیآ 190. ( 2  ) هرقب . 8
هیآ 76. ( 4  ) ءاسن . 9

هیآ 67. ( 8  ) لافنا . 10
هیآ 194. ( 2  ) هرقب . 11
هیآ 59. ( 7  ) فارعا .12

هیآ 84. ( 43  ) فرخز .13
هیآ 64. ( 3  ) نارمع لآ  . 14

هیآ 31. ( 9  ) هبوت . 15
ص1. ج3 ، نایبلا ، عمجم  . 16

:. تسا نینچ  ریخا  تمسق  یبرع  نتم  دراد و  هراشا  مود  لصا  هب  مود  هلمج  تسخن و  لصا  هب  لوا  هلمج  .17
(. مالسإلا لدع  یلإ  نایدألا  روج  نمو  اهتعس  یلإ  ایندلا  قیض  نم  هّللا و  ةدابع  یلإ  دابعلا  ةدابع  نم  دابعلا  جارخإ  (و 

:. تسا نینچ  ریخا  تمسق  یبرع  نتم  دراد و  هراشا  مود  لصا  هب  مود  هلمج  تسخن و  لصا  هب  لوا  هلمج  .18
(. مالسإلا لدع  یلإ  نایدألا  روج  نمو  اهتعس  یلإ  ایندلا  قیض  نم  هّللا و  ةدابع  یلإ  دابعلا  ةدابع  نم  دابعلا  جارخإ  (و 

ص341. ج2 ، لماکلا ، . 19

(2) ادخ هار  رد  داهج 

تسا و تلادع  فالخ  رب  ادخ  ریغ  هب  هجوت  عون  ره  زا  یتسرپ و  تب  زا  رـشب  نتـشادزاب  ایآ   . 1 شسرپ . دنچ  خساپ  ( 2) ادخ هار  رد  داهج 
. دنتسه نآ  لابند  هب  ناهج  ناحلصم  هک  تسا  يا  هنادنمدرخ  يدازآ  فلاخم 

. تسا یفاک  دراد ، رظن  مدرم  نوؤش  مامت  هب  هک  یناهج ، یحالصا  بتکم  کی  شرتسگ  هعاشا و  رد  ملق  نایب و  يورین  اهنت  ایآ   . 2
. دراذگب اجرب  يرثؤم  شقن  دناوت  یم  دنشاب -  دازآ  هدیقع  عون  ره  زا  يوریپ  رد  مدرم  هک  دازآ -  طیحم  رد  زج  یقطنم  غیلبت  ایآ   . 3

. تسا ینادواج  مکح  کی  ای  تسا  ربمایپ  نامز  صوصخم  داهج  مکح  ایآ   . 4
. تسا هنوگچ  ینونک  رصع  رد  داهج  زرط   . 5
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هکلب تسین ، قفاوم  لقع  قطنم  اب  طرش  دیق و  یب  يدازآ  يدازآ . هلأسم  داهج و  . 1 میزادرپ .: یم  اه  شسرپ  نیا  خساپ  هب  بیترت  هب  نونکا 
:. تسا قفاوم  زین  برغ  ناهج  طرش  ود  زا  یکی  اب  هک  تسا  طرش  ود  ياراد  يدازآ 

. دنتسه قفاوم  ناهج  نادنمدرخ  همه  طرش  نیا  رد  دشابن ، نارگید  زا  يدازآ  بلس  بجوم  هک  تسا  مرتحم  اج  نآ  ات  يدازآ  فلا )
زا ار  دارفا  ینامـسآ  ناربماـیپ  هک  تسا  طرـش  نیا  يور  دزاـسن . دراو  يا  همطل  درف  تداعـس  هب  هـک  تـسا  مرتـحم  اـج  نآ  اـت  يدازآ  ب )
یم ام  هچ ! امـش  هب  میدازآ ، ام  هک  دـندز  دایرف  دارفا  مه  هچره  دـنا و  هتـشاد  زاب  رامق  تـالآ  اـب  يزاـب  بارـش و  ندیـشون  تب و  شتـسرپ 

. دندادن شوگ  نانآ  میشاب ! تخبدب  میهاوخ 
يدازآ عون  ره  هکلب  تسا ، درف  هعماج و  یتخبدب  هیام  طرـش ، دـیق و  نودـب  قلطم و  يدازآ  یلو  تسا ، زیگنا  روش  سدـقم و  يدازآ  ظفل 

. دوش هدرمش  زاجم  طرش ، ود  نیا  هبوچراهچ  رد  دیاب 
بوخ دشاب -  نارگید  ررـض  هب  ولو  يدازآ -  عون  ره  هک  درک  باسح  دـیاب  یلو  تسا ، يدازآ  هملک  نیمه  دـهد  یم  بیرف  ار  ام  هچ  نآ 

. دریگرارق درف  دوخ  حلاصم  هبوچراهچ  رد  دیاب  يدازآ  نیمه  هک  نیا  ای  تسا  مزال  نآ  اب  تقفاوم  تسا و 
لحم نآ  فارطا  هب  ار  یهورگ  هطقن ، نآ  تشادـهب  ناـمزاس  دـنک . یم  زورب  يا  هطقن  رد  هـلبآ )  ) لـثم يرادریگاو  يراـمیب  دـینک : ضرف 

ویدار و هلجمو و  همانزور  زا  مدرم ، ناهذا  ندرک  نشور  يارب  دننک و  یبوک  هیام  يرامیب  نیا  دض  رب  ار  اج  نآ  مدرم  هک  دـیامن  یم  مازعا 
نـسکاو قیرزت  زا  ینادان  رثا  رب  هک  دنوش  یم  ادیپ  يدارفا  مدرم ، نایم  رد  یهاگ  یلو  دنیامن ، یم  هدافتـسا  رایـس  ياهوگدـنلب  نویزیولت و 

، دننک یم  یبوک  هیام  يرامیب  نیا  ّدض  رب  ار  نانآ  روز  هب  یماظتنا  تردـق  وترپ  رد  یمازعا  ياه  هورگ  تروص ، نیا  رد  دـنزرو  یم  عانتما 
تمدخ عون  کی  ار  نآ  همه ، ای  درادنپ ، یم  يدازآ  تیرح و  فاصنا ، لدع و  فالخ  رب  يدارفا  نینچ  هرابرد  ار  یشور  نینچ  یـسک  ایآ 

. دنناد یم  هعماج  نانآ و  تشادهب  هب 
فلاخم ار  یـضرعت  داهج  هک  یناسک   ) ناریگ هدرخ  اریز  دزاس ؛ یم  نشور  مالـسا  رد  ار  ییادـتبا  داـهج  دوجو  هزیگنا  لاـثم  نیا  هب  هجوت 

هدنـشخرد مارجا  ای  شتآ و  بوچ و  ای  لگ و  گنـس و  ربارب  رد  ناـسنا  ندومن  شنرک  تب ، شتـسرپ  هک  دـنراد  لوبق  دـنناد ) یم  يدازآ 
، روعش یب  تادوجوم  ربارب  رد  ناسنا  هک  نیا  زا  رتالاب  یفارحنا  هچ  نوچ  تسا ؛ یناسنا  لقع  ترطف و  حیحص  ریـسم  زا  فارحنا  ینامـسآ ،
تافارخ و عاونا  يرکف ، طاطحنا  نیا  تازاوم  هب  دوش و  هراچیب  نوبز و  دـنا ، هدـش  هدـیرفآ  وا  يارب  ای  تسوا ، دوخ  هتخادرپ  هتخاـس و  هک 

یم دیدپ  یعونـصم  نایادخ  ددعت  رثا  رب  رـشب  عامتجا  رد  یگتـسد  ود  فالتخا و  هدش و  ادیپ  دـنا ، یناسنا  رکف  ياهریجنز  هک  تاموهوم ،
. دور یم  نیب  زا  تسا ، یقالخا  يایاجس  یناسنا و  یلاع  لیاضف  هدنهد  شرورپ  هک  ینطاب  ینورد و  ياه  تیلوؤسم  دیآ و 

يارب ار  ییاـه  هورگ  درک و  هدافتـسا  نوگاـنوگ  لـیاسو  زا  یتـسرپ  تـب  لاـگنچ  زا  رـشب  نتخاـس  دازآ  هار  رد  مالــسا  ربماـیپ  رظن  نـیا  زا 
ار دوخ  نایز  دوس و  مدرم  زا  یخرب  هک  نیا  و  هدش ، دای  لاثم  هب  هجوت  اب  دومن و  مازعا  اه  هدـکتب  ندرک  ناریو  یتسرپ و  تب  زا  يریگولج 

. تسناد يدازآ  لوصا  فلاخم  ار  يا  هنادنمدرخ  مادقا  نینچ  ناوت  یمن  زگره  دنهد ، یمن  صیخشت 
دننکشب ار  اه  تب  دنزاس و  ناریو  ار  اه  هناخ  تب  هتفر ، ناتـسبرع  فارطا  هب  هک  دوب  نیا  هکم  حتف  زا  سپ  ناناملـسم  فیاظو  زا  یکی  یتح 

ره راتفگ  نایب و  ریثأت  تسا . دودحم  نایب  ملق و  ریثأت   . 2 (. 1 .) دنکشب دراد  هناخ  رد  یتب  سکره  دش  نالعا  دیدرگ  حتف  هکم  هک  يزور  و 
ربارب رد  هک  ار ، یمهو  يرکف و  عناوم  زا  يرایسب  هک  دنتـسه  هدنرب  ریـشمش  ود  نایب ، ملق و  هک  تسین  کش  ياج  تسا . دودحم  دشاب  هچ 

يربهر تقیقح  يوس  هب  دنراد ، قح  نتفریذپ  يارب  یگدامآ  هک  ار ، يدارفا  هتسکش و  مهرد  دنراد ، دوجو  حیحـص  بتکم  کی  شرتسگ 
زا رفن  کی  دربن ، نارحب  رد  هاگره  هک  ییاج  ات  سب ، تسا و  هدوب  نیمه  اـهنت  دارفا ، نیا  هراـبرد  مالـسا  ربماـیپ  هدـنرب  حالـس  دـننک و  یم 

دیاب دونـشب ، ار  مالـسا  لیالد  ادخ و  نخـس  ات  دیایب  نانآ  يوس  هب  هک  دهد  هزاجا  وا  هب  دنک  تساوخرد  مالـسا  هاپـس  هدنامرف  زا  ناکرـشم 
ددرگ زاب  ناتسرپ  تب  تمس  هب  تساوخ  داتفین و  رثؤم  وا  لد  رد  دیحوت  لیالد  رگا  یتح  دنک ، تقفاوم  يو  تساوخرد  اب  اوق  لک  هدنامرف 

:. دناسر یم  لماک  تحارص  اب  ریز  هیآ  ار  تقیقح  نیا  دنادرگ . زاب  هدوب  اج  نآ  رد  هک  يا  هطقن  و  نمأم )  ) هب ار  وا  دیاب 
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(. 2 (؛ َنوُمَْلعَیال مْوَق  مُهَّنَِأب  َِکلذ  ُهَنَمْأَم  ُهِْغْلبَأ  َُّمث  ِهّللا  َمالَک  َعَمْسَی  یّتَح  ُهْرِجَأَف  َكَراِجَتْسا  َنیِکِرْشُملا  َنِم  دَحَأ  ْنِإَو  )
دارفا نانآ  اریز  ناسرب ؛ دوخ  هاگلزنم  هب  ار  وا  سپس  دونشب  ار  ادخ  نخس  ات  هدب  هانپ  وا  هب  دهاوخب ، یگدنهانپ  وت  زا  ناکرشم  زا  يدرف  رگا 

.(. دنتسه یعالطا  یب 
هب و   ) هدش لزان  ربمایپ  رب  هک  يا  هروس  نیتسخن  رد  دراد و  ملق )  ) مان هب  يا  هروس  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  نایب  ملق و  تیمها  هب  نآرق  هجوت 

لوطرد مالـسا  ربمایپ  تسا و  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  ملع  ملق و  زا  تسا ) مالـسا  یلاع  فدـه  یلامجا  رگنـشور  یحاـتتفا ، ياـه  قطن  ناـس 
یم يربـهر  مالـسا  تقیقح  هب  ار  هداـمآ  دارفا  هار  نیا  زا  و  درک ، یم  مازعا  فاـنکا  فارطا و  هب  ار  دوخ  غیلبت  هاپـس  هراومه  دوخ  تلاـسر 

. دومن
: تسا توافتم  رایـسب  قح  نانخـس  ربارب  رد  مدرم  فاطعنا  دودـحم و  رایـسب  ناـیب  ملق و  ریثأـت  هک  دـیزرو  تلفغ  دـیابن  بلطم  نیا  زا  یلو 

یفاک نانآ  تیاده  رد  ناهرب  قطنم و  اه  هد  زگره  هک  دـنزرو  یم  رارـصا  دوخ ، ناکاین  زا  یثوروم  مسارم  تاداع و  هب  نانچ  نآ  یهورگ 
هب تقیقح  رد  ربمایپ و  نانخـس  زا  یکی  شزرا  هب  هک  تساج  نیا  تشادزاب . تشز  تاداع  زا  ار  ناـنآ  ناوت  یمن  هیرهق  هوق  اـب  زجو  تسین 

:. میرب یم  یپ  ییادتبا  داهج  ياه  هزیگنا  زا  یکی 
(. 3 (؛ فیسلا الإ  سانلا  میقیالو  فیسلا  لظ  تحت  فیسلا و  یف  هلک  ریخلا  )

دازآ طیحم  رد  غیلبت   . 3 دنهد .) یمن  قح  هب  نت  تردق ، هیاس  رد  زج  مدرم  زا ) یهورگ   ) تسا و تردـق  ریـشمش و  هیاس  رد  یکین  ریخ و 
طیحم رد  زج  یگدامآ  نیا  زا  يرادرب  هرهب  ایآ  یلو  دنراد ، یگدامآ  تقیقح  نتفریذپ  يارب  مدرم  زا  يرایـسب  هک  دینک  ضرف  تسا . رثؤم 
هدنونش درادن و  نایب  يدازآ  هدنیوگ  هک  یطیحم  رد  تسا  ریذپ  ناکما  دنشاب ، دازآ  دوخ  شریذپ  راتفگ و  رد  هدنونش  هدنیوگ و  هک  دازآ 

یم هجنکش  باذع و  ار ، ون  نییآ  هب  ناگدنورگ  دنرامش و  یم  هانگ  مرجار و  لطاب  یفارخ و  ياه  شور  زا  تشگزاب  هک  یناسک  سرت  زا 
. دشاب هتشاد  دناوت  یم  یشقن  هچ  غیلبت  دنهد ،

تافارخ هلـسلس  کی  جیورت  يرکف و  طاطحنا  هب  هتـسباو  اهنآ  يدام  بصنم  تیعقوم و  تابث  هک  دنوش  یم  ادیپ  یهورگ  یعامتجا  ره  رد 
اهنآ يویند  عفانم  اب  تسا  هدـش  هضرع  هعماج  هب  ناربماـیپ  فرط  زا  هک  يون ، بتکم  هار و  هک  دـندرک  ساـسحا  یتقو  يدارفا  نینچ  تسا .

تخـس هب  ار  ناگدـنورگ  ناغلبم و  دـنروآ و  یم  لمع  هب  يریگولج  ینییآ  نینچ  غیلبت  زا  رت  مامت  هچره  تردـق  اب  دراد ، داـضت  مداـصت و 
ناگدـنورگ تقیقح و  ناغلبم  قح و  نایدانم  هک  تسا  ییاهرازآ  هجنکـش و  نامه  نآ  زراب  ياـه  هنومن  دـنیامن . یم  تازاـجم  هجو  نیرت 

. دنا هدید  نآ  نتفریذپ  قیاقح و  نایب  هار  رد  نانآ  لدکاپ 
ار وا  هک  دنتفرگن  میمصت  برع  ياه  تسیرورت  رگم  دندشن ! جیسب  وا  ّدض  رب  كرش  ياه  تردق  مامت  مالسا ، ربمایپ  تلاسر  زاغآرد  رگم 
، رامع ردام  ردپ و  رگم  ! دـندادن هجنکـش  يراب  تقر  عضو  هب  ار  وا  نارای  برع ، تسرپ  تب  نارـس  رگم  دـننک ! رورت  شا  هناخ  رد  هاگنابش 

نیرت گرزب  خیرات  مالسا . ناغلبم  یعمج  هتسد  راتشک  و .... تشگن ! هایس  هیما ، باذع  زا  لالب  ندب  دندرپسن و  ناج  لهجوبا  هجنکـش  ریز 
ینییآ ره  نایامنهار  غیلبت و  هاپس  ات  هک  دناسر ، یم  توبث  هب  ار  تقیقح  نیا  خیرات  تاحفـص  هب  هاتوک  هعجارم  تسا . یگدنز  هاگـشیامزآ 

ناج هکلب  دنرب ، یمن  شیپ  زا  يراک  اهنت  هن  دنـشابن ، رادروخرب  تسا ، عامتجا  رد  نانآ  لامو  ناج  ظفاح  هک  يدنمورین ، یماظن  تردـق  زا 
رابود ار  خلت  تقیقح  نیا  هنیدم ، رد  دوخ  هلاس  هد  خـیرات  رد  ربمایپ  دـنهد . یم  تسد  زا  نییآ  نآ  رـشن  هار  رد  هجیتن  ذـخا  نودـب  ار  دوخ 

رد ناتسبرع  هریزج  هبش  زا  یتمسق  تشادن و  طلـست  هریزج  هبـش  فارطا  مامت  رب  مالـسا  یماظن  يورین  هک  ترجه  مراهچ  لاس  رد  دیـشچ :
زا نت  شـش  رگید  راب  ( 4 .) دندش هتشک  ناکرـشم  تسد  هب  هنوعم ) رئب   ) هقطنم رد  مالـسا  ناغلبم  زا  نت  لهچ  تشاد ، رارق  ناکرـشم  تسد 

. دندیدرگ مادعا  یشارخ  لد  تروص  هب  دندوب ، هدش  مازعا  هنیدم  فارطا  هب  مالسا  غیلبت  يارب  هک  نآرق ، ناملعم 
چیه دنوشن  هتـشادرب  مالـسا  غیلبت  هار  رـس  زا  اه  محازم  عناوم و  ات  هک ، تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  نآ ، ریظن  اه  هد  یخیرات و  هثداح  ود  نیا  زا 

. دسر یمن  هجیتن  هب  یغیلبت  هنوگ 
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نودـب دـنناوت  یم  دـنریگ ، یم  رارق  مالـسا  تاغیلبت  ریثأت  تحت  هک  یناسک  تروص  نیا  رد  دوش  دازآ  یماظن  یتردـق  اـب  طـیحم  رگا  یلو 
باتک رد  هک  یطیارش  تحت  دنناوت  یم  دنشابن  نییآ  نیا  هب  شیارگ  هب  لیام  هک  یهورگ  هک  نانچ  دنورگب . مالـسا  نییآ  هب  سرتو  همهاو 

رد هک  ِنیِّدلا ) ِیف  َهارْکِإال   ) هیآ دافم  هک  تساج  نیا  دنوش . اهنآ  هب  نیدتم  هدیورگ و  ینامـسآ  عیارـش  زا  یکی  هب  تسا  هدش  نایب  داهج ) )
. تسا هدرکن  تردق  لامعا  زگره  نآ ، هب  شیارگ  يارب  مالسا  دوش  یم  نشور  هدومن و  یلجت  هدیدرگ ، لزان  دازآ  ًالماک  طیحم  کی 

اب یلو  تسا ، یتسرد  نخـس  هتبلا  دنک .) تیامح  نآ  زا  یماظن  تردق  هک  درادـن ، جایتحازگره  و  دراد ، اپ  تسد و  تقیقح  : ) دـنیوگ یم 
هفطن رد  تقیقح  عون  ره  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـشاب و  دازآ  یلاخ و  برخمو  یفنم  لـماوع  عون  ره  زا  طـیحم  هک ، نیا  نآ  طرـش و  کـی 

. ددرگ یم  هفخ 
یناگدنز خیرات  هک  یتروص  رد  دنیوگ ، کیبل )  ) تقیقح نایدانم  ربارب  رد  مدرم  همه  دیاب  دشاب ، حیحص  یتیعقوم  رهرد  روبزم  راتفگ  رگا 

هضیرف رگید  تسا و  تلاسر  رـصع  صوصخم  داهج  نوناق  ایآ  تسا .! یمیاد  ینوناق  داهج ، ایآ   . 4 دهد . یم  یهاوگ  نیا  فالخ  رب  رشب 
مامت رد  دـشاب ، یم  نآ  هدـننک  دوبان  لماوع  اب  هدـنز  يدوجوم  هزرابم  تقیقح  رد  هک  یتایح  لصا  نیا  هک  نیا  ای  میرادـن  داهج  مان  هب  يا 

!. تسا هدش  هضرع  ناناملسم  هعماج  هب  نآرق  فرط  زا  تباث ، يا  هضیرف  تروص  هب  راصعا 
( دننک یم  داهج  هتـسویپ  مه  هب  مکحم و  ناینب  ناس  هب  يدحاو  فص  وا  هار  رد  هک  دراد  یم  تسود  ار  یناسک  دـنوادخ  : ) نآرق هتفگ  ایآ 

طوبرم تسا ، یکیژولوئدیا  بالقنا  تضهن و  عون  ره  ياقب  نماض  هک  مالسا ، یلاع  میلاعت  نیا  ای  تسا  مالسا  ردص  ناناملـسم  هب  طوبرم 
یلماع ره  اب  دنریگ و  رارق  يدحاو  فص  رد  برخم  لماوع  ربارب  رد  يرـصعو ، هقطنم  ره  رد  ناهج  ناناملـسم  دیاب  هدوب و  راصعا  مامت  هب 
هرزابم هناتخسرس  دیامن ، یم  تمحازم  داجیا  مالسا ، غیلبتو  شرتسگ  هار  رد  ای  دنک و  یم  دیدهت  ار  مالسا  تمظع  لالقتـسا و  نایک و  هک 

. دنیامن
ار مالـسا  ردص  ناناملـسم  دومن و  عیرـشت  ار  داهج  نوناق  یهلا ) تموکح  رارقتـسا  یتسرپ ، ادـخ   ) تداعـس یـساسا  لصا  ود  يارب  مالـسا 

نیا هجوت  لباق  هطقن  یلو  دـننک . جیـسب  لصا  ود  نیا  ظـفح  هعـسوت و  هار  رد  ار  دوخ  یلاـم  یناـج و  ياـه  شـشوک  هک  تخاـس ، فظوم 
هتـسویپ هک  اج  نآ  زا  هکلب  تسا ، هدوب  نآ  زا  سپ  ای  تلاسر و  رـصع  رد  لصا  ود  نیا  يرارقرب  اقب و  ناهاوخ  اـهنت  هن  مالـسا  هک  تساـج 

هدومن رومأم  ینامزو  هطقن  ره  رد  ار  ناناملـسم  مومع  تسا ، یهلا  ریغ  ياه  تموکح  ملاظم  یتسرپ و  تب  لاگنچ  زا  رـشب  ییاهر  ناهاوخ 
. تسا هدشن  هتشادرب  نانآ  شود  زا  یهلا  هضیرف  نیا  ینامز  چیه  رد  دننکن و  غیرد  ششوک  عون  ره  لذب  زا  مالسا ، ظفح  هار  رد  هک 

یناهج تضهن  نیا  رگا  دشاب . رادیاپ  دـناوت  یمن  ، برخم لماوع  اب  يریگرد  هزرابم و  نودـب  يرکف  بالقنا  یعامتجا و  هدـیدپ  ره  ًالوصا 
رصع رد  داهج  زرط   . 5 تسا . دنمزاین  يرتشیب  داهج  هب  دوخ  رارمتسا  تابث و  اقب و  رد  دوب  داهج  ششوک و  دنمزاین  شیادیپ ، رد  مالسا ) )

ياـهروشک لالقتـسا  مالـسا و  نییآ  زورما  هک  تسین  وگتفگ  ياـج  . تسا ینونک  رـصع  رد  داـهج  زرط  هب  طوبرم  موـس  شـسرپ  ینوـنک .
رد ناهج ، ناملـسم  للم  دنهاوخ  یم  هراومه  يرامعتـسا  ياه  تلود  دوش و  یم  دیدهت  ناهج  يرامعتـسا  ياه  تردـق  فرط  زا  یمالـسا 

دنمتردق يزور  هک  للم ، نیا  هاگ  چیه  دنـشاب و  اهنآ  ياهالاک  هدـننک  فرـصم  دـننامب و  یقاب  رگیدـکی  اب  زیتس  گنج و  یتخبدـب ، رقف و 
. دنشابن یکتم  دوخ  هب  دندوب ، ناهج  للم  نیرت 

ِْلبَِحب اوُمِصَتْعا  َو  : ) نآرق بتکم  زا  ماهلا  اب  یمالـسا  ناربهر  نارکفتم و  لوا  هجرد  رد  تسا  مزال  هتفر ، تسد  زا  ياه  تردق  ناربج  يارب 
تاسدقم زا  نانمـشد  تسد  ندرک  هاتوک  یهلا و  هعیدو  نیا  ظفح  يارب  و  دننک ، زارد  رگیدکی  يوس  هب  قافتا  داحتا و  تسد  ًاعیمَج ) ِهّللا 

. دنریگ رارق  يدحاو  فص  رد  یگمه  یمالسا ، ياه  نیمزرس  و 
ناهج رد  ار  ینیگنس  هفک  یناسنا ، ریاخذ  نارکفتم و  یتعنص و  یعیبط و  مهم  عبانم  ناملـسم و  درایلیم  کی  نتـشاد  اب  مالـسا  ناهج  زورما 
لماوع هنافـسأتم  یلو  دـنک ، افیا  دـناوت  یم  ار  يرثؤم  شقن  یللملا ، نیب  لئاسم  لـح  رد  تسایـس ، هنحـص  رد  دراد و  راـیتخا  رد  تساـیس 

. دوش یمن  يرادرب  هرهب  میظع  يورین  نیا  زا  زگره  هک  هدیناود  هشیر  نانآ  یگدنز  فلتخم  رهاظم  رد  نانچ  نآ  فالتخا ،

لیجنا دوعوم  www.Ghaemiyeh.comدمحا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


یلمع بلطم  نیا  ات  و  تسا ، یضرعت  یعافد و  داهج  عون  ره  یساسا  گنس  ناناملسم ، نایم  یگتـسبمه  طباور و  داجیا  قافتا و  تدحو و 
. دننک ظفح  زین  دوخ  لخاد  رد  ار  مالسا  لوصا  نوؤش و  تسناوت  دنهاوخن  یتح  دش ، دنهاوخن  قفوم  یضرعت  داهج  هب  اهنت  هن  ددرگن ،

دنیامن و جیسب  یمالسا  للم  یگدنز  حطـس  ندرب  الاب  رد  ار  دوخ  یلام  تاناکما  دننک و  تیوقت  ار  دوخ  يداصتقا  هینب  دیاب  دعب ، هجرد  رد 
رد ار  نآ  دیجم  نآرق  هک  تسا  لام  اب  داهج  یعون  عقاو  رد  يداصتقا  هینب  تیوقت  دـنزاس . زاین  یب  ینغ و  هناگیب  للم  هیلک  زا  ار  ناناملـسم 

داهج ادـخ  هار  رد  دوخ  لام  ناج و  اـب  ( 5 (؛ ِهّللا ِلِیبَس  ِیف  مُکِـسُْفنَأو  مُِکلاْومَِأب  اوُدِهاجَو  : ) دـیامرف یم  هدومن و  يروآدای  ناج  لذـب  رانک 
(. دینک

ياه هاگتـسد  تیوقت  یمالـسا و  یمومع و  گنهرف  تیوقت  اریز  ددرگ ؛ یمن  فقوتم  هطقن  نیا  رد  زورما ، داهج  زرم  دح و  ملـسم  روط  هب 
ات دـشاب . یم  نیملـسم  تمظعو  مالـسا  لوصا  ظفح  يارب  شـشوک  قیداصم  زا  رگید  یکی  فلتخم ، ياه  تروص  هب  ناناملـسم ، یتاغیلبت 

:. دنک یم  شرافس  نینچ  شیوخ ، نادنزرف  هب  دوخ ، تداهش  بش  رد  نانمؤمریما  هک  اج  نآ 
شومارف ار  نابز  ناج و  لام و  اب  داهج  دیابن  زگره  منادـنزرف  يا  ( 6 (؛ هّللا لیبس  یف  مکتنسلأو  مکـسفنأ  مکلاومأب و  داهجلا  یف  هّللا ! هّللا ! )

زیچ گرزب ، ناگدنـسیون  تسدربز و  ناگدـنیوگ  تیبرت  یتاغیلبت و  ياه  هاگتـسد  تیوقت  زج  زورما  ناهج  رد  نابز  اب  داهج  اـیآ  دـینک .)
، تسا هدنز  دوجوم  ره  ياقب  همزال  هک  ار ، یتایح  لصا  نیا  مالـسا  هک  تسا  نیا  یمالـسا  داهج  عیرـشترد  هجوت  لباق  هتکنتسه  يرگید 
زا یکی  ای  ( 7) داهج ظفل  تسا ، هدش  هدرب  لصا  نیا  زا  یمان  عقوم  ره  دـیجم  نآرق  رد  هدومن و  عیرـشت  هّللا ) لیبس  یف  داهج   ) ناونع تحت 

تسا حرطم  مالسا  رد  هچ  نآ  دناسر  یم  دوخ  نیا  تسا و  هدرب  راک  هب  و ... نودهاجملا ) (، ) نودهاجی (، ) اودهاج  ) دننام ار ، نآ  تاقتشم 
يور رد  یهلا  تموکح  نتخاس  رقتسم  و  یبالق ، ياهدوبعم  اه و  تب  نتـسکش  دیحوت و  نییآ  رـشن  يارب  هبناج ، همه  ياه  شـشوک  نامه 

نیا زا  درک ، یم  توعد  نانمـشد  اب  دربن  هلباقم و  يارب  ار  دوخ  ناوریپ  يزور  مه  رگا  و  يزیرنوخو ، دربن  لـتق و  گـنج و  هن  تسا ، نیمز 
رد تلادع  قح و  یهلا و  تموکح  دیحوت و  رارقتسا  يارب  یمالـسا  ياه  شـشوک  قیداصم  زا  یکی  محازم ، نمـشد  ندیبوک  هک  دوب  رظن 
هب دـیامنب ، ناناملـسم  تمظع  دـیدجتو  مالـسا  راشتنا  هب  رثؤم  کمک  هک  تیلاعف ، شـشوک و  عون  ره  نیارباـنب  تسه . هدوب و  نیمز  يور 

. دوش یمن  دودحم  یصاخ  هبوچراهچ  رد  یمالسا  داهج  زگره  هدوب و  داهج  یعقاو  قیداصم  زا  ملسم  روط 
مینک . ثحب  نآ  زا  رت  هدرتسگ  تروص  هب  رگید  تصرف  رد  تسا  دیما  داهج ؛ دروم  رد  يا  هدرشف  ثحب  دوب  نیا 

ص436. ج2 ، ماشه ، نبا  هریس  . 1 اهتشونیپ : ---------------------------- 
هیآ 6. ( 9  ) هبوت . 2

ح1. باب 1 ، داهج ،) باتک  ، ) هعیشلا لئاسو  . 3
.184 ص 169 - ج2 ، ماشه ، نبا  هریس  . 4

هیآ 41. ( 9  ) هبوت .5
همان 47. هغالبلا ، جهن  . 6

. تسا هدمآ  نآرق  رد  راب   28 نآ ، تاقتشم  مامت  اب  داهج  ظفل  . 7

(3) ادخ هار  رد  داهج 

(. 1 (؛ صوُصْرَم نِاْیُنب  ْمُهَّنَأَک  ًاّفَص  ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُِقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  . ) 4 ( 3) ادخ هار  رد  داهج 
(. دراد یم  تسود  دننک ، یم  داهج  هتسویپ ، مه  هب  مکحم و  یناینب  نوچ  مه  یفص  يدحاو ، فص  رد  وا  هار  رد  هک  ار  یناسک  دنوادخ 

ار یمالـسا  لئاسم  همه  دنهاوخ  یم  دنا ، هدش  عقاو  برغ  یتعنـص  ینیـشام و  هدننک  هریخ  ندـمت  ریثأت  تحت  هک  ناگدز  برغ  زا  یهورگ 
زا اـه  گنـسرف  اـج ، هباـن  دـیلقتو  يوریپ  نیا  رد  هچرگ  دـنرگنب ، ناـنآ  رکف  هچیرد  زا  زیچ  همه  هب  هکلب  دـننک ، ریـسفت  ناـنآ  هاوخلد  قبط 
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. دنتفیب رود  تقیقح 
دوجو هب  یـصاخ  رکفت  زرط  دـشاب ، یم  کینکت  تعنـص و  رد  برغ  تفرـشیپ  لولعم  هک  ینیب ، مک  دوخ  تراـقح و  هدـقع  دارفا ، نیا  رد 

زین ار  ینید  تادقتعمو  فراعم  دیاب  تخومآ ، برغ  زا  ار  کینکت  تعنص و  دیاب  هک  يروط  نامه  دننک : یم  رکف  نینچ  یگمه  و  هدروآ ،
. دریگ رارق  برغ  ناهج  دنسپ  دروم  دوش و  نیریش  برغ  تلم  ماک  رد  هک  درک  ریسفت  هیجوت و  يروط 

اکیرمآ اپورا و  يدام  للم  يارب  هک  ار ، مالسا  ینامسآ  نییآ  هتـسجرب  فراعم  زا  يرایـسب  هک  تسا  هتـشاد  نیا  رب  ار  نانآ  رکفت ، زرط  نیا 
یقرـش و تیـصخش  تلاـصا و  مه  دوخ -  ناـمگ  هب  هتبلا  رذـگهر -  نیا  زا  اـت  دـننک ، هیجوت  یحیحـصان  تروـص  هب  تسین ، مضه  لـباق 

. دنیوگن دشاب ، نعطو  لاکشا  دروم  ًانایحا  و  راوگان ، خلت و  نانآ  ماک  رد  هک  ار  ینخس  مه  دنیامن و  ظفح  ار  دوخ  یمالسا 
ياجرد یمکحم  نیهارب  اب  ینارون  قیاقح  نیا  دوجو  دشاب . یم  حرطم  و ... هتشرف ) (، ) هزجعم (، ) یحو  ) مان هب  یتاعوضوم  مالسا  نییآ  رد 

برغ درگن ، یم  کش  اـی  راـکنا و  هچیرد  زا  تاـعوضوم  نیا  هب  اـپورا ، يداـم  گـنهرف  هک  اـج  نآ  زا  یلو  تسا ، هدیـسر  توبث  هب  دوخ 
:. دنیوگ یم  ًالثم  دشاب ؛ قبطنم  برغ  ناهج  يدام  دص  رد  دص  ياه  سایقم  رب  هک  دننک  یم  هیجوت  يروط  ار  هدربمان  قیاقح  ام  ناگدز 
دراوم مامت  رد  هتشرف  زا  روظنم  دنیوگ : یم  و  تسین ، يزیچ  يرکف ، غوبن  زج  ای  و  ( 2 ،) ربمایپ یفخم  ریمض  نطاب و  روعش  یلجت  زج  یحو 

. رکف زرط  نیا  زا  رگید  هنومن  (. 3 .) تسا هتفای  تسد  نآ  هب  دوخ  ياه  شواک  لوط  رد  رشب  هک  تسا  یعیبط  ياوق  نامه  نآرق ،
. تسا داهج  نوناق  عیرشت  نامه  هدوب ، خیرات  لوط  رد  نآ  تفرشیپ  اقب و  نماض  هک  مالسا ، راوتسا  نیناوق  زا  یکی  هک  تسین  وگتفگ  ياج 

ینعی یـضرعت ؛ ییادتبا و  هبنج  یـصاخ ، طیارـش  اب  ًانایحا  و  دراد ، یعافد  هبنج  یهاگ  درک -  میهاوخ  حیرـشت  هدنیآ  رد  هک  نانچ  داهج - 
مامتا مدرم و  راکفا  نتخاس  نشور  مالسا و  غالبا  مالعا و  زا  سپ   ) ناناملسم ربهر  ددرگ ، ناناملسم  ضرعتم  نمـشد  هک  نیا  نودب  یهاگ 
زگره درک -  میهاوخ  حیرـشت  ًادعب  هک  نانچ  ییادتبا -  هلمح  نینچ  کی  دنز و  یم  ییادتبا  هلمح  هب  تسد  یعرـش ) یلقع و  ياه  تجح 

هبرح کی  ناونع  هب  طقف  ار  داهج  هک  دنراد  رارـصا  یخرب  یلو  تسین . فلاخم  يدازآ  هلأسم  یناهج و  نیناوق  یناسنا و  یلقع و  لوصا  اب 
طوبرم مالـسا  هزوحو  نایک  زا  عافد  هب  مالـسا ، يافلخ  ربمایپ و  تلاسر  نارود  رد  ار  یمالـسا  ياهداهج  مامت  دـنیامن و  فیـصوت  یعاـفد 

دنا یحیسم  نارشبم  نامه  ههبش  نیا  ناحارط  دوبن . ریـشمش  نییآ  زگره  مالـسا  دنوش . رکنم  یلک  هب  ار  یـضرعتو  ییادتبا  داهج  هتـسناد و 
تفگ میهاوخ  هدنیآ  رد  هک  یتروص  رد  دنا ؛ هدروآ  هاوگ  نآ  رب  ار  افلخ  مالسا و  ربمایپ  تاوزغ  هدرک و  جاتنتسا  داهج  نوناق  زا  ار  نآ  هک 

، مالـسا داهج  نوناق  زا  يرما  نینچ  جاتنتـسا  تسا و  هدرک  تفرـشیپ  ریـشمش  روز  هب  مالـسا  هک  تسین  نآ  رب  هاوگ  ییادـتبا ، داـهج  دوجو 
هجیتن نینچ  ناـنآ  رگا   ) تسا هدوبن  مدرم  رب  مالـسا  لـیمحت  ، تاوزغ زا  فدـه  هک  تخاـس  میهاوخ  نشور  دـشاب و  یم  طـلغ  دـصرددص 
يراک ههبـش ، نیا  ناحارط  هک  تساج  نیا  بجع  هکلب  تسین ، بجعت  ياج  دـنا ، هتفرگ  مالـسا  ربمایپ  تاوزغو  داهج ، نوناـق  زا  ار  یطلغ 

هدـیقع و لیمحت  راشف و  نانچ  اهنآ ، ياهایند  كرات  اه و  پاپ  اه و  سدـقم  یتح  دنتـشادن ، لواپچ  رامعتـسا و  يزیرنوخ و  گـنج و  زج 
هدوبن رتمک  لوغم  راتات و  ياـه  تنوشخ  زا  هک  دـنا  هدروآ  دراو  فارحنا ، هب  فورعم  نایحیـسم  یحیـسم و  ریغ  رـس  رب  يزاـب  نویـسیزگنا 

هک مینادـب  يدایز  لماوع  اب  هزرابم  ورگ  رد  ار  هایگ  دـننام  هداـس  هدـنز و  دوجوم  کـی  تاـیح  رگا  تسا . يرطف  يرما  داـهج  (. 4 (.) تسا
: دـیوگ یم  هک  میریذـپب  یگدـنز  هرابرد  ار  وشیب  يوسنارف ، فورعم  سانـش  تسیز  فیرعت  رگا  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  نآ  ياـقب  تاـیح و 

مینادب یعیبط  ریـس  همزال  ار  یتخاون  کی  هب  لیم  یگدوسرف و  گرم و  رگا  دنگنج . یم  گرم  دـض  رب  هک  تسا  یلامعا  هعومجم  تایح ،
هناخدور بآ  ریـسم  فالخ  تهج  رد  انـش  ناس  هب  یعیبط و  نایرج  فلاخم  ار  دشر  لماکت و  گرم و  دض  هدـیدپ  ره  تایح و  هدـیدپ  و 

شیادـیپ و رد  يدام ، هدـنز  هدـیدپ  نوچ  کیژولوئدـیا )  ) يرکف بالقنا  یعامتجا و  هدـیدپ  ره  هک  درک  دـیهاوخ  قیدـصت  مییامن ، یقلت 
هورگ عفانم  يرکف ، ياه  بالقنا  رد  اریز  تسین ؛ نکمم  نآ  يارب  دوجو  همادا  نآ  نودـب  هک  دراد  زاین  یعیـسو  ياه  شالت  هب  دوخ ، ياقب 

هک یتایح ، یلـصا  گنج  عقوم ، نیا  رد  دـهد  یم  خر  گنج  و  دـنزیخ ، یم  رب  هزراـبم  هضراـعم و  هب  هاوخاـن ، هاوخ  هداـتفا  رطخ  هب  ییاـه 
. ددرگ یم  یقلت  تسا ، يرکف  بتکم  نآ  ِّومن  دشر و  اقب و  نماض 
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تاشقانم هریاد  زا  دنک ، یم  اپ  هب  یفـسلف  بتکم  کی  هک  یعازن  تسادـج . یملع  ای  یفـسلف و  بتکم  کی  باسح  زا  نید  باسح  ًالوصا 
دیاقعو نهک  مسارم  و  دزیرب ، مهرد  ار  هدیسوپ  تاماظن  مامت  دهاوخ  یم  هک  ینییآ  یلو  دنک ، یمن  زواجت  یبتک ، تاداقتنا  ًانایحا  یظفل و 

دوخ هب  لمع  هماج  گـنج ، يریگرد و  نودـب  یفدـه  رکف و  نینچ  دـناشنب ، هنهک  ماـظن  ياـج  هب  ار  يون  ماـظن  دـنک و  ور  ریز و  ار  دـساف 
. دیشوپ دهاوخن 

گنج نودب  بالقنا  کی  هسنارف  ریبک  بالقنا  ایآ  تسا  هدیسر  رمث  هب  دربن  گنج و  يزیرنوخ و  نودب  يا  هقطنم  یناهج و  بالقنا  مادک 
تلم يارب  اکیرمآ  لالقتـسا  تفرگ و  تروص  يزیرنوخ  نودب  نهک ، ماظن  ندـیچ  رب  رد  هیـسور  بالقنا  داد  هتـشک  مک  دـنه  بالقنا  دوب 

!. دش مامت  نازرا  نآ 
زا ار  نانآ  ای  دزاـس و  یم  دراو  یهورگ  ماوقا و  عماـطم  رب  يدـیدش  همطل  هک  ناـهج ، لـلم  ماـیم  رد  شخبرمث ، بـالقنا  خـسار و  تضهن 
رد داهج  هرهچ  نیتسخن  یعاـفد ، داـهج  (. 5 .) دراد لاـبند  هب  ار  يریگرد  گـنج و  ًاـعبط  دراد ، یم  زاـب  هنیرید  مسر  هار و  نـهک و  مـسارم 

:. تسا راوتسا  لصا  هس  يور  يا  هدنز  دوجوم  ره  تایح  ساسا  ناسانش  تسیز  هدیقع  هب  مالسا .
.؛ اذغ بذج  دازآ و  ياوه  قاشنتسا   . 1

.؛ دیامن یم  لثم  دیلوت  ومن و  یناویح  لولس  کی  هتسه ، کی  لاهن ، کی  مینیب  یم  هک  نانچ  مه  لثم . دیلوت  ومن و   . 2
. اقب يارب  یعیبط  عازن  شالتو و  دیاز ، داوم  محازم و  رضم و  عفد   . 3

کی ياقب  ومن و  دـشر و  هک  درک  هجوت  دـیاب  یلو  دراد ، دوجو  اهنآ  يدوجو  ناـمتخاس  قباـطم  هدـنز  تادوجوم  ماـمت  رد  لـصا  هس  نیا 
نآ تایح  اقب و  نماض  هک  لوصا -  نیا  زا  هدـیقع ، کی  ياقب  شرتسگ و  خوسر و  تسین و  انثتـسم  زین  لصا  هس  نیا  زا  یعامتجا ، هدـیدپ 

. تسین زاین  یب  تسا - 
دشر و اقب و  رد  یلو  تسا ، یهلا  توعد  ینامـسآ و  يا  هدـیدپ  هکلب  تسین ، یعامتجا  يا  هدـیدپ  ناناملـسم  ام  هدـیقع  هب  مالـسا ، هچرگ 
راکفا و ندرک  نوگرگد  مالـسا  فدـه  یتقو  اریز  درادـن ؛ یتوافت  یعامتجا  ياه  هدـیدپ  ریاس  اـب  تسین و  زاـین  یب  لـصا  هس  نیا  زا  ومن ،
عماطم و هک  ییاه  هورگ  دـیدهت  زا  عامتجا ، ياهرـشق  مامت  نایمرد  یعیـسو  بالقنا  نینچ  دـشاب ، تاماقم  تازایتما و  قوقح و  تاداـع و 
، دـشاب یم  تخـس  لکـشم و  يرما  اـهنآ  يارب  نهک  مسارم  هنیرید و  تاداـع  رییغت  دـتفا و  یم  رطخ  هب  مالـسا  فرط  زا  ناـنآ  يداـم  دوس 

. دنوش یم  نآ  ضرعتم  ینوگانوگ  ياه  هتسد  هاوخان  هاوخ  دنام و  یمن  نوصم 
ياو دزاس ، رت  مکحتـسم  ار  دوخ  یعافد  ریجنز  دـیامنب و  ار  هدافتـسا  رثکادـح  تاـیح ، موس  لـصا  زا  تسا  راـچان  مالـسا  تروص  نیا  رد 

. دیارگ یم  يدرس  یشوماخ و  هب  نآ  یمرگ  غورف و  هک  دیاپ  یمن  يرید  هدیدرگ  هفخ  هفطن  رد  یحالصا  بالقنا 
خساپ نامه  داهج  عیرشت  هتکن  هیآ ، نیا  رد  میبای . یمرد  یبوخ  هب  هدش  دراو  داهج  هرابرد  هک  يا  هیآ  نیتسخن  رد  ار  یـساسا  هتکن  نیا  ام 

:. دننک عافد  دوخ  زا  ناناملسم  هک  هدش  هداد  هزاجا  هدش و  هتسناد  نانمشد  تاضرعت  هب 
(. 6 (؛... ُهّللا اَنُّبَر  اُولوُقَی  ْنَأ  ِيإ  ٍّقَح  ِْریَِغب  ْمِهِرِایِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیذَّلا  ریِدََقل ُ  ْمِهِرْصَن  یلَع  َهّللا  َّنِإَو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتاُقی  َنیذَِّلل  َنِذُأ  )

ترـصن رب  دنوادخو  دـنا  هدیدمتـس  مولظم و  يدارفا  نانآ  اریز  تسا ؛ هدـش  هداد  عافد  هزاجا  دـنوش  یم  هدـناشک  گنج  هب  هک  یناسک  هب 
یم دوب ) نیا  نانآ  مرج   ) هک نیا  زج  دـنا  هدـش  جارخا  ناشراید  زا  تهج  نودـب  هک  دنتـسه  یناسک  دـهاجم ) دارفا   ) نانآ تس . اناوت  نانآ 

زکرمت زا  سپ  ناناملـسم  هک  دوب  نیا  داهج ، عیرـشت  هزیگنا  نیتسخن  هک  دهد ، یم  ناشن  یبوخ  هب  هیآ  نیا  (. تسادخ ام  راگدرورپ  دنتفگ :
. دنیامن عفد  دوخ  زا  ار  متس  عون  ره  عافد و  دوخ  قوقح  زا  هنیدم  رد 

:. مییامن یم  افتکا  هیآ  کی  همجرت  لقن و  هب  طقف  هک  تسا ، سکعنم  زین  يرگید  تایآرد  هتکن  نیا 
(. 7 (؛ َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحیال  َهّللا  َّنِإ  اوُدَتْعَتالو  ْمُکَنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتِاقَو  )

تـسود ار  ناراک  زواجت  ادخ  دینکن . زواجت  دح  زا  هک  دیـشاب  بقارم  یلو  دینک ، گنج  ادخ  هار  رد  دننک ، یم  دربن  امـش  اب  هک  یناسک  اب 
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(. دراد یمن 
روز هب  ییوگخساپ  مالـسا ، ردص  رد  نآ  عیرـشت  هفـسلف  هک  نیا  دوش و  یم  نشور  نایامن و  ام  يارب  داهج  هرهچ  نیتسخن  هیآ ، ود  نیا  رد 

هک يزور  زا  یعافد . داهج  زا  ییاه  هنومن  دندوب . هتـشاد  زاب  يونعم  يدام و  ذیاذل  مامت  هدـیقع و  يدازآ  زا  ار  ناناملـسم  هک  دوب  ینایوگ 
وا نییآ  هتفاتش و  وا  رادید  هب  فلتخم  طاقن  زا  یلد  كاپ  دارفا  دنتفرگ و  ار  وا  رود  راصنا  ناناوج  تفای و  رارقتـسا  هنیدم  رد  مالـسا  ربمایپ 

نایک و ناناملسم و  تیدوجوم  هراومه  دنداد ، لیکـشت  ناکرـشم  ربارب  رد  ار  يدنمورین  اما  کچوک ، عامتجا  دنتفریذپ و  لد  ناج و  زا  ار 
دروم هتسویپ  نآ  فارطا  هنیدم و  رهش  ربمایپ  تایح  نامز  رد  دنداد : یم  رارق  موجه  هلمح و  دروم  كرشم  ياه  هورگ  ار  نانآ  تالیکـشت 

همه رهـش ، لخاد  زج  قدنخ ، دُحا و  ردب و  گنج  رد  درک . هرـصاحم  ار  هنیدـم  فارطا  نمـشد  رکـشل  تفرگ و  رارق  كرـش  هاپـس  موجه 
زا يریگولج  روظنم  هب  دنداد ، ماجنا  ردـب  نیمزرـس  رد  ناناملـسم  هک  ار  يا  ِناناج  عافد  دـمآ و  رد  تسرپ  تب  هاپـس  فرـصت  تحت  طاقن 

. دوب هنیدم  يوس  هب  نمشد  تفرشیپ 
ّدـض ياه  شبنج  هنوگره  یبوکرـس  يارب  ای  ناناملـسم و  مالـسا و  تایح  ّقح  تیدوجوم و  زا  عاـفد  يارب  هک  ار ، اـهدربن  هنوگ  نیا  اـهقف 

. دنمان یم  یعافد ) داهج   ) تفرگ یم  تروص  دوب ، نیوکت  فرش  رد  لیابق  نایم  رد  هک  یمالسا ،
یعافد هبنج  دندش ، یم  مازعا  دندوب ، هنیدم  هب  هلمح  رکف  هب  هک  یتاعامتجا  نتخاس  هدنکارپ  يارب  هک  ییاه  هتـسد  ای  ربمایپ و  تاوزغ  رثکا 
نیوکت لاح  رد  یمالسا  ِّدض  ياه  تضهن  هک  دوب  نیا  روظنم  ای  و  دوب ؛ نمـشد  تالمح  هب  خساپ  فده  اهدربن  نیا  رثکا  رد  ینعی  تشاد ؛

. دننک هدنکارپ  مه  زا  دندرگ ، قفوم  تارفن  هحلسا و  عمج  هب  ای  دنروآ و  هلمح  هنیدم  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دنزاس و  هفخ  ار ، يدنب  هتسد  و 
یضرعت و داهج  مالسا  رد  زگره  هدوب و  یعافد  داهج  یمالسا ، ياهداهج  همه  هک  دنا  هدرک  روصت  ناروشیدنا  زا  يرایـسب  رظن ، نیا  يور 
زا هک  ییادـتبا  یـضرعت و  داـهج  درادـن  یلیلد  هنرگو  تساـه  هوزغ  عون  نیا  یـسررب  لولعم  جاتنتـسا ، نیا  تسا . هتـشادن  دوـجو  ییادـتبا 

هزیگنا للع و  ییادـتبا و  داهج  لیالد  یـسررب  هب  هدـنیآ  رد  ام  دریگ . رارق  راکنا  دروم  تسا ، ینآرق  تایآ  حیرـص  مالـسا و  هقف  تاملـسم 
، دوشگ هرهچ  یعافد  نوناق  کی  ناونع  هب  مالسا  رد  راب  نیتسخن  يارب  هک  داهج  نوناق  یعافد . داهج  تازایتما  تخادرپ . میهاوخ  نآ  ياه 

رارق یـسررب  ثحب و  دروم  ییاهنت ، هب  تازایتما  نیا  دوخ  هک  تسا  هتـسیاش  تسا و  هدـش  نایب  يا  هیآ  نمـض  نآ  تازایتما  تاصخـشم و 
:. دریگ

(. 8 (؛ َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحیال  َهّللا  َّنِإ  اوُدَتْعَتالَو  ْمُکَنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتِاقَو  )
...(. دینکن زواجت  دح  زا  هک  دیشاب ) بقارم  یلو   ) دییامنب داهج  دننک ، یم  دربن  امش  اب  هک  یناسک  اب  ادخ  هار  رد 

تالاکـشا و زا  يا  هراپ  هب  میقتـسم  ریغ  روط  هب  دزاس و  یم  فقاو  یعافد  داهج  هناگ  هس  تازاـیتما  هب  ار  اـم  هیآ  نیا  ياـه  هلمج  رد  تقد 
. تسا هدش  نایب  ریز  ياه  هلمج  اب  یعافد  داهج  تازایتما  دهد . یم  نشور  خساپ  دراد ، دوجو  علطم  ریغ  دارفا  ناهذا  رد  هک  تاهابتشا 

(. ادخ هار  رد  ِهّللا ؛ لِیبَس  ِیف  : ) نآ فده  داهج و  هزیگنا   . 1
(. دننک یم  دربن  امش  اب  هک  یناسک  اب  ْمُکَنُوِلتاُقی ؛ َنیِّذلا   ) هتسد مادک  اب  گنج   . 2

(. دینکن زواجت  دحزا  اوُدَتْعَتالَو ؛ : ) عافد نیا  زرم  دودح و   . 3
:. مییامن یم  ثحب  تازایتما  نیا  زا  کی  ره  هرابرد  لامجا  هب  نونکا 

 - یـضرعت یعافد و  زا  معا  یمالـسا -  داهج  تسادـج ؛ ییاشگ  روشک  زا  یمالـسا  داهج  باسح  هک  دـناسر  یم  هیآ  نیا  تسخن : زاـیتما 
زج يا  هزیگنا  دوش ، ماجنا  كاپ  تین  يور  زا  دـیاب  هک  تسا  تدابع  یعون  داهج  دریگ . یم  تروص  دـنوادخ  ياـضر  بلج  ادـخ و  يارب 

همیمـض ار  يا  هقطنم  ای  يروشک و  اـی  دـنهد و  شرتسگ  ار  يرهاـظ  هطلـسو  يداـم  ذوفن  هک  دـشابن  نیا  رظن  زگره  دـشابن ؛ راـک  رد  ادـخ 
زا رفن  اه  نویلیم  رب  راب  نیا  دندرک  یم  تموکح  مدرم  زا  رفن  رازه  اهدص  رب  هتشذگرد  ًانایحا  رگا  و  دنیامنب ، يرگید  هقطنم  ای  يروشک و 

و تسا ، مالسا  تیدوجوم  نایک و  ظفح  يارب  سدقم ، دیفم و  یعامتجا  كرحت  یعون  یعافد ) داهج  ، ) داهج هکلب  دننک ؛ تموکح  مدرم 
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تاصخـشم نایب  هرابرد  ًالعف  ام  ثحب  دنچ  ره  تسین  یتوافت  ییادتبا  یعافد و  نایم  تسادخ ، ياضر  بسک  داهج ، رد  هزیگنا  هک  نیا  رد 
تـسا هتفرگ  تروص  وا  زا  دعب  يافلخ  ای  ادخ و  لوسر  نامز  رد  هک  ییزوریپ  حتف و  ره  درک  هجوت  دیاب  تهج  نیا  زا  تسا . یعافد  داهج 

اب سایق  لباق  زگره  هتـشادن و  دوب ، مالـسا  نییآ  غیلبت  هار  رـس  رب  هک  یعناوم  نتـشادرب  اـی  مالـسا و  تیدوجوم  ظـفح  زج  یفدـه  هزیگنا و 
دـصق یهلا و  هزیگنا  زگره  شیوخ  تاحوتف  رد  نانآ  اریز  تسین ؛ ییاپورا  ياه  لارنژ  ياه  يزوریپ  ینودـقم و  ردنکـسا  ییاـشگ  روشک 

یم او  يا  هراق  ای  يا و  هقطنم  ياه  گنج  نینوخ و  ياهدربن  هب  ار  اهنآ  زآ ، عمط و  يدایز  هکلب  دنتشادن ، قح  نییآ  شرتسگ  ذوفن و  طسب 
:. هلمج زا  تسا ، هدش  دراو  تایآ  زا  يرایسب  رد  زایتما  نیا  تشاد .

(. 9 (؛ ِتوُغاّطلا ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُِقی  اُونَمآ  َنیذَّلا  )
(. دنیامن یم  دربن  زواجت ) نایغط و  روظنم  هب   ) اه تب  هار  رد  رفاک  دارفا  دننک و  یم  داهج  ادخ  هار  رد  نامیا  اب  دارفا 

یتح تسین ، یقرف  یـضرعت  یعافد و  داـهج  ناـیم  دـشاب ، یهلا  ياـضر  بسک  داـهج ، رد  هزیگنا  دـیاب  هک  نیا  رد  میوش : یم  روآداـی  زاـب 
ادخ فرط  زا  ًادـیدش  دـندرک ، یم  داهج  یگنج ، تمینغ  يروآدرگ  يارب  تیلهاج ، طلغ  تداع  هب  انب  نادـهاجم  زا  یهورگ  هک  یماگنه 

:. دیدرگ لزان  نانآ  تمذم  رد  ریز  هیآ  دنتفرگ و  رارق  خیبوت  دروم 
(. 10 (؛ میِکَح زیزَع  ُهّللاَو  َةَرِخآلا  ُدیُِری  ُهّللاَو  ِاْینُّدلا  َضَرَع  َنوُدیُِرت  )...

(. تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  تسا . ناهاوخ  امش  يارب  ار  ترخآ  دنوادخ  یلو  دیهاوخ ، یم  يدام  عاتمو  ایند  لام  امش 
. دنزادرپب دربن  هب  دننک ، یم  دربن  هک  یناسک  اب  طقف  دیاب  یعافد  داهج  رد  ناناملسم  مود : زایتما 

نتشادرب يارب  دناوت ، یم  یمالسا  تموکح  تسین و  ربتعم  طرـش  نیا  یـضرعت ) داهج   ) عیرـشت رد  داد ، میهاوخ  رکذت  ًادعب  هک  نانچ  یلو 
رکـشل دـیحوت و ... نییآ  جـیورت  راکفا و  ریونت  يارب  دازآ  ياه  طیحم  ندروآ  تسد  هب  يارب  مالـسا و  نییآ  غیلبت  هار  رـس  زا  عنام  عون  ره 

. دنشابن ناناملسم  اب  رازراک  گنج و  رکف  رد  هقطنم  نآ  مدرم  ولو  دنک  یشک 
، دومن زواجت  تلادع  دح  زا  دیابن  راکیپ  نیا  رد  هک  نیا  نآ  و  دنک ، یم  نایب  هرقب  هروس  هیآ 19  هک  تسا  يزرم  دح و  نامه  موس : زایتما 

متس عون  ره  زا  دیاب  دریگ ، یم  تروص  لداع  دنوادخ  يارب  هک  يداهج  تسا و  ملظ  بعش  زا  يدعت  اریز  داتفا ؛ يدعت  رکف  هب  دیابن  زگره 
عرـش لقع و  هک  دنهد  ماجنا  يراک  یمالـسا  نادهاجم  دیابن  زگره  دنناس و  کی  یـضرعت  یعافد و  داهج  زین  طرـش  نیا  رد  دشاب . يراع 

. دنزاس موکحم  تلادع  دح  زا  جورخو  زواجت  ناونع  هب  ار  نآ 
زواجت رادـقم  هب  دودـحم  دـیاب  یمالـسا  داهج  رد  زواجت  عون  ره  هک  دـیامن ، یم  يروآدای  ًاحیرـص  هدرکن و  افتکا  رادـقم  نیمه  هب  نآرق 

راداو يدـعت  زواجت و  هب  ار  وا  دریگب و  دـهاجم  تسد  زا  ار  راـک  ماـمز  يزوت ، هنیک  ییوج و  ماـقتنا  مشخ و  دـیابن  زگره  دـشاب و  نمـشد 
:. دیامرف یم  هک  نانچ  مه  دزاس ،

(. 11 (؛ َنیِقَّتُْملا َعَم  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  َهّللا  اوُقَّتاو  ْمُْکیَلَع  يَدَتْعا  اَم  ِْلثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يدَتْعا  ِنَمَف  )...
یقتم هک  تسا  یناسک  اب  ادخ  دینادب  دیزیهرپب و  ادخ  باذع  زا  دیهد و  خساپ  وا  هب  شزواجت  رادقم  هب  امش  درک ، زواجت  امـش  هب  سکره 

(. دنشاب راگزیهرپ  و 
يارب هک  یـضرعت  ییادـتبا و  داهج  هرابرد  هک  تسا  هدیـسر  نآ  عقوم  ًالعف  دـشاب . یفاک  یعافد  داهج  دروم  رد  ثحب  رادـقم  نیمه  دـیاش 

هک دوش  یم  نشور  یتروص  رد  مالسا ، رد  ییادتبا  داهج  عیرشت  هزیگنا  ییادتبا . داهج  عیرشت  هزیگنا  مییامن . ثحب  تسا ، نیگنس  یهورگ 
. میدرگ فقاو  نآ ، یلاع  ياه  فده  عامتجا و  حالصا  رد  نآ  شقن  هب  هدرک و  سمل  ار  یناهج  بتکم  نیا  تیعقاو  کیدزن  زا 

:. دریگب هدیدان  ار  لصا  ود  نیا  تسین  رضاح  تمیق  چیه  هب  مالسا  درمش و  مالسا  توعد  ساسا  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  لصا  ود 
ره تسه و  زین  ینامـسآ  عیارـش  ماـمت  ساـسا  بلطم  نیا  تـقیقح  رد  و  دـنوادخ ، زج  دوـبعم  عوـن  ره  شتـسرپ  زا  رـشب  نتخاـس  دازآ   . 1

. داد یم  لیکشت  تسین ) وا  زج  يدوبعم  امش  يارب  ( 12 (؛... ُهُْریَغ ٍِهلِإ  ْنِم  ْمَُکلام   )... هلمج ار  وا  توعد  ساسا  دمآ  یم  هک  يربمایپ 

لیجنا دوعوم  www.Ghaemiyeh.comدمحا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


یم هک  نانچ  تسا ، یکی  نیمز  نامـسآ و  يادـخ  تسین و  ادـخ  زج  یتسه  هحفـص  رد  يدوبعم  هک ، هدرک  مالعا  نایناهج  همه  هب  مالـسا 
. تسوا نیمز  نامسآ و  دوبعم  ینعی  13 ؛) ...() ِهلِإ ِضْرَألا  ِیفو  ِهلِإ  ِءامَّسلا  ِیف  يِذَّلا  َوُه  َو  : ) دیامرف

تموکح عامتجا  بولق  وراکفارب  يرگید  زیچ  دـیابن  وا  عیارـش  نیناوق و  هدارا و  زج  دـشاب و  مکاـح  دـنوادخ ، مکح  دـیاب  نیمز  يور   . 2
یتروص رد  مالـسا  دوب و  دـهاوخ  رثا  یب  اغلم و  دریگن ، ماهلا  ینامـسآ  نیناوق  زا  هک  يراذـگ  نوناق  عیرـشت و  تموکح و  عون  ره  دـنک و 

راکفا هچیزاب  ار  اهنآ  ماکحا  دنریگب و  ماهلا  اهنآ  زا  ًالمع  اهنآ ، ناوریپ  هک  دسانش ، یم  تیمسر  هب  ار  هتشذگ  ناربمایپ  عیارش  بتک و  مامت 
ربمایپ نابز  هب  باتک  لها  مومع  هب  هتـسناد و  قح  ریغ  شتـسرپ  یعون  ار  لصا  نیا  زا  فارحناو  دنهدن  رارق  دوخ  يدام  عفانم  تالیامت و  و 

(. میریگن دوبعم  ار  رگید  یخرب  یخرب ، ( 14 (؛... ِهّللا ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتَی  الَو  : )... تسا هدرک  مالعا  نینچ  مالسا 
یعمج فیرحت و  دوخ ، تالیامت  قبط  ار  ینامـسآ  نیناوق  اهنآ  نوچ  یلو  دندیتسرپ  یمن  ار  دوخ  یبهذـم  ناربهر  دوهی ، اراصن و  نیقی  هب 

رد بیلـص  هک  یلاح  رد  متاح  نب  يدع  تسا . هدناوخ  ادخ  ریغ  شتـسرپ  یعون  ار  اهنآ  لمع  رظن ، نیا  زا  دـندومن  یم  يوریپ  نانآ  زا  زین ،
دوخ و ياملع  نایحیـسم ) ( ) 15 (؛ ِهّللا ِنُود  ْنِم  ًابابْرأ  مُهَنِابْهُر  َو  مُهَرابْحَأ  اوُذَـخَّتا   ) هیآ ترـضح  دیـسر و  ربماـیپ  روضح  هب  تشاد  ندرگ 

ناکرات ناشیـشک و  زگره  ام  تفگ : ترـضح  نآ  هب  ضارتعا  نحل  اب  يو  دناوخ . یم  ار  دنا ) هدرک  ذاختا  دوخ  ياهدوبعم  ار  ایند  ناکرات 
نوچ و نودب  زین  امش  و  دنیامن ، یم  لالح  ار  وا  مارح  مارح و  ار  ادخ  لالح  نانآ  دومرف : وا  خساپ  رد  ترضح  مینک . یمن  شتسرپ  ار  ایند 

(. 16 .) دیتسرپ یم  دوخ  لمع  اب  ار  نانآ  رظن  نیا  زا  دینک ، یم  يوریپ  نانآ  زا  ارچ 
لصا ود  نآ  زا  تمیق  چیه  هب  دناد و  یم  لصا  ود  نیا  ورگ  رد  ار  رـشب  تداعـس  نییآ ، نیا  تسا و  مالـسا  یـساسا  لوصا  زا  لصا  ود  نیا 

. تسا هدشن  رکنم  ار  نآ  فالخ  ياه  نایز  لصا و  ود  نیا  عفانم  یسک  نونکات  دنک و  یمن  لودع 
: مینک لقن  اج  نیا  رد  دـشاب -  یـساسا  لـصا  ود  نیا  تیـساسح  تیمها و  رگنـشور  دـناوت  یم  هک  ار -  ریز  یخیراـت  هعطق  تسا  هتـسیاش 
، صاقو دعـس  زا  ناریا ، هاپـس  هدنامرف  دازخرف ، متـسر  دـندروآ ، رد  هرـصاحم  هب  ار ، ناریا  تموکح  ياهزرم  مالـسا  ياهورین  هک  یماگنه 

ییاه لاؤس  دوبن -  شیب  یمجاهت  وا  رظن  رد  هک  یمالـسا -  داهج  هزیگنا  فدـه و  زا  هک  دـیبلط  يا  هدـنیامن  ناملـسم ، ياـهورین  هدـنامرف 
:. درک حیرشت  نینچ  وا  يارب  ار  یمالسا  داهج  هزیگنا  ناناملسم  هدنیامن  دیامنب .

، وا ربماـیپ  تلاـسر  هناـگی و  يادـخ  یگدـنب  تداـبع و  هـب  هتــشاد و  زاـب  لـطاب  ياـهدوبعم  شتــسرپ  زا  ار  ادـخ  ناگدـنب  مـیا  هدــمآ  اـم 
(. 18 .) میهد قوس  ادخ  یگدنب  هب  هداد و  تاجن  قولخم  یگدنب  زا  ار  ادخ  ناگدنب  میا  هدمآ  ام  ( 17 .) مییامن توعد  (ص) دمحم

نیزگ ياج  ار  يرگداد  لدع و  میناهرب و  ایند  تیدودحم  راشف و  زا  زیخاتسر ، نیسپ و  زاب  زور  هب  داقتعا  هب  توعد  اب  ار  امش  میا  هدمآ  ام 
(. 19 .) میزاس لطاب  ياه  نییآ  متس 

رگا هک ، دندوزفا  دوخ  مالک  رب  یگمه  دوب و  یکی  اهنآ  همه  نخـس  درک ، وگتفگ  فلتخم  هدنیامن  هس  اب  دازخرف  متـسر  هک  يزور  هس  رد 
. تسیچ یتایح  لصا  ود  نیا  يارجا  نماض  میراذگ . یم  او  ناتدوخ  هب  ار  امـش  روشک  هتـشگ و  زاب  هطقن  نیمه  زا  ام  دیریذپب ، ار  لصا  ود 
ار لصا  ود  نیا  دنهاوخ  یمن  فلتخم  نیوانع  هب  هک  دراد  يرامش  یب  نافلاخم  ناهج  فلتخم  طاقن  رد  یتایح  لصا  ود  نیا  ملسم  روط  هب 
رد دـص  نییآ ، نیا  شرتسگ  اب  هدومن و  هزرابم  لصا  ود  نیا  هعاشا  اب  يدام  ياه  نامزاس  لطاب و  ياه  تموکح  فرط ، کی  زا  دـنریذپب :
زرط هعاشا  ربارب  رد  يرگید  ّدس  دوخ ، ناگتـشذگ  شور  ناکاین و  موسر  هب  مدرم  هقالع  رگید ، فرط  زا  دیزرو و  دنهاوخ  تفلاخم  دـص 

ار یمالـسا  نیغلبم  ناگدنیوگ و  ناغلبم و  يادـن  دریگ و  یم  ار  نایب  ملق و  ریثأت  ولج  گرزب ، عنام  ود  نیا  هجیتن  رد  تسا و  یمالـسا  رکف 
. دزاس یم  هفخ  اهولگ  رد 

، یـسایس نیرتکد  کی  یمالک ، شور  کی  یفـسلف ، بتکم  کی  مالـسا  رگا  تسیچ ! گرزب  عنام  ود  نیا  ربارب  رد  مالـسا  فیلکت  نونکا 
يدام ياه  نامزاس  ندـیبوک  مهرد  عناوم و  نیا  نتـسکش  رکف  هب  هک  دوبن  مزال  زگره  دوب  يداژن و ... ای  یهورگ  يارب  یبزح  همانرب  کـی 

هب هتـشون ، یتاحفـص  رد  ار  دوخ  توعد  هصالخ  راکفا و  مامت  دوب  یفاک  هکلب  دشاب ، دنمدرم -  ندش  نشور  غیلبت و  هار  ّدس  هک  يرـشب - 
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. دریذپن ای  دریذپب  ار  نآ  یسک  هاوخ  دنک ، هضرع  یسایس  یملع و  لفاحم 
ینامسآ حیحص و  ماظن  دهاوخ  یم  لوصا  نیا  وترپ  رد  هک  تسا  ینامسآ  یهلا و  ون  ماظن  ناسانشرواخ ، رادنپ  فالخ  رب  مالـسا  رگا  یلو 

سناش و تخب و  راظتنا  رد  دراذگب و  تسد  يور  تسد  تسین  حیحص  تروص  نیا  رد  دزاس  يرـشب  دساف  ياه  ماظن  نیزگ  ياج  ار  دوخ 
. دنیشنب نافلاخم  ینطاب  تالیامت 

تسا نادنمشناد  ياه  هیضرف  ای  وطسرا و  طارقـس و  ياه  هیرظن  ناس  هب  مالـسا ، هیرظن  دنا  هدرک  روصت  هک  تسا  نیا  رد  ناضرتعم  هابتـشا 
و دـنزب ، تسد  حالـس  هب  تسین  حیحـص  ای  مزال و  رگید  دزاس و  هجوتم  دوخ  تایرظن  هب  ار  یملع  لفاحم  راـکفا  دـیاب  هیرظن  بحاـص  هک 

هیحانزا تسادخ و  هداتسرف  ربمایپ  دنهابتشا . رد  تخـس  هشیدنا  نیا  رد  نانآ  دروآ . رد  راشف  تحت  ار  دوخ  فلاخم  مواقم و  ياه  نامزاس 
زا زج  يدحا  دـنادرگ و  یهلا  هطلـس  تموکح و  زکرم  ار  نیمز  دـشخب و  تاجن  یتسرپ  تب  داسف و  زا  ار  يرـشب  هعماج  دراد  تیرومأم  وا 
هک درادـن  نیا  زج  يا  هراچ  تروص  نیا  رد  دـهد . طسب  ار  نوناق  نامرف  ربارب  رد  تاواسم  تلادـع و  دـنکن ، تموکح  مدرم  رب  شا  هیحاـن 

ار نانآ  ناهذا  مدرمراکفا و  دـنزادرپب و  مالـسا  نییآ  غیلبت  هب  دازآ  طـیحمرد  وا ، نییآ  ناـغلبم  هک  نیا  يارب  دوخ ، دـصاقم  تفرـشیپ  يارب 
مهرد یماظن  میظع  يورین  اب  دنتسه -  نییآ  نیا  شرتسگ  غیلبت و  عنام  هک  ار -  يرـشب  دساف  تاماظن  يدام و  ياه  نامزاس  دنزاس ، نشور 

. دنک زاب  نئمطم  حیحص و  غیلبت  يارب  ار  هار  دنکش و 
مالـسا نییآ  هب  هک  دزاـس  مزلم  ار  مدرم  هک  تسین  نیا  يارب  دریگ ، یم  تروص  ادـخ  هار  رد  داـهج  ياول  ریز  هک  دربن  گـنج و  نیارباـنب ،

يدابم شیادیپ  نودـب  یناور  روما  تسا و  یناور  یبلق و  روما  زا  داقتعا  نامیا و  اریز  دـنوش ؛ دـقتعم  نآ  هب  ربجو  روز  هب  دـنروایب و  نامیا 
دشوپ . یمن  لمع  هماج  راشف ، روز و  هب  ناسنا ، ینطاب  تالیامت  هدیقع و 
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هیآ 64. ( 3  ) نارمع لآ  . 14

هیآ 31. ( 9  ) هبوت . 15
ص1. ج3 ، نایبلا ، عمجم  . 16

:. تسا نینچ  ریخا  تمسق  یبرع  نتم  دراد و  هراشا  مود  لصا  هب  مود  هلمج  تسخن و  لصا  هب  لوا  هلمج  .17
(. مالسإلا لدع  یلإ  نایدألا  روج  نمو  اهتعس  یلإ  ایندلا  قیض  نم  هّللا و  ةدابع  یلإ  دابعلا  ةدابع  نم  دابعلا  جارخإ  (و 
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:. تسا نینچ  ریخا  تمسق  یبرع  نتم  دراد و  هراشا  مود  لصا  هب  مود  هلمج  تسخن و  لصا  هب  لوا  هلمج  .18
(. مالسإلا لدع  یلإ  نایدألا  روج  نمو  اهتعس  یلإ  ایندلا  قیض  نم  هّللا و  ةدابع  یلإ  دابعلا  ةدابع  نم  دابعلا  جارخإ  (و 

ص341. ج2 ، لماکلا ، . 19

هد رازآ  محازم و  تیعمج 

بازحا هروس  رد  هک  دـشاب  يرگید  رازآ  هیآ ، رد  اذـیا  زا  دوصقم  تسا  نکمم  تسیچ . هیآرد  اذـیا  زا  دوصقم  هد  رازآ  محازم و  تیعمج 
:. دیامرف یم  هک  نانچ  تسا ، هدش  هراشا  زین  نآ  هب 

(. 5 (؛ ًاهیِجَو ِهّللاَْدنِع  َناِک  َو  اُولِاق  اّمِم  ُهّللا  َُهأ  َّرَبَف  یسُوم  اَْوذآ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَتال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ِای  )
(. دومن هئربت  تمهت  هنوگره  زا  ار  وا  دنوادخو  دندرک  تیذا  ار  یسوم  هک  دیشابن  یناسک  دننام  زگره  نامیا ، اب  دارفا  يا 

تحاقو لامک  اب  لیئارسا  ینب  زا  یعمج  دنسیون : یم  نینچ  تسا  هدش  دراو  یهلا  هئربت  نآ  لابند  هب  هک  ءاذیا ،)  ) نیا حیـضوت  رد  نارـسفم 
هک دندوب  هداد  یغلبم  ینز  هب  نانآ  دندرک . مهتم  ینز  اب  تفع  یفانم  لمع  یتح  يدلج ، يرامیب  نتـشاد  ردارب و  لتق  هب  ار  میلک  ترـضح 

ًالماک نارمع  نب  یسوم  تلیضف  یکاپ و  و  دش ، بآ  رب  شقن  نانآ  ياه  هشقن  مامت  یلو  دزاس . مهتم  ار  وا  لیئارسا  ینب  گرزب  عامتجا  رد 
(. 6 .) دیدرگ تابثا 

همه هک  دـناسر  یم  هداد و  ربماـیپ  هب  یلـست  یعون  دـهد  یم  میب  ناربماـیپ  رازآ  ماجنارـس  زا  ار  ناـنمؤم  هک  نیا  رب  هوـالع  ثحب  دروم  هیآ 
:. دیامرف یم  هدرک و  يروآ  دای  ررکم  روط  هب  ار  تقیقح  نیا  نآرق  دندوب و  لها  ان  دارفا  رازآ  راتفرگ  دوخ  رصع  رد  ناربمایپ 

(. 7 (؛ ِانُرْصَن مُِهیتَأ  یّتَح  اوُذوُأَواُوبِّذُک  اِم  یلَعاوُرَبَصَف  َِکْلبَق  ْنِم  لُسُر  َْتبِّذُک  ْدََقلو  )
ام ياه  کمک  ات  دنداد  جرخ  يرابدرب  نانآ  ياذیا  بیذکت و  ربارب  رد  دـندش و  عقاو  دوخ  تما  بیذـکت  دروم  رگید  ناربمایپ  وت  زا  شیپ 

(. دسرب نانآ  هب 
اقلا هدـنبیرف  ياهراتفگ  مدرم  نداد  بیرف  يارب  هک  هدوب  ینانمـشد  ینامـسآ ، ناربمایپ  مامت  يارب  هک  دـناسر ، یم  ًاحیرـص  رگید  هیآ  رد  و 

(. 8 .) دندرک یم 
رازآ ینمـشد و  هب  ًاعطق  دوب و  دهاوخ  خلت  لها  ان  صاخـشا  نارگمتـس و  ماک  رد  فاصنا ، لدع و  تموکح  قح ، نخـس  تسادیپ ، هتفگان 

نادرم ماـمت  هتـشادن و  یهلا  ناربماـیپ  هب  صاـصتخا  عوضوم  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  زین  بلطم  نیا  هب  تساـخ . دـنهاوخ  رب  قح  نادرم 
. دنا هتشاد  یمهس  جوجل ، تخسرس و  نانمشد  نیا  زا  هتسویپ  دنا  هدرک  داجیا  يرـشب  عماوج  رد  یلوحت  هک  یناسک  ناحلـصم و  گرزب و 

نیا يور  یـسوم  ترـضح  تسا و  مُْکَیل ) ِإ  ِهّللا  ُلوُسَر  ّین  َأ  َنوُمَْلعَت  ْدَقَو  : ) هلمج نامه  هیآرد  بلاج  هتکن  دـنک . یم  توعد  لمع  هب  ملع 
هک نیا  اب  دیهد ) یم  رازآ  ارم  ارچ  سپ  متسه ، امش  يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  دیناد  یم  امش  هک  نیا  اب  : ) دیوگ یم  دنک و  یم  هیکت  هلمج 

. دهد قیبطت  دوخ  شناد  اب  ار  دوخ  رادرک  دور  یم  راظتنا  هاگآ  ملاع و  درف  زا 
درگ رـشب  زا  یهورگ  هاگره  دنک و  یم  هانگ  زا  تینوصم  تمـصع و  داجیا  ناسنا  رد  هک  دسر  یم  يدـح  هب  یهاگ  شناد  ملع و  تردـق 

. تسا هتفرگ  رارق  ناراک  هانگ  نیمک  رد  هک  تسا  ییاهرفیک  هب  نانآ  راوتسا  ملع  یعطق و  عالطا  رثا  رب  دندرگ ، یمن  هانگ 
هب دـنمدرخ ، کشزپ  زگره  دـیامن : یم  تمـصع  داجیا  لمع ، کی  بقاوع  زا  عطاق  عالطا  ملع و  مدرم ، زا  یهورگ  يارب  ناهج ، نیمه  رد 

ندیماشآ هک  دناد  یم  اریز  دروخب ؛ دنا  هتـسش  نآ  رد  ار  یماذج  نارامیب  ياه  تخر  هک  ار  یبآ  زا  يرادقم  دوش  یمن  رـضاح  تمیق  چیه 
. دراد یپ  رد  ار  گرمو  دیدش  يرامیب  نآ ،

هک دوش  مسجم  وا  رظن  رد  نانچ  نآ  هانگ  ماجنارـس  دـنک و  ادـیپ  دوخ  لامعا  ياهرفیک  هب  ریذـپان  للخ  یعطق  ملع  نینچ  کی  رـشب  هاگره 
. دنک یم  ادیپ  هانگ  زا  تینوصم  یعون  ملسم  روط  هب  دیامن  یم  هدهاشم  ار  خزود  ياه  هلعش  ناراکدب و  رفیک  ایوگ 
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:. دیامرف یمو  هداد  صاصتخا  هانگ  زا  سرت  تیشخ و  هب  ار  املع  دنوادخ  رظن  نیا  زا 
(. 9 (؛ ُءاِمَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهّللا  یَشْخَی  اّمنِإ  )

(. دنشاب هاگآ  دب  لامعا  بقاوع  هب  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  یهلا  ياهرفیک  زا  سرت 
ترـضح هک  ناـنچ  تـسا . هدـش  حیرـصت  دـنک ، یم  توـعد  لـمع  هـب  ًاـعبط  ار  ناـسنا  مـلع ، هـک  تـقیقح  نـیا  هـب  تاـیاور  زا  یخرب  رد 

:. دیامرف یم  (ع) قداص
(. 10 (؛ هنع لحترا  يإو  هباجأ ، نإف  لمعلاب  فتهی  ملعلاو  ملع ، لمع  نمو  لمع  ملع  نمف  لمعلا ، یلإ  نورقم  ملعلا  )

یـسکره و  دـنک ) یم  توعد  لمع  هب  ار  ناسنا  ًاعبط  ملع  ینعی  . ) دـنک یم  لمع  دـشاب  ملاع  یـسکره  دـنهارمه . رگیدـکی  اب  لمع  ملع و 
درک و تباجا  ار  وا  توعد  رگا  دناوخ ، یم  ارف  لمع  هب  ار  دنمـشناد  هک  تسا  یفتاه  شناد  دـنام ، یم  یقاب  شـشناد  ملع و  دـیامن ، لمع 

(. دوش یم  ادج  وا  زا  دادن  تبثم  خساپ  نآ  هب  رگاو  دنام  یم  یقاب  وا  يارب  دومن ، لمع 
رگا یلو  تسا  لمع  يوس  هب  شـشک  ملع ، میقتـسم  هجیتن  دـشابن  راک  رد  برخم  لماوع  ریاس  رگا  هک  دـنناسر  یم  نآ  لاـثما  هلمج و  نیا 

هب ملع  زا  هکلب  دوب ، دـهاوخن  تداعـس  هلیـسو  وا  يارب  ملع  اهنت  هن  تروص ، نیا  رد  دـش  یگدـنزرذگ  دوز  عماـطمو  تاوهـش  روهقم  ملع 
يدازآ هلاسمو  نآرق  دش . دهاوخ  هدافتـسا  داسف ، هعاشا  هانگ و  هعـسوت  زیارغ و  تسردان  عابـشا  هار  نتخاس  راومه  رد  هدـنرب  هبرح  ناونع 

، مالک ملع  یمالـسا و  هفـسلفرد  هدوب و  حرطم  ناتـساب  نانوی  هفـسلف  رد  هک  تسا  يا  هنیرید  لئاسم  هلمج  زا  راـیتخا  ربج و  هلأـسم  ناـسنا .
قرش هفسلف  رد  نونکا  مه  (11)و  دناهتـشون يا  هناگادج  ياه  هلاسر  نآ ، ّلح  رد  یهورگو  تسا  هدش  ثحب  حورـشم  روط  هب  نآ  هرابرد 

. دنرگن یم  نآ  هب  يا  هچیرد  زا  مادکره  هدومن و  ظفح  ًالماک  ار  دوخ  تیعقوم  برغو ،
، تسا دازآ  راتخم و  دوخ  تساوخ  هدارا و  رد  ناسنا  ایآ  هک  دنهد  یم  رارق  هعلاطم  دروم  رظن  نیا  زا  ار  رایتخا  ربج و  هلأسم  برغ ، هفسالف 

تثارو قیرط  زا  هک  یتایحور ) تافص و   ) )و یگدنز طیحم   ) يرهق لوصحم  يدرف  ره  هدارا  تیلولعمو ، تیلع  ربج  نوناق  يور  هک  نیا  ای 
هفـسالف یلو  دـنروآ . یم  دوـجو  هب  ناـسنا  رد  ار  هدارا  هاوخاـن ، هاوـخ  لـماوع  نیا  تسوا و  شرورپ ) تیبرت و   ) هوـحن و  هدیـسر ، يو  هـب 

رارق یـسررب  دروم  زین  تسوا  تساوخ  هدارا و  زا  يوترپ  یتسه  همه  هک  ادخ  تساوخو  تیـشم  اب  طابترا  تهج  زا  ار  هلأسم  نیا  یمالـسا 
. تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  ًالقتسم  مادکره  تسادج و  مه  زا  ثحب  ود  نیا  ام ، یفسلف  ياه  باتک  رد  دنا و  هداد 

روخ رد  ثحب  نیا  لماک  یسررب  میهد و  یم  رارق  یسررب  دروم  نآرق  رظن  زا  طقف  مه  نآ  ادخ ، تیشم  اب  طابترا  رظن  زا  ار  ناسنا  لاعفا  ام 
هیزجت و هب  یگتـسب  یعوضوم ، ره  هرابرد  نآرق  يرواد  زا  یحـص  یهاگآ  رـشب . لاعفا  هرابرد  نآرق  تواـضق  تسا . يا  هناگادـج  هلاـسر 

. میدرگ هاگآ  نآرق  رظن  زا  اه ، هیآ  عومجم  یسررب  اب  ات  دراد  عوضوم  نآ  تایآ  همه  لیلحت 
، میـشوپب مشچ  هدـش ، دراو  هراب  نیا  رد  هک  يرگید  تایآ  زا  رگا  و  دـشاب . تاهج  زا  تهج  کی  هب  رظان  هیآ ، کـی  تسا  نکمم  اـسب  هچ 
و هرعاشا )  ) مهم هابتـشا  دـیآ . یم  تسد  هب  هیآ  کی  زا  هک  تسا  ناـمه  هلأـسم ، تایـصوصخ  ماـمت  رد  نآرق  رظن  هک  دـش  دـهاوخ  روصت 

يرگید هتسد  زا  هتـسج و  کسمت  اه  هیآ  زا  يا  هتـسد  هب  مادکره  و  هتفرگ ، هدیدان  ار  هدش  دای  لصا  نانآ  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  ( هلزتعم )
:. دنا هدیزرو  تلفغ  دشاب ، دارمرب  هنیرق  دناوت  یم  هک 

یفرعم رت  تسپ  داتسا  راک  رازبا  زا  تقیقح  رد  رایتخا و  نودب  تلآ  ار  رشب  هتـسناد و  ادخ  تاذ  لولعم  میقتـسم  روط  هب  ار  ام  لاعفا  هرعاشا 
(. 12 .) دننک یم 

. هیآ ًالثم  تسا ؛ هلأسم  تاهج  زا  تهج  کی  هب  رظان  هک  تسا  یتایآ  زا  یخرب  رهاظ  رکف ، زرط  نیا  رب  هتسد  نیا  هاوگ 
(. 13 (؛ ُراّهَْقلا ُدِحاْولا  َوُهَو  ٍءْیَش  ِّلُک  ُِقلاخ  ُهّللا  ُِلق  )...

(. بلاغ هناگی و  تسوا  تسا و  زیچ  همه  هدننیرفآ  دنوادخ  وگب :
ياه هدـیدپ  شیادـیپ  للع  راثآ و  ناگدـنراد  ار  اهنآ  هدرک و  حیرـصت  تعیبط  ناـهج  رد  تادوجوم  تیلع  رب  هک  يداـیز  تاـیآ  زا  ناـنآ 
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. دنا هدیزرو  تلفغ  تسا ، هدومن  یفرعم  یعیبط 
اهداب هک  نانچ  دنک . یم  یفرعم  زین  رثا  أدبم  ار  تادوجوم  نیا  دوخ  یلو  دناد ، یم  ادـخ  قولخم  ار  تادوجوم  همه  هک  نیا  نیع  رد  نآرق 

:. دیامرف یم  و  دنک ، یم  یفرعم  ( 14) اهربا هدننک  روراب  ای  ناهایگ ، ناتخرد و  هدننک  حیقلت  ار 
(. 15 (؛... َِحقاَول َحِایِّرلا  اَْنلَسْرَأ  َو  )

(. میا هداتسرف  هدننک  روراب  ار  اهداب 
:. دیامرف یم  هتسناد و  اه  هویم  همه  ناهایگ و  شیادیپ  تلع  ار  بآ  نآرق 

(. 16 (؛... ِتارمَّثلا ِّلُک  ْنِم  ِِهبِانْجَرْخَأَف  َءاِْملا  ِِهب  اْنلَْزنَأَف  )... 
(. میدروآ نوریب  نیمز  لد  زا  ییاه  هویم  نآ ، وترپ  رد  میدرک و  لزان  بآ  اهربا  هلیسو  هب  ام 

(. 17 .) دیامن یم  حیرصت  اه ، هویم  شیادیپ  حیقلت و  و  ناراب ، داب و  نایم  تیلع  هطبار  هب  رگید ، هیآ  اه  هد  هیآ و  ود  نیا 
شاداپ و مادـکره  لامعا  يارب  و  یفرعم ، دـب  بوخ و  ياهراک  هلـسلس  کی  تلع  أدـبم و  نآرق  دوخ  رد  رفاک -  نمؤم و  زا  معا  ناـسنا - 

. تسا هدش  نییعت  يرفیک 
رد دنا ، هتـسناد  ادخ  تاذ  میقتـسم  رثا  لولعم  ار  اه  هدـیدپ  راثآ  هتفرگ و  هدـیدان  ار  تایآ  زا  هتـسد  نیا  یطارفا  بتکم  نیا  ناوریپ  هنوگچ 

دوجو لولعم  هک  نیا  نیع  رد  اـم  لاـعفا  تفرگ : میهاوخ  هجیتـن  نینچ  میراذـگب  مه  راـنک  ار  تاـیآ  زا  هتـسد  ود  نیا  اـم  رگا  هک  یتروص 
لولعم دـنا ، هتفرگ  وا  زا  دـنراد  هچ  ره  هدوـب و  قـح  دوـجو  زا  يوـترپ  اـم  دوـجو  هلمج  نآ  زا  تاـنکمم  همه  هک  اـج  نآ  زا  یلو  تساـم ،

. مه ضرع  رد  هن  دنراد ، رارق  رگیدکی  لوط  رد  تلع  ود  نیا  دنتسه و  زین  ناهج  دنوادخ  قولخمو 
زا دوخ ، راک  لمع و  ماجنا  رد  هک  يروط  هب  تسه  زین  ناـسنا  دوخ  ِلولعم  تسا  دـنوادخ  ِلولعم  هک  ییاـج  رد  یناـسنا  ره  لـعف  نیارباـنب 

هجیتن و  تسا ؛ فلاخم  رگید  تایآ  ّصن  یهلا و  لدـع  اب  تسا و  ربج  تسادـخ ، لولعم  طقف  هک  نیا  هجیتن  اریز  تسین ؛ زاـین  یب  دـنوادخ 
ناهجرد هچ  نآ  هک  رگید  تایآ  حیرص  وا و  دیحوت  اب  تسا و  لقتسم  لعافود  هب  داقتعا  كرـش و  تسا  ناسنا  دوجو  لولعم  طقف  هک  نیا 

َغازَأ  ) هلمج اه ، يربج  رگید  زیواتـسد  اهيربج . يارب  رگید  زیواتـسد  کی  (. 18 .) دراد تافانم  ًـالماک  تسوا ، قولخم  دراد  دوجو  یتسه 
لیمحت نآرق  رب  ار  دوخ  هدـیقع  دـنهاوخ  یم  اوُغاز ) اّـملَف  : ) نآ زا  شیپ  هلمج  هب  هجوت  نودـب  هدـش و  دراو  هیآ  رد  هک  تسا  مَُهبوـُُلق ) ُهّللا 

:. میوش یم  روآدای  ار  هلمج  دنچ  هنومن  ناونع  هب  هدش و  دراو  دایز  نآرق  رد  هلمج ، نیمه  هباشم  ياه  هلمج  هک  تسا  نیا  تقیقح  دنیامن .
(. 19 (؛... ْمَُهبُوُلق ُهّللا  َفَرَص  اُوفَرَْصنا  َُّمث   . )... 1

(. دینادرگرب قح ، يوریپ  زا  ار  نانآ  ياه  لد  زین  دنوادخ  دندینادرگرب ، يور  یهلا  تایآ  ندینش  زا 
(. 20 (؛... ًۀَیِسِاق ْمَُهبُوُلق  ِاْنلَعَجَو  ْمُهاّنََعل  ْمُهَقِاثیم  ْمِهِضْقَن  اِِمبَف   . ) 2

(. میداد رارق  تخس  ار  نانآ  ياه  لد  و  میدرک ، رود  دوخ  تمحر  زا  ار  نانآ  اه ، ینکش  نامیپ  رطاخ  هب 
(. 21 (؛... ًاضَرَم ُهّللا  ُمُهَدازَف  ضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف   . ) 3

(. دوزفا نانآ  يرامیب  رب  دنوادخ  سپس  تسا  يرامیب  نانآ  ياه  لد  رد 
(. 22 (؛ ٍراّبَج ٍرِّبَکَتُم  ِْبلَق  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَک   . ) 4

.(. دنز یم  رهم  رگمتس ، هاوخدوخره  لد  رب  دنوادخ 
،. هک نیا  نآ  دنک و  یم  نشور  يرگید  هیآ  ار ، تایآ  نیا  دصقمو  فدهو  تسا ، دایز  نآرقرد  اهنآ  هباشمو  تایآ  نیا 

(. 23 (؛... ْمِهِسُْفنَِأب ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغیال  َهّللا  َّنِإ  )...
دوخ مشخ  راچد  ار  نانآ  دنک و  یمن  بلـس  نانآزا  ار  دوخ  يدام  يونعم و  ياه  تمعنو   ) دزاس یمن  نوگرگد  ار  یهورگ  عضو  دنوادخ 

«. دنریگ شیپ  ار  هانگ  تیصعم و  هارو   ) دنزاس نوگرگد  ار  دوخ  عضو  نانآ  دوخ  هک  نیا  رگم  دنادرگ ) یمن 
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. تسا نانآ  لامعا  رفیک  یگمه  دوش ، یم  بلس  نانآ  زا  هک  یتیقفوم  عون  ره  دسر و  یم  نانآ  هب  هک  يدب  عون  ره  تروص  نیا  رد 
ياه لد  تخاس و  لیامتم  هانگ  هب  ار  لیئارـسا  ینب  ياه  لد  دـنوادخ  رگا  تسا ؛ هدـش  هراشا  بلطم  نیا  هب  ًـالماک  زین  تاـیآ  نیا  دوخ  رد 
نانآ دوخ  هک  تسا  نیا  يارب  دز ، رهم  رگمتـس  ناربکتم  ياه  لد  رب  ای  دوزفا و  ناقفانم  يرامیب  رب  ای  داد و  رارق  تخـس  ار  نانکـش  ناـمیپ 

ار متـس  ربک و  هار  هتخاس و  هدولآ  قافن ، يرامیب  اب  ار  دوخ  ياه  لد  دـندوب و  هدز  ینکـش  نامیپ  هب  تسد  هدـیدرگ و  لیامتم  هانگ  هب  ًالبق 
دـنیبب و ار  دوخ  لاـمعا  رفیک  دـیاب  رگمتـس ، قفاـنم و  نکـش ، ناـمیپ  راـک ، هاـنگ  تلم  نینچ  کـی  تروص  نیا  رد  دـنا ، هدوب  هتفرگ  شیپ 

لد رب  دیامن و  رود  دوخ  تمحر  زا  دزاس و  لیامتم  هانگ  هب  ار  نانآ  ياه  لد  درادرب و  نانآ  زا  ار  دوخ  قیفوت  تمحرم و  فطل و  دنوادخ 
. دنزب رهم  نانآ  ياه 

ادخ هب  هک  يدعب ، ياه  هلمج  هک  تسا  یکاح  ْمِهِـضْقَن ،) اِِمبَف  (، ) اُوفَرَْـصنا َُّمث  (، ) اوُغازاّمَلَف  ) ياه هلمج  ینعی  نیـشیپ ، ياه  هلمج  هصالخ 
نتخاس لیامتم  زا  روظنم  دومن ، هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  یلو  تسا . نانآ  دوخ  لامعا  هرمث  هتـشاد و  يرفیک  هبنج  طقف  هدـش ، هداد  تبـسن 

تیاده و هدامآ  هک  دوش  یم  يدارفا  لماش  یهلا  فطل  اریز  دنک ؛ یم  عطق  نانآ  زا  ار  دوخ  قیفوت  ادـخ  هک ، تسا  نیا  هانگ  هب  نانآ  بولق 
بلق زا  دوصقم  دنرادن . ییونعم  بهاوم  نینچ  يارب  یگدامآ  نیرت  کچوک  دنتسه  تیـصعم  هانگ و  قرغ  هک  يدارفا  دنـشاب و  ضیف  ذخا 

، تسین درادن ، ندب  مامت  هب  نوخ  ندناسر  زج  يا  هفیظو  هک  يربونـص ، بلق  نآ ، هباشم  تایآ و  نیا  رد  بلق  زا  روظنم  تسیچ . تایآ  رد 
لقعرد ظفل  نیا  لامعتسا  ادتبا  رد  دیاش  تسا و  حور  لقع و  بلق ، یناعم  زا  یکی  دنرکذتم ، یبرع  تغل  ياه  باتک  هک  روط  نامه  هکلب 

(. 24 .) تسا هدمآ  رد  جیار  ياه  لامعتسا  زا  یکی  تروص  هب  دایز ، لامعتسا  رثا  رب  اهدعب  یلو  دوب ، زاجم  حور  و 
، فارعا ماـعنا ، هدـئام ، ءاـسن ، نارمع ، لآ  هرقب ، زا : دــنترابع  اـه  هروـس  نـیا  .1 اهتـشونیپ : ------------------------------ 
، تافاص بازحا ، هدجس ، توبکنع ، صصق ، لحن ، ءارعـش ، ناقرف ، نونمؤم ، جح ، ءایبنا ، هط ، میرم ، فهک ، ءارـسا ، میهاربا ، دوه ، سنوی ،

. یلعا تاعزان و  فص ، مجن ، تایراذ ، فاقحا ، فرخز ، يروش ، تلصف ، رفاغ ،
هیآ 138. ( 7  ) فارعا . 2

هیآ 140 و 141. نامه ، .3
هیآ 24. ( 5  ) هدئام . 4

هیآ 69. ( 33  ) بازحا . 5
ص372. ج4 ، نایبلا ، عمجم  .6

هیآ 34. ( 6  ) ماعنا .7
هیآ 112. ( 6  ) ماعنا ًاروُرُغ - ) ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُضَْعب  یِحُوی  ِّنِْجلاَو  ِْسنِإلا  َنیِطایَش  ًاّوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَک  َو  .) 8

هیآ 28. ( 35  ) رطاف .9
ص22. ج1 ، یفاک ، لوصا  . 10

، یبرع هلاسر  تسا . هتـشون  یـسراف  نابز  هب  يرگید  رثألا و  بل  مان  هب  یبرع  ناـبز  هب  یکی  هلاـسر  ود  راـیتخا  ربج و  هراـبرد  هدـنراگن  .11
. دنا هدومرف  اقلا  مق  رد  ش . لاس 1331 ه . رد  هک  تسا  هلظ -  ماد  ینیمخ -  ماما  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  ترضح  راوگرزب  داتسا  سرد  هصالخ 
ًالثم دـنیوگ  یم  دـنرب و  یم  راک  هب  تداع )  ) هملک تیلع )  ) ياج هب  هدرک و  بلـس  تادوجوم  مامت  زا  ار  ریثأت  تیلع و  عون  ره  هرعاشا  .12

زا رگید  دراوم  رد  نینچ  مه  و  دـیامن ، داجیا  ترارح  شتآ ، زا  سپ  هک  هدـش  يراج  نیا  رب  یهلا  تداـع  هکلب  تسین ، یمرگ  تلع  شتآ 
. ناسنا لاعفا  لیبق 

هیآ 16. ( 13  ) دعر .13
. تسا رت  نشور  یتاهج  زا  مود  يانعم  هتبلا  دراد . دوجو  حقاول ) حایرلا  انلسرأو  : ) هیآ يانعم  رد  هک  تسا  یفالتخا  هب  هراشا  .14
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هیآ 22. ( 15  ) رجح .15
هیآ 57. ( 7  ) فارعا . 16

تایآ عومجم  ام  دش و  هدروآ  نتم  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  اهنآ  راثآ  اه و  هدیدپ  نایم  تیلع  هطبار  هب  نآرق  حیرصت  هب  طوبرم  تایآ  .17
رد دـیحوت   ) شخب نآرق ، رظنزا  دـیحوت  یناـبم  ك :  . ر میا . هدروآ  درگ  نآرق  رظن  زا  دـیحوت  یناـبم  باـتک  رد  ار  عوضوم  نیا  هب  طوـبرم 

(. ینادرگراک تیبوبر و 
ربجال : ) دـنا هدومرف  دـنا و  هدرک  نایب  ترابع  نیرتابیز  نیرت و  فیطل  اب  ار  نآ  قداص ي  ماما  رقاب و  ماما  هک  تسا  یتقیقح  ناـمه  نیا  .18

دنزاـس یم  يراـج  ناـبز  هب  ار  نآ  راـب  دـنچ  زور  ره  نارازگزاـمن  هک  يا  هلمج  رد  تـقیقح  نـیا  و  نیرمـألا )... نـیب  رمأ  لـب  ضیوفتـالو 
ّدر دـعقأ ) موقأ و   ) هلمجو لازتعا ، هدـیقع  ّدر  هتوق ) هّللا و  لوحب   ) هلمج تسا . دـعقأو ) موقأ  هتوقو  هّللا  لوحب  : ) هلمج نآ  تسا و  سکعنم 

. تسا يرعشا  هدیقع 
هیآ 127. ( 9  ) هبوت . 19
هیآ 13. ( 5  ) هدئام .20
هیآ 10. ( 2  ) هرقب . 21

هیآ 35. ( 40  ) رفاغ . 22

هیآ 11. ( 13  ) دعر . 23
.309 ص295 -  نآرق ، دیواج  روشنم  نآرق ر.ك : رد  داؤف )  ) و بلق )  ) يانعم زا  یهاگآ  يارب  . 24

دهد یم  تراشب  دمحا  مان  هب  يربمایپ  ندمآ  زا  حیسم 

َْنَیب اِِمل  ًاقِّدَصُم  ْمُْکَیلِإ  ِهّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  َلیئارْـسِإ  ِیَنبِای  َمَیْرَم  ُْنبا  یـسیِع  َلِاق  ْذِإَو   ) دـهد یم  تراشب  دـمحا  مان  هب  يربمایپ  ندـمآ  زا  حیـسم 
.؛ نِیبُم رْحِس  اذِه  اُولِاق  ِتِانِّیَْبلِاب  ْمُهَئاج  اّمَلَف  ُدَمْحَأ  ُهُمْسا  يِدَعب  ْنِم  ِیتْأَی  ٍلوُسَِرب  ًارِّشَبُمَو  ِةارْوَّتلا  َنِم  َّيَدَی 

دراد رارق  نم  ربارب  رد  هک  ار  یتاروت  متسه و  امش  يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  تفگ : لیئارـسا  ینب  هب  میرم  نب  یـسیع  هک  ار  ینامز  رآ  دایب 
هب  ) دمآ دوعوم ) ربمایپ   ) نآ هک  یماگنه  اما  تسا . دمحا  وا  مان  دیآ و  یم  نم  زا  دعب  هک  يربمایپ  هب  ما  هدنهد  تراشب  منک و  یم  قیدصت 

(. تسا راکشآ  يرحس  وا  تازجعم  دنتفگ : و  دنتساخرب ) وا  بیذکت 
هک روط  نامه  هکلب  دشاب ، هزجعم  ياراد  توبن ، یعدم  هک  تسین  نیا  هب  رـصحنم  یعقاو  ناربمایپ  ییاسانـش  هار  یهورگ ، روصت  فالخرب 

صیخـشت نیغورد  نایعدـم  زا  ار  یعقاو  ناربمایپ  دوش  یم  بجوم  دـنک و  يربهر  توبن  یعدـم  راتفگ  قدـص  هب  ار  اـم  دـناوت  یم  هزجعم 
. تسا ناربمایپ  ییاسانش  ياه  هار  زا  یکی  يدعب ، درف  دروم  رد  نیشیپ  ناربمایپ  یهاوگ  نینچ  مه  میهد ،

اب دـشاب  یعطق  زین  يو  هب  اهنآ  باستنا  هک  دوخ ، ینامـسآ  باتک  ای  راتفگ و  رد  دـش ، تباث  یعطق  لیالد  اـب  وا  توبن  هک  يربماـیپ  هاـگره 
توبن یعدم  اب  دایز ، مک و  نودب  اه  هناشن  میالع و  نآ  مامت  دنک و  نایب  ار  هدنیآ  ربمایپ  تاصخـشم  میالع و  لماک ، تیعطاق  تحارص و 
ندروآ زا  ار  وا  دوش و  یم  يدـعب  توبن  یعدـم  راتفگ  قدـص  هب  ملع  لوصح  بجوم  يو ، عطاـق  حیرـصت  تروص  نیا  رد  دـیامن ، قیبطت 

. دزاس یم  زاین  یب  هزجعم 
يربمایپ ندمآ  زا  لماک ، تیعطاق  تحارص و  اب  تسا -  هدش  تباث  عطاق  لیالد  اب  يو  توبن  هک  حیـسم -  ترـضح  هک  تسا  یعدم  نآرق 

. تسا هداد  ربخ  دمحا  مان  هب 
نانآ رایتخا  رد  حیسم  ترضح  هک  یتاصخشم  میالع و  يور  زا  مه  نآ  دوعوم -  یبن  نآ  ییاسانش  زا  سپ  لیئارسا ، ینب  جوجل  تلم  یلو 

وا ياعدا  قدص  دناوت  یم  حیـسم ، یهاوگ  زا  رظن  عطق  اب  ییاهنت  هب  هک  ار -  وا  تازجعم  لیالد و  هتـساخرب و  وا  بیذکت  هب  دوب ، هدراذـگ 
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. دنتفرگ هدیدان  ار  دوخ  ینطاب  روعش  دندناوخ و  وداجو  رحس  دنشاب - 
. مینک یسررب  قیقد  روط  هب  ار  هیآ  زا  ساسح  هطقن  هس  هک  دراد  یگتسب  ثحب ، دروم  هیآ  حیضوت  ریسفت و 

تروص نیا  رد  دشاب  یم  دمحم ْ  مالـسا ، ربمایپ  كرابم  مان  تسا و  دمحا  وا  مان  هداد  ربخ  يو  ندـمآ  زا  حیـسم  ترـضح  هک  يربمایپ   . 1
. دوش یم  قیبطتوارب  تمالع  نیا  هنوگچ 

:. دیوگ یم  دنک و  یم  قیدصت  ار  هدش  فیرحت  تاروت  حیسم ، ترضح  هنوگچ   . 2
.؛ ِةاروَّتلا َنِم  َّيَدَی  َْنَیب  اِِمل  ًاقِّدَصُم  )

(. منک یم  قیدصت  ار  رضاح  تاروت  نم 
. دراد دوجو  یتراشب  نینچ  تافیرحت  همه  نآ  اب  ینونک  لیجانا  رد  ایآ   . 3

دناد یم  دشاب ، هتـشاد  (ص) مرکا لوسر  یگدنز  خیرات  رد  يا  هعلاطم  رـصتخم  سکره  مالـسا . ربمایپ  روهـشم  ياه  مان  زا  یکی  دمحا   . 1
شراوـگرزب ّدـج  هک  دـمحم  یکی  دـندرک : یم  باـطخ  ماـن  ود  ره  اـب  ار  وا  مدرم  تـشاد و  ماـن  ود  یکدوـک  نارود  زا  ترـضح  نآ  هـک 

خیرات تاملـسم  زا  یکی  بلطم  نیا  و  دوب . هدیمان  نآ ، هب  ار  وا  هنمآ  شردام  هک  دمحا  يرگید  و  دوب ، هدرک  باختنا  وا  يارب  بلطملادبع 
(. 1 .) دیناوخب دیناوت  یم  یبلح  هریس  رد  ار  بلطم  نیا  حورشم  دنا و  هدرک  لقن  ار  بلطم  نیا  ناسیون  هریس  تسا و  مالسا 

رایسب هقالع  قشع و  اب  دوب  هدش  راذگاو  وا  هب  دمحم  یتسرپرس  تلافک و  بلطملادبع  تشذگرد  زا  سپ  هک  بلاطوبا  يو  یمارگ  يومع 
رد دومنن ، غیرد  وا  تظافح  تسارحرد و  لام  ناج و  لذـب  زا  تشگ و  يو  دوجو  عمـش  درگ  هب  راو  هناورپ  مامت ، لاس  ود  لهچ و  يدایز 
نآ زا  یکاح  دوخ  نیا  تسا و  هدرب  مسا  دـمحا ، مان  هب  یهاگ  و  دـمحم ، مان  هب  وا  زا  یهاگ  هدورـس ، دوخ  هدازردارب  هرابرد  هک  يراعـشا 

. دوب دمحا  نامه  يو  فورعم  ياه  مانزا  یکی  نامز  نآ  رد  هک  تسا 
:. میروآ یم  تسا ، هدیمان  دمحا  ار  ربمایپ  هک  ار  يو  راعشا  زا  یخرب  هنومن  باب  زا  اج  نیا  رد  نونکا 

(. 2 (؛ انید رشحلا  یف  ناکو  ءانس  مویلا  دمحأ  هب  یتأ  ام  نکی  نإ 
. تسا شاداپ  زیخاتسر  زور  رد  تسا و  رون  دیوگ ، یم  دمحا  زورما  هچ  نآ 

(. 3 (؛ بسنلا فیعض  ثیدحلا  فولخ  ءرما  تنأ  دمحأل  هلوقو 
. تسا نییاپ  وا  بسن  هدوهیب و  دمحا ، نانخس  دیوگ : یم  نمشد 

(. 4 (؛ بذکلاب مهتأی  ملو  قحب  مهئاج  دق  دمحأ  ناک  نإو 
. تسا هدرواین  غورد  ینییآ  دمآ و  قح  نییآ  اب  نانآ  يوس  هب  دمحا  هک  ًاقح 

(. 5 (؛ میعز مهیف  مهلتقب  سیلو  هوملاظ  دمحأ  لتق  اودارأ 
. دنتشادن يربهر  راک  نیا  يارب  یلو  دنشکب ، ار  وا  دنتساوخ  دنا ، هدرک  متس  دمحا  رب  هک  یناسک 

هدرب مان  زین  دمحا  ظفل  هب  دوخ  هداز  ردارب  زا  يو  اهنآ  رد  دـنا ، هداد  تبـسن  بلاطوبا  هب  ثیدـحو  خـیرات  گرزب  ناققحم  هک  يراعـشارد 
:. دننام تسا ؛

(. 6 (؛ دمحا سانلا  یف  هّللا  قلخ  مرکأف  قًادمحم  یبنلا  هّللا  مرکأ  دقل 
. تسا دمحا  نانآ  نایمرد  مدرم  نیرت  یمارگ  تهج  نیا  زا  درمش  یمارگ  ار  دوخ  ربمایپ  دنوادخ 

. دمحأب ادجو  تفلک  دقل  يرمعل 
. لصاوملا ( 7) بیبحلا بح  هتببحأو 

. مراد تسود  هدرک ، مکحم  ار  یتسود  دنویپ  هک  یتسود  دننام  ار  وا  ما  هدیشک  اه  جنر  دمحا ، هب  هقالع  هار  رد  نم  دنگوس ، مناج  هب 
(. 8 (؛ لواطتملا ةروس  هنع  رصقت  ۀمورأ  یف  دمحأ  انیف  حبصأف 
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. دنرادن نآ  هب  یسرتسد  ناگدننک  ششوک  هک  تسا  هدیسر  ییاج  هب  تلاصا  رظن  زا  هک  تسا  گرزب  نادناخ  زا  ام ، نایم  رد  دمحا 
تـشذگرد زا  سپ  ای  ربمایپ و  تایح  نامز  رد  ار  اهنآ  هک  دوخ  راعـشا  زا  يرایـسب  رد  ادخ  لوسر  رعاش  تباث ، نب  ناسح  نیا ، زا  هتـشذگ 

. دننام تسا ؛ هدناوخ  دمحا  مان  هب  ار  ربمایپ  تسا ، هدورس  يو 
. دمحأ دقف  اهفش  دق  ۀَعجفم 

. ددعت لوسرلا  ءالآل  تلظف 
. اهدهج عمدلا  فرذت  افوقو  تلاطأ 
(. 9 (؛ دمحأ هیف  يذلا  ربقلا  للط  یلع 

دوخ فقوت  دراد ، وا  رب  ادخ  لوسر  هک  تسا  یقوقح  ندرمش  مرگرس  نونکا  مه  هتخاس  رغال  ار  وا  دمحا  تشذگرد  هک  يا  هدز  تبیصم 
. دزیر یم  کشا  دناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  هدرک و  ینالوط  دمحا  ربق  راثآ  ربارب  رد  ار 

:. دیوگ یم  (ص) مرکا لوسر  زاتمم  تافص  تیصخش و  هرابرد  زین  و 
(. 10 (؛ دحلمل لاکن  وأ  قحل  ماظن  دمحأک  نوکی  نم  وأ  ناک  نمف 

. نادلحم زا  هدنریگ  ماقتنا  ّقح ، هار  هدنرآدیدپ  تسا . دمحا  دننام  هدنیآ  هتشذگ و  رد  یسک  هچ 
رگا دوب و  وا  فورعم  ياه  مان  زا  یکی  دـمحا  ربمایپ ، دوخ  نامز  رد  هک  دوش  نشور  اـت  میدرک  لـقن  هنومن  ناونع  هب  ار  تیب  دـنچ  نیا  اـم 

رد تسا  هدش  یفرعم  دمحا  مان  هب  ترـضح  نآ  اهنآ ، مامت  رد  و  دراد ، دوجو  یبدا  عماجم  ثیدح و  خیرات و  بتک  رد  ار  هچ  نآ  عومجم 
(. 11 .) دماجنا یم  لوط  هب  نخس  هدش و  جراخ  عوضوم  زا  مینک  سکعنم  اج  نیا 

طاقن رد  لـیجنا  ناوریپ  دوهی و  راـبحا  زا  ییاـه  هورگ  زونه  دوب و  هریزج  هبـش  نایحیـسم  زکرم  نارجن ،) ، ) هیآ لوزن  زور  نیا ، زا  هتـشذگ 
تسا و دمحا  وا  مان  هک  تسا  یصخش  تلاسر  رـشبم  لیجنا ، دنیوگب  هک  دیـسرن  نانآ  رکف  هب  زگره  دندرک و  یم  یگدنز  هریزج  فلتخم 

تسا نیا  رب  هاوگ  دوخ ، نیا  دش و  یم  لقن  ام  يارب  ًاعطق  درک ، یم  ضارتعا  نینچ  نانآ  زا  یسک  رگا  و  دشاب ، یم  دمحم  مالسا  ربمایپ  مان 
. تسا دمحا  ربمایپ  ياه  مان  زا  یکی  هک  دوب  ملسم  هیآ ، لوزن  زور  هک 

، لیئارـسا زا : تسا  ترابع  بیترت  هب  اهنآ ، رگید  مان  هک  دندوب  مان  ود  ياراد  سنوی ، عشوی و  حیـسم ، بوقعی ، دننام  ناربمایپ ، زا  يرایـسب 
تاروت یسیع  هنوگچ  تسا . رتشیب  ای  مان و  ود  ياراد  مالسا  ربمایپ  ارچ  هک  درک  دیهاوخن  بجعت  رظن  نیا  زا  نونلاوذ . لفکلاوذ و  یـسیع ،

لاؤس نیا  عقوم  نیا  رد  متـسه . تاروت  قدصم  نم  دیوگ  یم  میرم  نب  یـسیع  ًاحیرـص  ثحب  دروم  هیآ  رد  درک . قیدصت  ار  هدش  فیرحت 
زا يو  ناـمز  رد  دوجوم  تاروت  هک  یتروصرد  دـنک ، یم  قیدـصت  ار  هدـش  فیرحت  تاروت  حیـسم ، ترـضح  هنوگچ  هک  دـیآ  یم  شیپ 

. دوب هدنامن  نوصم  فیرحت  تسد 
حرطم زین  مالـسا  ربمایپ  قیدـصت  هراـبرد  ناوت  یم  ار  لاؤس  نیا  هکلب  درادـن ، حیـسم  ترـضح  قیدـصتو  هیآ  نیا  هب  صاـصتخا  لاؤس  نیا 

:. دیامرف یم  هک  نانچ  تسه ، ناینیشیپ  ياه  باتک  قدصم  نآرق ، حیرصت  هب  زین  وا  اریز  دومن ؛
(. 12 (؛... ِْهیَدَی َْنَیب  اِِمل  ًاقِّدَصُم  ُّقَْحلا  َوُه  ِبِاتِْکلا  َنِم  َْکَیلِإ  ِاْنیَحْوَأ  يِذَّلا  َو  )

يو زا  شیپ  هک  ار  ییاه  باتک   ) دراد رارق  وا  ربارب  رد  هک  تسا  ییاه  باتک  هدننک  قیدـصت  هدوب و  قح  میدومن  یحو  وت  هب  هک  ار  ینآرق 
«. دنک یم  قیدصت  دنا  هدش  لزان 

نوصم فیرحت  زا  باتک  ود  ره  نآرق  حیرـصت  هب  هک  نیا  اب  تسا  تاروت  لیجنا و  هدننک  قیدـصت  هنوگچ  مالـسا  ربمایپ  هک  نیا  هرابرد  ام 
یعطق رظن  تسین و  ناس  کی  ریبعترظن ، زا  هدـش  لزان  هراب  نیا  رد  هک  یتایآ  اریز  تفگ ؛ میهاوخ  نخـس  يرگید  تصرف  رد  دـنا ، هدـنامن 
هرابرد ام  ثحب  نونکا  دریگ . رارق  یـسررب  دروم  تسا  هدـش  لزاـن  هراـب  نیا  رد  هک  یتاـیآ  عومجم  هک  درک  ذاـختا  ناوت  یم  یتروص  رد 

. تسا هدومرف  تاروت  هرابرد  یسیع  ترضح  هک  تسا  َّيَدَی ) َْنَیب  اِِمل  ًاقِّدَصُمَو   ) هلمج دافم 
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؛ تسا باتک ) نم  مدقت  ام  (، ) ّيدَـی َْنَیب   ) زا روظنم  دـندقتعم ، ( 14) یغالب موحرم  مالک  ریسفت و  دیقف  داتـسا  هلمج  زا  ( 13) نارسفم رتشیب 
. دور یم  راـک  هب  زین  مدـقتم  ياـنعم  رد  ّيَدَـی ) َْنَیب   ) ظـفل برع  تغل  رد  منک و  یم  قیدـصت  هدـش  لزاـن  نم  زا  لـبق  هک  ار  یتاروـت  ینعی 

. یلعف تاروت  هن  تسا  یعقاو  تاروت  هدننک  قیدصت  حیسم  نیاربانب 
تایلک لوصا و  هک  تسا  نیا  تسا  تاروت  هدننک  قیدصت  هک  نیا  زا  حیـسم  ترـضح  روظنم  هک ، تسا  نیا  لاؤس  نیا  نشور  خـساپ  یلو 

لوصا و مربب و  نیب  زا  یلک  هب  ار  تاروت  تعیرش  نییآ و  ما  هدماین  نم  ینعی  ( 15 (؛ تسا نم  لوبق  دروم  ماکحا ، دیاقع و  رد  تاروت  نییآ 
. منک یم  قیدصت  دراد ، دوجو  لیئارسا  ینب  فلتخم  ياه  تاروترد  هچره  نم  هک  تسین  انعم  نیدب  نیا  مریگب و  هدیدان  ار  نآ  ياه  نامرف 

کچوک و  دنک ، لوبق  تسبرد  روط  هب  ار  نیشیپ  ربمایپ  تعیرش  باتک و  دناوت  یمن  تسا ، لقتسم  تعیرش  ياراد  دوخ  هک  يربمایپ  ًالوصا 
، دوب دهاوخ  یلبق  ربمایپ  تعیرش  جورم  هکلب  هدوبن  تعیرش  ياراد  ربمایپ ، نیا  تروص  نیا  رد  اریز  درواین ؛ دیدپ  وا  نییآ  رد  يرییغت  نیرت 
، تفگ دـیاب  بتارم  نیا  هظحـالم  اـب  تشاد و  يا  هناگادـج  لقتـسم و  تعیرـش  هک  تسا  یناربماـیپ  زا  حیـسم ، ترـضح  هک  یتروـص  رد 

. سب تسا و  تاروت  یلامجا  قیدصت  وا  دوصقم 
:. دیوگ یم  دنک و  یم  یفرعم  یهلا  ماکحا  رد  لیئارسا  ینب  تافالتخا  عفر  ار  دوخ  تثعب  للع  زا  یکی  حیسم  ترضح  دوخ  نیا  زا  هتشذگ 

(. 16 (؛... ِهِیف َنوُِفلَتَْخت  يِذَّلا  َضَْعب  ْمَُکل  َنَِّیبُألَو  ِۀَمْکِْحلِاب  ْمُُکْتئِجْدَق  َلِاق  )...
(. مهد حیضوت  دیا  هدش  فالتخا  راچد  اهنآ  رد  هک  ار  يدراوم  زا  یضعب  ات  هدمآ  امش  يوس  هب  هنامیکح  نانخس  اب  نم 

مه اـب  هنرگو  دنتـشادن  رظن  قاـفتا  دوب ، نآ  نیبـم  تاروـت  هک  یـسوم ، تعیرـش  هراـبرد  لیئارـسا  ینب  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  هلمج  نیا  زا 
دوجو لیئارسا  ینب  نایم  رد  يدحاو  تاروت  حیسم ، ترـضح  تثعب  نامز  رد  دراد  تلالد  همزالملاب  دوخ  نیا  دندرک و  یمن  ادیپ  فالتخا 

، دوب هدش  هتخیگنا  رب  لیئارسا  ینب  نایم  يرواد  يارب  وا  هک  بلطم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دنک و  قیدصت  ار  نآ  حیـسم  ترـضح  ات  تشادن 
هتـشاد دوجو  نامز  نآ  تاروت  ياه  هخـسن  رد  هچ  نآ  ره  قیدصت  هن  تسا  باتک  نیا  یلامجا  قیدصت  قیدصت ، زا  روظنم  تفگ  ناوت  یم 

هدش تباث  یعطق  لیالد  اب  يو  توبن  هک  يربمایپ  هک ، تسا  نیا  ناربمایپ  ییاسانش  قرط  زا  یکی  مالسا . ربمایپ  رب  تداهـشو  لیجانا  تسا .
نیب زا  ییاسانش  قیبطت و  ماقم  رد  ار  کش  دیدرت و  هنوگ  همه  هک  دسرب  يدح  هب  يو  حیرصت  دنک و  حیرـصت  هدنیآ  ربمایپ  توبن  هب  تسا 

. دربب
يو توبنرب  زین ، نیـشیپ  ناربمایپ  ياه  باتک  رد  تسا ، هدـیدرگ  تباـث  نشور ، یعطق و  لـیالد  اـب  هک  نیا  رب  هوـالع  مالـسا  ربماـیپ  توبن 

ربمایپ هرابرد  لیجنا  تاروت و  هک  یتاراشب  ینعی  هلأسم ، نیا  تسا و  هدـش  صخـشم  نیدـهع )  ) بتک رد  وا  تایـصوصخ  مان و  حیرـصت و 
ود نیا  تاراشب  هیلک  مالـسا ، مانب  ياملع  الـضف و  زا  یهورگ  دهد . یم  لیکـشت  ار  باتک  ود  نیا  مهم  لوصف  زا  یکی  تسا ، هداد  مالـسا 

ناناملـسم مالـسا و  هب  يریدـقت  نایاش  تمدـخ  قیرط ، نیا  زا  هدرک و  يروآ  درگ  اهنآ ، فلتخم  دراوم  زا  ربمایپ  نیرخآ  هرابرد  ار  باتک 
(17 .) دناهداد ماجنا 

تایـصوصخ مان و  دـنهد  رارق  هعلاطم  دروم  ار  باتک  ود  نیا  تاروت  لیجنا و  ناوریپ  رگا  دـیامرف ، یم  رت  مامت  هچ  ره  تحارـص  اـب  نآرق 
:. دیامرف یم  هک  اج  نآ  دنبای  یم  نآرد  ار  مالسا  ربمایپ 

(. 18 (؛... ِلیِْجنِإلا َو  ِةارْوَّتلا  ِیف  ْمُهَْدنِع  ًابُوتْکَم  ُهَنوُدِجَی  )... 
(. دنبای یم  هدش  هتشون  باتک  ود  نیا  رد  ار  مالسا  ربمایپ  تایصوصخو  ناشن  مان و 

تسا دمحا  وا  مان  هک  يربمایپ  ندمآ  هب  نم  : ) تسا هتفگ  يو  هک  دنک  یم  لقن  یسیع  ترـضح  زا  تحارـص  لامک  اب  ثحب  دروم  هیآ  رد 
(. مهد یم  تراشب 

یگدنز نایحیـسم  نایدوهی و  زا  ییاه  هورگ  یبرع ، هریزج  رد  دناوخ ، مدرم  يارب  ار  اهنآربمایپ  دش و  لزان  نآ  ریاظن  هیآ و  نیا  هک  يزور 
هب ییادص  رـس و  هداد و  رارق  زیواتـسد  ار  نآ  نییآ ، ود  نیا  نادنمـشناد  تشادن ، دوجو  اه  باتک  نیا  رد  یتراشب  نینچ  رگا  دندرک و  یم 
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ناناملـسم فوفـص  هب  فصنم  یهورگ  دنتـسبورف و  بل  اه  حیرـصت  نیا  ربارب  رد  نانآ  حیحـص ، خیرات  يرواد  هب  یلو  دـنتخادنا ، یم  هار 
نینچ هک  نیا  ضرف  رب  رگا  هتـشاد و  دوجو  وا  دوخ  لیجنا  رد  حیـسم  ترـضح  تراـشب  ملـسم  روط  هب  ینونک . لـیجانا  یـسررب  دنتـسویپ .
نوتم تداهـش  هب  اریز  تسا ؛ هتـشادن  دوجو  ترـضح  نآ  دوخ  لیجنا  رد  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  دـشابن ، ینونک  ياـه  لـیجنا  رد  یتراـشب 
حیسم ترضح  ياه  نامرف  رادرک و  راتفگ و  دوخ ، هشیدنا  هب  هتشون و  لیجنا  نییراوح ، ریغو  نییراوحزا  کی  ره  یلعف ، ياه  لیجنا  دوخ 
لیجنا مان  هب  هتخیمآ و  اهنآ  اب  ار  دوخ  تایسدحو  تاعومسم  تادهاشم ، هکلب  هدرکن ، افتکا  نیا  هب  اهنت  تسا و  هدروآ  درگ  اج  نآ  رد  ار 

هدش هتشون  وا  زا  سپ  يدایز  فلتخم و  ياه  لیجنا  هدوبن ، شیب  یکی  حیسم  ترضح  لیجنا  هک  یلاح  رد  ساسا  نیا  رب  تسا . هداد  راشتنا 
. دوب هدروآ  رشب  تاجن  يارب  حیسم  هک  تسا  یلیجنا  نامه  وا ، لیجنا  هدرک  اعدا  لیجانا  زا  کی  ره  هدنسیون  و 

رد هتـشاد و  جاور  نایحیـسم  نایم  رد  تیحیـسم ، نیتسخن  نورق  رد  هک  درب  یم  مان  لـیجنا  جـنپ  تسیب و  زا  ( 19) یسیلگنا فراعملا  ةرئاد 
. تسا هدش  میرحت  اهنآ  زا  یخرب  صخألاب  هدمآ و  لمع  هب  یتارییغت  اهنآ  رد  یتاهجزا  یحیسم ، یناحور  عجارم  زا  کی  ره  نامز 

اهنآ تسا . هتخادـنا  رابتعا  زا  ار  هدـنام  یقاب  هتخانـش و  تیمـسر  هب  ار  نآ  يات  راـهچ  لـیجانا ، نیا  ناـیم  زا  یحیـسم ، تیناـحور  هاگتـسد 
:. زا دنترابع 

خیراـت هتبلا  . تسا هداد  راـشتنا  رگید  لـیجانا  زا  شیپ  ار  دوخ  باـتک  وا  و  هدوب ، حیـسم  ترـضح  نادرگاـش  زا  یکی  يو  یتـم : لـیجنا   . 1
(. 20 .) تسا هتشون  يدالیم  لاس 50 و 60  نیب  یهورگ  هتفگ  هب  لاسرد 38 و  ار  نآ  هک  دننآرب  یخرب  تسین : مولعم  نآ  شراگن 

تسا هتشون  يراوح  سرطپ  ییامنهار  هب  ار  دوخ  لیجنا  هدوبن و  يراوح  يو  هک  تسا  نیا  لیجنا  نارسفم  نایم  روهـشم  سقرم : لیجنا   . 2
ناسآ و تارابع  اب  ار  بلاطم  دـسیون و  یم  حیـسم  تاملک  زا  رتشیب  ار  ثداوح  نوچ  تسا ؛ لـیجنا  یقیقح  سیون  خـیرات  وا  تقیقحرد  و 

. دنک یم  نایب  لیصفت  اب  یهاگ  هاتوک و  دنت و 
تسا و هتـشون  دوب ، هارمه  وا  اب  اهرفـس  رد  ًابلاغ  هک  يراوح ، سلوپ  تیادـه  هب  ار  دوخ  لـیجنا  وا  هک  تسا  نیا  فورعم  اـقول : لـیجنا   . 3

(. 21 .) تسا يدالیم  دودح 63  نآ  شراگن  خیرات 
یم تبـسن  لوا  نرق  رخاوا  هب  ار  نآ  شراگن  ناداقن ، بلغا  دنناد . یم  لیجنا  نیرخآ  ار  انحوی  لیجنا  میدق ، ناگدنـسیون  انحوی : لیجنا   . 4

يانحوی هکلب  هدوبن  لوسر  يانحوی  نآ  هدنـسیون  هدش و  هتـشون  مود  نرق  لیاوا  رد  روبزم  لیجنا  هک  دنراد  هدیقع  ناداقن  زا  یخرب  دـنهد .
(. 22 .) تسا هتشون  ار  نآ  خیش 

. لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخوت  تسا ؛ تیحیسم  ناهج  یمسر  لیجانا  عضو  نیا ،
(. 23 .) دروآ تسد  هب  تسا  هتخادنا  رابتعا  زا  ار  اهنآ  تیحیسم  تیناحور  هاگتسد  هک  یلیجانا  عضو  دیاب  اج  نیا  زا 

زج درادن و  تیعطق  اهنآ  دوخ  نافلؤم  هب  باتک  راهچ  نیا  باستنا  یتح  تسین . حیـسم  ترـضح  لیجنا  اه ، لیجنا  زا  مادـک  چـیه  نیاربانب 
اقول هدوب و  سرطپ  تانایب  هصالخ  سقرم ، لـیجنا  تقیقح  رد  تسا . هتفرگن  حیـسم  ترـضح  زا  ار  دوخ  باـتک  بلاـطم  مادـک  چـیه  یتم 

. تسین نشور  زین  انحوی  لیجنا  فلؤم  هوالع  هب  دشاب . یم  سلوپ  تایلقن  راکفا و  هدرشف 
. دوش ادیپ  هناگراهچ  لیجانا  نیا  رد  تسا  هدمآ  ثحب  دروم  هیآ  رد  هک  یتراشب  هک  تشاد  راظتنا  دیابن  عضو  نیا  اب 

ندمآ تراشب  دـشخردب ، راصعا  كراترب  مالـسا  ربمایپ  توبن  لیلد  نآرق و  ناهرب  هک  هتفرگ  قلعت  نآ  رب  یهلا  تیـشم  هک  اج  نآ  زا  یلو 
یم اپ  تسد و  لیجنا  نارـسفم  هچ  رگا  تسا ، هدـش  دراو  حوضو  لامک  اب  انحوی  لیجنا  رد  دـمحا  مان  هب  حیـسم  ترـضح  زا  سپ  يربمایپ 
يا هناحوبذـم  تاکرح  اهنیا ، داد ، میهاوخ  حیـضوت  هک  نانچ  یلو  دـنیامن  ریـسفت  رگید  روط  ار  تراشب  نیا  هب  طوبرم  ياه  هیآ  هک  دـننک 

یلجت تیعقاو ، يامیس  هدش و  هتـشادرب  تقیقح  يور  زا  هدرپ  هاتوک ، تقد  کی  زا  سپ  و  درادن ، ییامن  دوخ  دنچ ، یتاظحل  زج  هک  تسا 
. دنک یم 

هب هک  ییاه  لیجنا  رد  تسا و  هدـش  دراو  15 و 16  ياه 14 ، باب  رد  انحوی  لیجنا  رد  طقف  هناگراهچ  ياه  لیجنا  ناـیم  رد  تراـشب  نیا 
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تسا و هدش  هدروآ  ریبعت  طیلقراف )  ) ظفل هب  هداد  تراشب  وا  ندمآ  زا  حیسم  ترـضح  هک  یـسک  نآ  مان  زا  هدش  هتـشون  ( 24) ینایرس نابز 
میهاوخ هراشا  نآ  هب  ًادـعب  هک  دراد  ینانوی  هشیر  ظفل  نیا  هک  دـننآرب  یهورگ  هدـش ، هتـشون  ینانوی  نابز  هب  زاغآ  زا  اـنحوی  لـیجنا  نوچ 

ناگدنسیون نایم  زا  دوب و  هتفای  شرورپ  نانابز  يربع  نایم  رد  وا  اریز  تفگ ؛ یم  نخس  يربع  نابز  هب  حیسم   . 1 هجوت . لباق  تاکن  دومن .
دوخ هک  یظفل  نیاربانب  دـنا . هتـشون  ینانوی  نابز  هب  ار  دوخ  لیجنا  رگید  رفن  هس  هتـشون و  يربع  نابز  هب  ار  دوخ  لـیجنا  یتم ، اـه ، لـیجنا 

باتک تسخن  زور  زا  نآ  هدنـسیون  تسانحوی و  لیجنا  رد  طقف  تراشب  نیا  اریز  تسا  هتفر  ناـیم  زا  هدومن  ظـفلت  نآ  هب  حیـسم  ترـضح 
. تسا هتشون  ینانوی  نابز  هب  ار  دوخ 

هب ظفل  نیا  هدش  هتشون  ینایرـس  نابز  هب  هک  ییاه  لیجنا  رد  و  دنتفگ ، یم  نخـس  نآاب  هیروس  لها  هک  تسا  ینایرـس  تغل  طیلقراف )  . ) 2
نابز نآ  هب  انحوی  لیجنا  هک  تسا  ینانوی  ظفل  برعم  ظفل ، نیا  هک  دنراد  قافتا  لیجنا  نارـسفم  یمالـسا و  نادنمـشناد  تسا و  هتفر  راک 

:. دنراد فالتخا  هدوب  هچ  ینانوی  تغل  رد  ظفل  نیا  یلصا  هشیر  هک  نیا  رد  یلو  تسا ، هدش  هتشون 
ار نآ  هشیر  لیجنا  نارـسفم  یلو  تسا ، دـمحا  دـمحم و  يانعم  هب  سوطیلکیرپ ) ، ) هملک نیا  یناـنوی  هشیر  هک  دـنقفتم  یمالـسا  ناـققحم 

تـسد هب  ار  بلطم  تقیقح  دراد ، دوجو  تایآ  نوتمرد  هک  ینیارق  يور  دـیاب  اذـل  و  دـنا . هتـسناد  هدـنهد  یلـست  يانعم  هب  سوطیلکراپ ) )
. دروآ

دـشاب هتفگ  ًالثم  هدرک ؛ يراج  نابز  هب  تسا  هداد  تراشب  وا  ندمآ  زا  هک  ار  یـسک  نآ  مان  ًانیع  حیـسم  ترـضح  هک  تسین  دیعب  چـیه   . 3
هدرک همجرت  ینانوی  ظفل  ود  زا  یکی  هب  ار  نآ  دوخ  هقیلس  يور  دراد ، دوجو  نآ  رد  تراشب  نیا  هک  مراهچ ، لیجنا  هدنـسیون  یلو  دمحا ،

. دیایب همجرت  رد  لاح  نامه  هب  دیاب  هکلب  ددرگ ، همجرت  صاخشا  مان  مَلَع و  دیابن  هک  یتروص  رد  تسا 
سدقلا حور  هب  ار  نآ  نارـسفم  رتشیب  تسا و  هدـمآ  هدـنهد  یلـست  ظفل  اطیلقراف ، هملک  ياج  هب  مومع  روط  هب  یـسراف  ياه  لیجنا  رد   . 4

. دومن ریسفت  سدقلا  حور  هب  ار  اطیلقراف  ناوت  یمن  زگره  هک  تفگ  میهاوخ  نشور  دهاوش  لیالد و  اب  دنا و  هدومن  ریسفت 
رب سدـقلا  حور  یـسیع ، نتـشگ  بولـصم  زا  سپ  زور  هاجنپ  دـنیوگ : یم  دـننک  یم  ریـسفت  سدـقلا  حور  هب  ار  اـطیلقراف  هک  یناـسک   . 5
هب اهنآ  همه  و  دمآ ، نامـسآ  زا  دیزو  یم  هک  دیدش  داب  يادص  نوچ  ییادص  هاگان  دـش . لزان  دـندوب ، عمج  هناخ  کی  رد  هک  نویراوح ،

زاـغآ نتفگ  نخـس  هب  دوـب ، هدیـشخب  ملکت  تردـق  اـهنآ  حور  هب  هـک  یعوـن  هـب  فـلتخم ، ياـه  ناـبز  هـب  دنتـشگ و  وـلمم  سدـقلا  حور 
رد دـنک ، یم  لقن  حیـسم  ترـضح  زا  هیآ  نیا  هک  یتراشب  دـنیوگ  یم  یمالـسا  ناققحم  اطیلقراف . ندـمآ  هب  لیجنا  تراشب  (. 25 .) دندرک

سپ طیلقراف )  ) مان هب  یصخش  ندمآ  زا  انحوی  لیجنا  لقن  هب  حیسم  ترضح  و  تسا ، هدش  دراو  ياه 14 و 15 و 16  باب  رد  انحوی  لیجنا 
میراچان بلطم  ندش  نشور  يارب  ام  دشاب . یم  مالـسا  ربمایپ  نآ  زا  دوصقم  هک  دـهد  یم  یهاوگ  يدایز  نیارق  تسا و  هداد  ربخ  دوخ  زا 

:. مییامن لقن  اه  هلمج  هرامش  باب و  نییعت  اب  ار  تایآ  نوتم 
امـش اب  دـبا  ات  دـهدب ، امـش  هب  يرگید  طیلقراف )  ) ات تساوخ  مهاوخ  ردـپ  زا  نم  دـیراد و  هاگن  ارم  ماکحا  دـیراد ، تسود  ارم  امـش  رگا  )

یم ار  وا  امـش  اّما  دسانـش ، یمن  دنیب و  یمن  وا  هک  اریز  دنک ؛ لوبق  ار  وا  دـناوت  یمن  ناهج  هک  تسا  یتسار  قح و  حور  وا  دـنام . دـهاوخ 
(. 26 (.) دوب دهاوخ  امش  رد  دنام و  یم  امش  دزن  هک  اریز  دیسانش ،

ار امش  نامه ، داتسرف ، دهاوخ  نم  مسا  هب  ار  وا  ردپ  هک  طیلقراف ،)  ) نآ نکل  مدوب ، امش  اب  هک  یتقو  ما  هتفگ  امش  هب  ار  اه  نخـس  نیا  نم  )
(. 27 (.) دروآ دهاوخ  امش  دای  هب  ما  هتفگ  امش  هب  نم  زیچ  ره  تخومآ و  دهاوخ  زیچره 

مهاوخ امـش  هب  ردپ  بناج  زا  نم  هک  طیلقراف  نآ  نوچ  ( 28 ،) دـیروآ نامیا  ددرگ  عقاو  هک  یتقو  ات  مداد  ربخ  امـش  هب  عوقو  زا  لبق  الاح  )
(. 29 (.) داد دهاوخ  تداهش  نم  هرابرد  دیآ  یم  ردپ  فرط  زا  هک  یتسار  حور  داتسرف ،

امـش دزن  ار  وا  مورب  رگا  اـّما  دـمآ . دـهاوخن  امـش  دزن  طـیلقراف  نآ  مورن  نم  رگا  مورب . نم  هک  تسا  دـیفم  ار  امـش  هک  میوگ  یم  تسار  )
هب دنروآ ؛ یمن  نامیا  نم  هب  هک  اریز  هانگ ، هب  تخاس : دهاوخ  مزلم  فاصنا  قدص و  هانگ و  هب  ار  نایناهج  دیایب ، نوچ  وا  داتسرف . مهاوخ 
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و تسا ، هدش  يراج  مکح  ناهج  نیا  سیئر  رب  هک  اریز  فاصنا ، هب  دـینیب ؛ یمن  رگید  ارم  امـش  مور و  یم  دوخردـپ  دزن  هک  اریز  قدـص ،
داشرا یتسار  یمامت  هب  ار  امش  وا  دیایب  وا  نوچ  اّما  دیوش ، لمحتم  دیناوت  یمن  الاح  نکل  میوگب ، امـش  هب  هک  مراد  رایـسب  ییاهزیچ  رگید 

داد و دهاوخ  ربخ  هدنیآ  هب  ار  امـش  تفگ و  دهاوخ  دونـش  یم  هچ  نآ  ره  هکلب  تفگ ، دهاوخن  نخـس  دوخ  شیپ  زا  وا  اریز  درک ؛ دهاوخ 
نم زا  تسا  ردـپ  نآ  زا  هچره  داد . دـهاوخ  ربـخ  ار  امـش  تفاـی و  دـهاوخ  تسا  نم  ِنآ  زا  هچ  نآ  وا  هک  اریز  دومن ؛ دـهاوخ  دـیجمت  ارم 

نیارق اج  نیا  رد  تسیچ . طیلقراف  زا  روظنم  (. 30 (.) دهد یم  ربخ  امش  هب  دریگ و  یم  تسا ، نم  ِنآ  هچ  نآ  هک  متفگ  تهج  نیا  زا  تسا .
:. سدقلا حور  هن  دیآ  یم  حیسم  زا  سپ  هک  تسا  يربمایپ  طیلقراف  زا  دارم  هک  دهد  یم  یهاوگ  هک  میراد  ینشور 

( طیلقراف  ) هک دوب  ملسم  لیجنا  نارسفم  املع و  نایم  رد  مالسا  زا  شیپ  هک  دوش  یم  هدافتسا  یحیسم  خیراوت  یخرب  زا  درک  هجوت  دیاب   . 1
هک ستنم  ًالثم  دـنا ؛ هدومن  یفرعم  دوعوم  طیلقراف )  ) ار دوخو  هدرک  هدافتـسا  ءوس  بلطم  نیا  زا  یهورگ  یتح  تسا . دوعوم  ربمایپ  ناـمه 
نم تفگ : دیدرگ و  تلاسر  یعدم  ریغص  يایسآ  رد  يدالیم  لاس 187  رد  تسیز ، یم  يدالیم  مود  نرق  رد  دوب و  شک  تضایر  يدرم 

(. 31 .) دندرک يوریپ  يو  زا  یهورگ  تسا و  هداد  ربخ  وا  ندمآ  زا  یسیع  هک  متسه  طیلقراف  نامه 
مالسا ربمایپ  تثعب  ياهزور  رد  تیحیسم  ناهج  یناحور  یسایس و  نارس  هک  دوش  یم  هدافتسا  ًالماک  یمالسا  ملـسم  خیراوت  راثآ و  زا   . 2

ندـناوخ زا  سپ  وا  داد  هشبح  رادـمامز  هب  ار  وا  همان  ربمایپ  ریفـس  هک  یماگنه  تهج  نیا  زا  دـندوب  لیجنا  دوعوم  ربمایپ  راـظتنا  رد  یگمه 
روط نامه  و  دنتـسه . وا  راظتنا  رد  باتک ، لها  ناهج  هک  تسا  يربمایپ  نامه  وا  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  تفگ : درک و  ریفـس  هب  ور  همان 
نیعم ار  وا  ياه  ِناشن  میالع و  هداد و  تراشب  نامزلارخآ  ربمایپ  توبن  زا  زین  وا  هداد ، ربخ  حیـسم  ترـضح  توبن  زا  یـسوم  ترـضح  هک 

(. 32 .) تسا هدرک 
ترضح نآ  همان  خساپ  رد  دروآ ، لمع  هب  یتاقیقحت  مالـسا  ربمایپ  هرابرد  درک و  هعلاطم  ار  همان  دیـسر و  رـصیق  تسد  هب  ربمایپ  همان  یتقو 

نیا هک  مدرک  یم  نامگ  یلو  دمآ ، دهاوخ  يربمایپ  هک  متـسناد  یم  نم  مدـش ، هاگآ  امـش  توعد  زاو  مدـناوخار  امـش  همان  تشون : نینچ 
(. 33 ... .) تساخ دهاوخ  رب  ماش  زا  ربمایپ 

. تسا هتشاد  یلیجنا  هشیر  ملسم ، روط  هب  راظتنا  نینچ  دندوب و  يربمایپ  راظتنا  رد  نانآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  یخیرات  صوصن  نیا  زا 
یم یعطق  ار  بلطم  نیا  تسا ، هدرمش  وا  ندمآ  يارب  هک  یجیاتن  طیارش و  و  هدش ، لئاق  طیلقراف )  ) يارب حیسم  ترـضح  هک  یتازایتما   . 3

نونکا مییامن . ریـسفت  سدقلا  حور  هب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  زا  عنام  میالع  نیا  دوب . دهاوخن  دوعوم  ربمایپ  زج  طیلقراف )  ) زا روظنم  هک  دزاس 
:. نیارق حورشم 

ات تساوخ  مهاوخ  ردپ  زا  نم  دیراد و  هاگن  ارم  ماکحا  دیراد  تسود  ارم  امش  رگا  : ) درک زاغآ  نینچ  ار  دوخ  نخس  حیسم  ترضح  فلا )
(. 34 (.) داد دهاوخ  امش  هب  يرگید  طیلقراف ) )

ریز وا  تما  زا  یهورگ  دهد  یم  لامتحا  وا  هک  تسا  یکاح  دشک  یم  اهنآ  خر  هب  ار  دوخ  تبحم  رهم و  حیـسم  ترـضح  هک  نیا  زا  ًالوا ،
راداو وا  نتفریذپ  هب  ار  نانآ  دهاوخ  یم  فطاوع  کیرحت  قیرط  زا  اذل  تفر و  دنهاوخن  ، دهد یم  تراشب  وا  ندـمآ  زا  يو  هک  یـسک  راب 
هنیمز نینچ  هب  تروص  نیا  رد  دشاب  سدقلا  حور  نامه  دـنا -  هدرک  روصت  لیجنا  نارـسفم  هک  روط  نآ  طیلقراف -  زا  روظنم  رگا  دزاس و 

کش و دـیدرت و  ياج  یـسک  يارب  هک  دـنک  یم  ریثأت  حاورا  بولق و  رد  نانچ  نآ  لوزن ، زا  سپ  سدـقلا  حور  اریز  دوبن ؛ جایتحا  يزاـس 
قیرط زا  زج  دوعوم ، یبن  نوچ  تسه ؛ دیدش  زاین  يزاس  هنیمز  نینچ  کی  هب  دشاب ، دوعوم  ربمایپ  دوصقم  رگا  یلو  دنام ، یمن  یقاب  راکنا 

وا زا  یهورگ  دـنورگ و  یم  يو  هب  فصنم  یهورگ  هظحـالم ، نیا  يور  دـنک و  یمن  یفرـصت  يریثأـت و  حاورا  بولق و  رد  غـیلبت  ناـیب و 
. دننادرگ یمرب  يور 

زا لبق  نونکا  : ) دومرف هدرک و  يراـشفاپ  تمـسق  نیا  رد  باب 14  زا  هلمج 29  رد  درکن . افتکا  رکذت  رادقم  نیا  هب  حیـسم  ترـضح  یتح 
هب دسر  هچ  ات  درادن ، يزاین  هیصوت  هب  سدقلا ، حور  هب  نامیا  هک  یلاح  رد  دیروآ .) نامیا  ددرگ  عقاو  هک  یتقو  ات  مداد  ربخ  امش  هب  عوقو 
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. يراشفاپ هزادنا  نیا 
حیحـص فلکت و  نودـب  مالک  تسا ، يرگید  ربمایپ  نآ ، زا  روظنم  مییوگب  رگا  داد .) دـهاوخ  امـش  هب  يرگید  طیلقراف  : ) دومرف يو  ًایناث ،

سدـقلا حور  اریز  دوب ؛ دـهاوخن  فلکت  زا  یلاـخ  رگید )  ) ظـفل ندرب  راـک  هب  دـشاب ، سدـقلا  حور  نآ  زا  دوصقم  رگا  یلو  دوب ، دـهاوخ 
یم ردپ  فرط  زا  هک  یتسار  حور  ( 35 (.) دروآ دهاوخ  امش  دای  هب  ما  هتفگ  امش  هب  نم  هک  يزیچ  ره  ( ) .ب تسا یکی  اهنت  تسین و  ددعتم 

. داد دهاوخ  تداهش  نم  هرابرد  دیآ ،
وا تاروتسد  همه  هدیزگرب ، دارفا  نیا  ایآ  ( 36 .) دیدرگ لزان  نایراوحرب  یسیع  نتشگ  بولصم  زا  سپ  زور  هاجنپ  سدقلا  حور  میناد  یم 

!. دهد میلعت  نانآ  هب  هبترم  ود  سدقلا  حور  ات  دندوب ، هدرک  شومارف  هاتوک  تدم  نیا  رد  ار 
يانعم هلمجود  دشاب ، دوعوم  ربمایپ  دوصقم  رگا  یلو  دهد ، تداهش  حیسم  هرابرد  ات  دنتشاد  وا  تداهش  هب  يزاین  هچ  حیسم  نادرگاش  ایآ 

هدرک و شومارف  ار  وا  تاروتـسد  زا  يرایـسب  لـیجنا ، ياـملع  درب  تسد  ناـمز و  لوـط  رثا  رب  حیـسم  تما  اریز  تشاد ؛ دـنهاوخ  حـیحص 
داد و تداهش  یسیع  ترـضح  توبن  هب  درک و  وگزاب  ار  همه  قدمحم  ترـضح  دندوب و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  ار  اهنآ  همه  یهورگ 

هتساریپ تیهولا  ياعدا  زا  ار  حیسم  سدقم  تحاس  دومن و  هئربت  اوران  ياه  تبسن  زا  ار  حیـسم  ردام  هدوب و  ربمایپ  نم ، دننام  زین  وا  تفگ :
. تخاس

حور  ) دوـصقم رگاو  تسا ، هدرک  دوـخ  نتفر  هب  طورـشم  ار  طـیلقراف )  ) ندـمآ وا  ( 37 (.) دـیآ یمن  امـش  دزن  طـیلقراف  مورن  نم  رگا  ( ) ج
سدقلا حور  نایحیسم ، هدیقع  هب  اریز  تسا ؛ هدوبن  وا  نتفر  هب  طورشم  نییراوح  دوخ  رب  یتح  حیسم و  ترضح  رب  وا  لوزن  ، دشاب سدقلا )

وا لوزن  هاگ  چـیه  نیاربانب  ( 38 .) دـیدرگ لزان  دتـسرفب ، فارطا  هب  غیلبت  يارب  ار  نانآ  تساوخ  حیـسم  ترـضح  هک  یناـمز  نویراوح ، رب 
، تروص نیا  رد  تسا ، یناهج  تعیرش  مه  نآ  تعیرش ، بحاص  يربمایپ  دوصقم  مییوگب  رگا  یلو  تسا ، هدوبن  حیـسم  نتفر  هب  طورـشم 

. دوب دهاوخ  وا  نییآ  نتشگ  خوسنم  حیسم و  ترضح  نتفر  هب  طورشم  وا  ندمآ 
نم هب  هک  اریز  هانگ ، هب  تخاس : دـهاوخ  مزلم  فاصنا  قدـص و  هانگ و  هب  ار  نایناهج  : ) تسا هدـش  یفرعم  زیچ  هس  طیلقراف )  ) لوزن رثا  د )

(. 39 ...(.) دنروآ یمن  نامیا 
قدـص و هانگ و  هب  مزلم  ار  اهنآ  زگره  دـیدرگ و  لزان  ناـیراوح  رب  یـسیع  ندـش  بولـصم  زا  سپ  زور  هاـجنپ  سدـقلا ) حور   ) میناد یم 

بیذکتار حیـسم  ترـضح  زگره  هک  نویراوح ، رب  هن  ددرگ ، یم  رهاظ  نارکنم  رب  وا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هلمج  لیذ  زا  دومنن و  فاصنا 
. دشاب یم  عمج  وا  فیرش  دوجو  رد  تازایتما  نیا  مامت  تسا  مالسا  دوعوم  ربمایپ  دوصقم  مییوگب  رگا  یلو  دندرک . یمن 

(. 41 (.) دیشخب دهاوخ  لالج  ارم  و  داد ، دهاوخ  ربخ  هدنیآ  زا  ار  امش  ( ) 40 (.) داد دهاوخ  تداهش  حیسم )  ) نم هرابرد  طیلقراف  ( ) ه
زا روظنم  نینچ  مه  دنتـشادن و  وا  قیدصت  هب  يزاین  نویراوح  اریز  تسین ؛ سدـقلا  حور  يو  هک  تسا  یکاح  حیـسم  ترـضح  رب  تداهش 

لیمکت ار  وا  نییآ  داد و  ماجنا  حیـسم  ترـضح  هرابرد  دوعوم  ربمایپ  هک  تسا  ییاـه  فیرعت  اـنث و  دیـشخب ، دـهاوخ  لـالج  وا  هب  هک  نیا 
نومنهر دـنا  هدیـسر  نآ  هب  مالـسا  ردـق  یلاع  ناققحم  هک  یتقیقح  هب  ار  ام  دـناوت  یم  نیارق  نیا  رد  تقد  ! نیا زا  رتالاب  یلـالج  هچ  درک .

(. 42 .) دروآ تسد  هب  زین  يرگید  نیارق  ناوت  یم  تقد  اب  هکلب  تسین ، رصحنم  دش  هتفگ  هچ  نآ  هب  نیارق  هتبلا  ددرگ .
یم ناگدــنناوخ  رظن  زا  دراد  هراـب  نـیا  رد  ص4174 ) ج 23 ،  ) هـسنارف گرزب  فراـعملا  ةرئاد  هـک  ار  یهجوـت  لـباق  بـلطم  ناـیاپ ، رد 

:. مینارذگ
(، دمح  ) ردصم هشیر  زا  تسا و  هدش  دمح  رایسب  ینعم  هب  دمحم  هملک  تسا ، ناربمایپ  متاخ  ادخ و  هداتسرف  مالسا و  نید  سسؤم  دمحم 

لماک فدارتم  تسا  دمح  هشیر  نامهزا  هک  يرگید ، مان  بیجع  فداصت  بسح  رب  هدیدرگ . قتـشم  تسا ، لیلجت  دیجمت و  يانعم  هب  هک 
. دندرب یم  راک  هب  طیلقراف  نییعت  يارب  ار  ظفل  نآ  ناتـسبرع  نایوسیع  دور  یم  يوق  لامتحا  هک  تسا  دـمحا  نآ  دـشاب و  یم  دـمحم  ظفل 

نیا هب  دندراذگ . نآ  ياج  ار  سیویلکیرپ  ظفل  ًاهابتشا  هک  تسا  سوتیلکاراپ  ظفل  همجرت  للجم ، رایسب  هدش و  هدوتس  رایـسب  ینعی  دمحا ،
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هب زین  دیجم  نآرق  تسا . مالـسا  ربمایپ  روهظ  تراشب  ظفل ، نیا  زا  دارم  هک  دنا  هدرک  دزـشوگ  ررکم  ناملـسم  یبهذم  ناگدنـسیون  بیترت 
(. 43 .) دنک یم  هراشا  عوضوم  نیا  هب  فص  هروس  زیگنا  تفگش  هیآ  رد  ینلع  روط 

.100 ص93 -  ج1 ، نومأملاو ، نیمألا  ةریس  یف  نویعلا  ناسنا  . 1 اهتشونیپ : ------------------------------- 
، تسین وا  ناوید  رد  دوش  یم  لقن  وا  زا  هک  يدعب  راعشا  تسا . دوجوم  وا  ناوید  رد  راعـشا  نیا  مامت  ص2519 و 29 . بلاطوبا ، ناوید  . 2

. دنا هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  ناققحم  هکلب 
، تسین وا  ناوید  رد  دوش  یم  لقن  وا  زا  هک  يدعب  راعشا  تسا . دوجوم  وا  ناوید  رد  راعشا  نیا  مامت  ص25.19 و 29 . بلاطوبا ، ناوید  . 3

. دنا هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  ناققحم  هکلب 
، تسین وا  ناوید  رد  دوش  یم  لقن  وا  زا  هک  يدعب  راعشا  تسا . دوجوم  وا  ناوید  رد  راعشا  نیا  مامت  ص25.19 و 29 . بلاطوبا ، ناوید  . 4

. دنا هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  ناققحم  هکلب 
، تسین وا  ناوید  رد  دوش  یم  لقن  وا  زا  هک  يدعب  راعشا  تسا . دوجوم  وا  ناوید  رد  راعشا  نیا  مامت  ص25.19 و 29 . بلاطوبا ، ناوید  . 5

. دنا هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  ناققحم  هکلب 
ص254. ج1 ، سیمخلا ، خیرات  ص275 ؛ ج1 ، رکاسع ، نبا  خیرات  . 6

ص279. ج1 ، ماشه ، نبا  ةریس  دراد . بحملا ) بأد  : ) اه هخسن  یخرب  رد  . 7
ص280. نامه ، . 8

ص59. توریب ، عبط  هّللا ، ترصن  تزعدمحم  قیقحت  تباث ، نب  ناسح  ناوید  . 9
ص65. نامه ، .10

ج2، برالا ، غولب  ص259 ؛ ج20 ، راونالاراحب ، ص270 ؛ ج2 ، ماشه ، نبا  ةریس  ص287 ؛ ج3 ، نایبلا ، عمجم  ك : رتشیب ر . عالطا  يارب  .11
روـط هب  هراـب  نیا  رد  تسا -  نآرق  رب  یعوـضوم  ریـسفت  هک  ( - 556 ص549 -   ) میرکلا نآرقلا  یف  ةوبنلا  ملاـعم  باـتکرد  اـم  ص284 .

. میا هتفگ  نخس  طوسبم 
هیآ 31. ( 35  ) رطاف . 12

ص207. ج2 ، نایبلا ، عمجم  . 13
ص232. ۀیسردملا ، ۀلحرلا  . 14

ص630. ج7 ، رانملا ، . 15
هیآ 63. ( 43  ) فرخز . 16

ناشیـشک زا  دوخ  هک  تسا  مالـسالا  رخف  موحرم  فیلأت  مالعالا  سینا  باتک  هدش ، هتـشون  هراب  نیا  رد  نونکات  هک  یباتک  نیرت  عماج  .17
عطق رد  یفورح  تروـص  هـب  ًاریخا  هدــش و  پاـچ  يرمق  لاـس 1319  رد  گرزب  دـلجود  رد  باـتک  نـیا  دوـب . ناریا  ياـهاسیلک  فورعم 

. تسا هدش  پاچ  زین  کچوک 
هیآ 157. ( 7  ) فارعا .18

.180 ص 179 -  پاچ 13 ، ج2 ، . 19
توریب 1928 م. سدقم ، باتک  سوماق  سکاه ، زمیج  زا : لقن  هب  .20

. نامه زا : لقن  هب  . 21

. نامه زا : لقن  هب  . 22
نینچ مه  تسا و  دوجوم  لیجنا  کی  بلاطم  نایم  هک  یـضقانت  دراد و  دوجو  هناگراهچ  لـیجانا  ناـیم  هک  یتاـضقانت  نیا ، زا  هتـشذگ  .23
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هدـش بجوم  دـنک ، یم  هئطخت  عطق  روط  هب  ار  اهنآ  هتفرن و  نآ  راب  ریز  لقع  هک  ینانخـس  تسا و  رادـنپ  هناسفا و  هیبش  هک  یفارخ  بلاطم 
بلاطم ر.ك: نیا  لیـصفت  يارب  دـندرگ و  طقاس  تیدنـس  رابتعا و  زا  تیحیـسم  ناهج  هناـگراهچ  سدـقم  بتک  لـیجانا و  نیا  ماـمت  هک 

یمالسا ماقم  یلاعو  ققحم  نادنمـشناد  فرط  زا  هک  رگید  باتک  اه  هد  مالعالا و  سینا  هیـسردملا و  ۀلحرلا  یفطـصملا ؛ نید  یلا  يدهلا 
. تسا هدش  هتشون 

يربع زا  ریغ  هتفای  شرورپ  اهنآ  نایم  رد  يو  هک  یناسک  يو و  يرداـم  ناـبز  هدوب و  يربع  ناـبز  هب  هچ  رگا  حیـسم  ترـضح  لـیجنا  . 24
. دنکریسفت دنتسه ، هیروس  لها  نامه  هک  ناینایرس ، يارب  ینایرس  تغل  هب  ار  نآ  هک  دوب  رومأم  وا  تایاور ، رابخا و  ربانب  یلو  تسا ، هدوبن 

لیجنا هب  ینایرـس  لیجانا  اه  لیجنا  مامت  نایم  زا  تسا و  هدوب  ینایرـس  نامه  لیجنا  یلـصا  نابز  هک  دـنا  هدرک  روصت  یهورگ  رظن  نیا  زا 
. تسا رت  کیدزن  یعقاو 

.5 باب 1 -  نایراوح ، لامعا  . 25
اب رتشیب  نانیمطا  يارب  میدرک و  لـقن  پاـچ  نیمه  زا  زین  ار  اـه  هلمج  هیقب  و  ندنل 1837 م . ، 17 هلمج 15 -  باب 14 ؛ انحوی ، لیجنا  . 26

. میدومن قیبطت  دنا  هدش  لقن  یسراف  هب  ینادلک  ینایرس و  نابز  زا  هک  رگید  یسراف  ياه  همجرت 
.26 هلمج 25 -  باب 14 ، . 27

هلمج 29. باب 14 ، . 28

هلمج 26. باب 15 ، . 29
.15 هلمج 7 -  باب 16 ، . 30

. تسا هدش  پاچ  لاس 1848  رد  هک  رویم ) میلو   ) خیرات زا  لقن  هب  ص 179  ج2 ، مالعالا ، سینا  . 31
ص 279. ج3 ، یبلح ، هریس  ص 259 ؛ ج1 ، يربک ، تاقبط  . 32

ص44. ج2 ، لماکلا ، . 33
هلمج 15. باب 14 ، . 34

.5 باب 1 -  نایراوح ، لامعا  .35
هلمج 26. باب 14 ، . 36

هلمج 7. باب 15 ، . 37
هلمج 17. باب 10 ، اقول ، هلمج 29 ؛ باب 10 ، یتم ، .38

. تسا رت  بساـنم  رت و  نشور  یمود  هلمج  تسا و  هدـمآ  خـیبوت  مزلم )  ) ياـج هب  یمیدـق ، لـیجانا  زا  يرایـسب  رد  هلمج 7 . باب 16 ، .39
اب دنک ، یمن  قیبطت  سدقلا  حور  اب  هلمج  نیا  زگره  هک  دننیب  یم  دنسر و  یم  هلمج  نیا  هب  یتقو  یحیسم  ناگدنسیون  نارسفم و  زا  یخرب 

نیا بلطم  نیا  هاوگ  دزاس و  یم  مزلم  هاـنگ  هب  ار  مدرم  هک  تسا  ناطیـش  ناـمه  ناـیناهج ، سیئر  زا  روظنم  دـنیوگ : یم  تراـسج  لاـمک 
:. دومرف هیآ 30  رد  حیسم  ترضح  هک  تسا 

اریز تسین ؛ يرگید  زیچ  یناطیش ، يرکف  زج  ریسفت ، نیا  دنک . یمن  هبلغ  حیـسم  رب  ینعی  درادن ؛ يا  هصح  نم  رد  دیآ و  یم  ناهج  سیئر 
!. دیامن یم  مازلا  فاصنا  قدص و  هب  هنوگچ  دزاس ، یم  مزلم  هانگ  هب  ار  مدرم  نایناهج  سیئر  نینچ  کی  هک  نیا  ضرف  هب 

روظنم اـما  تسا و  هدـش  دراو  یمیدـق  لـیجانا  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  خـیبوت  ناـمه  اـج  نیا  رد  ندرک ) مزلم  ) زا روظنم  نیا ، زا  هتـشذگ 
تسا و يا  هناگادج  لقتسم و  تیـصخش  وا  هک  تسا  نیا  هدش  دراو  درادن ) يا  هصح  نم  رد  نایناهج  سیئر   ) هیآ 30 رد  هک  يا  هلمجزا 

. تسوا نییآ  لمکم  وا  هکلب  تسین ، حیسم  توبن  زا  يا  هخاش 
هلمج 26. باب 15 ، . 40
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هلمج 14. باب 16 ، . 41
. تسا هدش  هدافتسا  مالعالا  سینا  سیفن  باتک  زا  ثحب  نیا  میظنت  رد  . 42

ص504. ج1 ، ناربمایپ ، متاخ  دمحم  . 43

اهنآ خساپ  طیلقراف و  دروم  رد  ییاه  شسرپ 

ترـضح هک  لیجنا -  تایآ  رد  طیلقراف  زا  روظنم  هک  تخاس  نشور  يدایز  نیارق  لیالد و  اهنآ  خساپ  طیلقراف و  دروم  رد  ییاه  شـسرپ 
نارـسفم هک  روط  نامه  سدـقلا ، حور  هب  ار  نآ  ناوت  یمن  زگرهو  تسا ، نایناهج  دوعوم  ربمایپ  تسا -  هداد  تراشب  وا  ندـمآ  زا  حیـسم 

. دومن ریسفت  دنتسه ، یعدم  لیجنا 
هدرک ریسفت  دوعوم  ربمایپ  هب  ار  طیلقراف  هک  یناسک  رظن  زا  داقتنا  ضارتعا و  تروص  هب  ار  ییاه  شـسرپ  یحیـسم  تایرـشن  زا  یکی  ًاریخا 

ناغلبم یلو  دـنا  هتفگ  یعطق  ياه  خـساپ  اه  شـسرپ  نیا  هب  يرود ، نایلاس  زا  یمالـسا  ناـققحم  هک  یتروص  رد  تسا ، هدومن  حرطم  دـنا 
. دنا هداتفا  اهنآ  ندرک  هدنز  رکف  هب  الاح  یحیسم 

نارهت رد  شیپ  لاس  باتک 83  نیا  هتفگ و  خساپ  اه  شسرپ  نیا  مامت  هب  ( 1) مالعالا سینا  دوخ  دنمشزرا  باتک  رد  مالسالا  رخف  موحرم 
:. میهد یم  خساپ  اهنآ  هب  هدومن و  حرط  کی  کی  ار  تالاؤس  نیا  ام  نونکا  تسا . هدش  پاچ 

. لوا شسرپ 
هدوب ناسنا  وا  اریز  دشاب ؛ دمحم  ترضح  هب  طوبرم  دناوت  یمن  هیآ  نیا  تسا و  یتسار  حور  طیلقراپ  دیامرف ، یم  ًاحیرص  حیـسم  ترـضح 

. حور هن 
. خساپ

هب زین  تسا  تلالض -  یتسار و  زا  معا  حور -  ياراد  هک  یناسنا  قلطم  رد  دوش ، یم  لامعتسا  سدقلا  حور  رد  هک  روط  نامه  حور ، ظفل 
:. تسا هدمآ  نینچ  انحوی  لوا  همان  رد  هنومن ، باب  زا  تسا  دایز  نیدهع  بتک  رد  مود  يانعم  رد  حور  ظفل  لامعتسا  دور و  یم  راک 

ادـیپ دایز  ناهج  رد  وگغورد  ناربمایپ  اریز  هن ؛ ای  تسه  ادـخ  زا  ایآ  هک  دـییامزایب  ار  حاورا  هکلب  دـییامنن ، رواب  ار  حور  ره  ناـبوبحم ، يا 
مسجم ياسیع  هک  یحور  ره  تسادخ و  زا  هدش ، مسجم  حیسم  ياسیع  هب  هک  یحور  ره  ار . ادخ  حور  میـسانش  یم  اج  نیا  زا  دنا و  هدش 

ام تسا . ناهج  رد  مه  نالا  دیآ و  یم  دیا  هدینش  هک  لاجد )  ) حیـسم فلاخم  حور  نآ  تسا  نینچ  مه  تسین و  ادخ  زا  دنکراکنا  ار  هدش 
حور قح و  حور  دریگ . یمن  شوگ  اـم  هب  تسین  ادـخ  زا  هک  نآ  دونـش و  یم  ار  اـم  نخـس  دسانـش ، یم  ار  ادـخ  هکره  میتـسه و  ادـخ  زا 

(. 2 .) میهد یم  زیمت  نیا  زا  ار  تلالض 
یتسار قح و  هب  سکره  هک  دناسر  یم  ًاحیرـص  هیآ  لیذ  تسا و  عیاش  سدـقلا  حور  ریغرد  حور  لامعتـسا  هک  تسا  یکاح  اه  هلمج  نیا 

. تسا تلالض  حور  وا  دیامن  توعد  یهارمگ  تلالض و  هب  سکره  تسا و  قح  حور  وا  دنک ، توعد 
و دومن . دـهاوخ  توعد  تقیقح  یتسار و  هب  ار  مدرم  وا  هک  تسا  نیا  يارب  تسا  هدـش  هتفگ  یتسار ) حور   ) دوعوم ربمایپ  هب  رگا  نیاربانب 

. دنام یمن  یقاب  یسک  يارب  دیدرت  ياج  تقد ، زا  سپ  هک  تسا  دایز  نانچ  نآ  ناهج  للم  نایم  رد  ریبعت  عون  نیا 
. مود شسرپ 

یتروص رد  دسانـش  یمن  دنیب و  یمن  ار  وا  هک  اریز  دنک ؛ لوبق  ار  وا  دناوت  یمن  ناهج  هک ، درک  یفرعم  نینچ  ار  طیلقراف  حیـسم ، ترـضح 
. دنتخانش دندید و  ار  دمحم  ترضح  رفن  نارازه  هک 

. خساپ
ماجنا مالـسا  ربمایپ  هرابرد  نایحیـسم  هیحان  زا  یتفرعم  نینچ  زگره  تسا و  لد  هدـید  اب  ییاسانـش  تفرعم و  اـج  نیا  رد  ندـید  زا  دوصقم 
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:. هنومن باب  زا  دوش  یم  هدید  ناوارف  نیدهع  دوخ  یتح  مدرم ، نایم  رد  لامعتسا  نینچ  کی  تفرگن و 
مامت ناشیا  ّقح  رد  دنمهف و  یمنو  دنوش  یمن  دنتسه و  اونش  و  دننیب ، یمن  دنرگن و  یم  هک  میوگ  یم  نخس  لاثما  هب  اهنیا  اب  تهج  نیا  زا 

(. 3 .) دید دیهاوخنو  تسیرگن  دیهاوخ  هدرک و  رظن  دیمهف ، دیهاوخن  دینش و  دیهاوخ  هتسویپ  دیوگ : یم  هک  ایعشا  توبن  دوش  یم 
یمومع یناهج و  حطـس  رد  مالـسا  ربمایپ  هب  یلماک  تخانـش )  ) نینچ تسا و  لـماک  تخانـش  تفرعم و  دنتخانـشن )  ) زا دوصقم  نینچ  مه 

ادخ زج  ار  حیسم )  ) رسپ یسک  هک ، دنک  یم  حیرصت  ًالثم  تسا ؛ دایز  لیجانا  دوخ  اه و  نابز  همه  رد  یلامعتسا  نینچ  تفریذپن و  تروص 
(. 4 .) دسانش یمن  ار  رسپ  سک  چیه  ردپ  زا  ریغ  دیامرف : یم  هک  اج  نآ  دنتخانش  ار  وا  نایحیسم  هک  یتروص  رد  تخانشن 

یم زین  ار  مردـپ  هنیآره  دیتخانـش  یم  ارم  هاـگره  ار . مردـپ  هن  دیـسانش و  یم  ارم  هن  داد : باوج  یـسیع  تساـجک  وـت  ردـپ  دـنتفگ : وا  هب 
(. 5 .) دیتخانش

ادـیپ لماک  تفرعم  وا  هب  دسانـش و  یمن  دـنک و  یمن  كرد  ار  وا  تقیقح  ینعی  دـنیب ) یمن  ار  طیلقراف  ناهج ،  ) هک نیا  زا  روظنم  نیارباـنب 
. دنک یمن 

. موس شسرپ 
حیسم ترضح  زا  دعب  لاس  دودح 600  قدمحم  ترضح  هک  یتروص  رد  تسا ، نویراوح  اب  اه  هدعو  نیا  رد  حیسم  ترضح  نخس  يور 

. دوب هدنامن  یقاب  نویراوحزا  یسک  نامز  نآ  رد  تساخرب و  توعد  هب 
. خساپ

. تسا یسیع  ترضح  تما  باطخ ، زا  یعقاو  یلصا و  دوصقم  یلو  هدوب ، نویراوح  هچ  رگا  باطخ  فرط 
هسلج رد  نارضاح  هجوتم  ار  دوخ  باطخ  هچ  رگا  نانآ  دننک . یم  يوریپ  شور  نیا  زا  دوخ  راتفگ  رد  ناهج  نارونخـس  ناحلـصم و  مامت 

دوخ رد  دـنراد و  ار  نانآ  راتفگ  زا  يوریپ  یگتـسیاش  هک  تسا  یناـسک  رـشب و  مومع  هجوتم  باـطخ  تقیقح  رد  یلو  دـنیامن ، یم  نخس 
:. دیوگ یم  هک  اج  نآ  تسا  دایز  باطخ  عون  نیا  لیجنا 

رد (. 6 (.) دیآ یم  ینامـسآ  ياهربا  رب  هتـسشن  تردق  تسار  تسد  رب  هک  دید  دیهاوخ  ار  ناسنا  رـسپ  نیا  زا  دـعب  میوگ  یم  ار  امـش  زین  (و 
هتشذگ لاس  هکلب 1982  درکن ، هدهاشم  ار  عضو  نیا  اهنآ  زا  يدحا  دندوب  حیسم  ترضح  باطخ  فرط  هک  یناسک  نآ  همه  هک  یتروص 

. تسا هدیدن  ار  عضو  نیا  حیسم  ترضح  ناوریپ  زا  یسک  زونه  و 
دنچ اب  باطخ ، هسلج  رد  نخـس  يور  هچرگ  تسا  رـشب  مومع  هجوتم  ردق  یلاع  نارونخـس  ناحلـصم و  ناربمایپ و  باطخ  هک ، نیا  هجیتن 

. دشابن شیب  رفن 
. مراهچ شسرپ 

ترـضح ایآ  دوب .) دهاوخ  امـش  رد  دنام و  یم  امـش  دزن  وا  : ) تفگ نینچ  طیلقراف  هرابرد  حیـسم  ترـضح  هک  تسا  نیا  شـسرپ  نیرخآ 
. دنامب یسک  رد  دناوت  یمن  اما  دشاب  یسک  اب  دناوت  یم  رفن  کی  اریز  هن ، دنامب  یصخش  رد  تسناوت  یم  (ص) دمحم

. خساپ
تاهبش عون  نیا  زگره  دوش و  یمن  خوسنم  وا  نییآ  دنام و  یم  امـش  نایم  رد  دبا  يارب  وا  نییآ  ینعی  دنام ؛ یم  امـش  رد  هک  نیا  زا  روظنم 

. دهاکب نیارق  همه  نآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  دوعوم  ربمایپ  هرابرد  تایآ  روهظ  زا  دناوت  یمن  هناکدوک 
لقن ار  یهجوت  لباق  بلطم  مالسا  هب  دوخ  شیارگ  تلع  هرابرد  دوب ، نایحیسم  هدیزرو  ناغلبم  زا  یکی  اه  تدم  هک  مالـسالارخف ، موحرم 

، یحیـسم فراعم  لیـصحت  يارب  دایز  ياه  ترفاسم  زا  سپ  دـسیون : یم  يو  میروآ . یم  اج  نیا  رد  ار  وا  راـتفگ  هصـالخ  اـم  دـنک و  یم 
زا تشاد و  گرزب  یتیعقوم  ماقم و  اه ، کیلوتاک  بولقرد  هک  مدیسر  کیلوتاک  هقرف  زا  ماقمالاو  نارطم  هکلب  ناشیشک ، زا  یکی  تمدخ 

. دـندش یم  رـضاح  وا  سرد  سلجم  رد  رفن  دـصناپ  بیرق  دـمآ و  یم  وا  يارب  ییاهبنارگ  يایادـه  هقرف ، نآ  ناـیعا  فارـشا و  نیطـالس و 
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نم هب  یـصاخ  نانیمطا  هقالع و  وا  دـندومن . یم  لامک  بسک  وا  رـضحم  رد  نایحیـسم ، يایند  كراـت  نارتخد  زا  یهورگ  نیا ، رب  هوـالع 
. تشاد یم  هاگن  دوخ  شیپ  هک  یکچوک  قاتا  دیلک  زج  دراذگ ، یم  نم  رایتخا  رد  ار  اج  همه  دیلک  تشاد و 

لیلد هب  سرد ، منک  مالعا  مورب و  سرد  هسلج  هب  هک  داد  روتسد  نم  هب  تشادزاب و  سرد  سلجم  رد  تکرـش  زا  ار  داتـسا  تهاقن ، يزور 
. تسا لیطعت  داتسا  هضراع 

نآ ندمآ  زا  انحوی  لیجنا  هک  تسا  طیلقراف )  ) ظفل هرابرد  اهنآ  ثحب  روحم  مدـید  مدـش  ور  هب  ور  نادرگاش  اب  سرد  هسلج  رد  نم  یتقو 
هرکاذم و زا  ار  وا  متشگزاب و  داتسا  روضح  هب  نانآ  تارکاذم  نانخس و  عامتـسا  زا  سپ  نم  تسا . هداد  ربخ  ياه 14 و 16 و 15  باب  رد 

نالف رظن  نم  متفگ : دـیا  هدرک  باختنا  ار  يرظن  هچ  امـش  دیـسرپ : نم  زا  وا  متخاس . هاگآ  طیلقراف )  ) ظفل نوماریپ  نانآ  فلتخم  تاـیرظن 
، دنداتسا خسار و  یحیسم  فراعم  رد  هک  یلیلق  هورگ  زج ، نامز  نیا  رد  ار  ظفل  نیا  ریسفت  یلو  دیرادن ، ریـصقت  امـش  تفگ : وا  ار . رـسفم 

هظحل نیا  رد  دزاس . هاـگآ  ظـفل  نیا  تقیقح  زا  ارم  هک  مدرک  تساوخرد  مدـنکفا و  داتـسا  ياـهاپ  هب  ار  دوخ  ًاروف  نم  دـناد . یمن  یـسک 
رد رگا  یلو  منک ، شاف  وت  يارب  ار  تقیقح  نیا  مرضاح  نم  تفگ : درک و  هیرگ  هب  عورـش  دز و  هقلح  راوگرزب  داتـسا  ناگدید  رد  کشا 

يامـسا زا  مسا  نیا  تفگ : وا  مداد . ناـنیمطا  وا  هب  نم  يا . هدوـمن  مهارف  ارم  لـتق  تامدـقم  ینک ، وگزاـب  نارگید  هـب  ار  نآ  نـم ، تاـیح 
داد نم  هب  تشاذگ ، یمن  نم  رایتخا  رد  زگره  هک  ار  یقاتا  نآ  دیلک  سپـس  تسا ، دمحم  دمحا و  يانعم  هب  تسا و  مالـسا  ربمایپ  كرابم 

ینانوی و طخ  هب  باتک  ود  نیا  مدروآ . داتـسا  دزن  ار  باـتک  ود  ره  نم  رواـیب . ار  باـتک  ود  نآ  نکزاـب و  ار  قودنـص  نـالف  ِرد  تفگ : و 
همجرت دـمحمو  دـمحا  يانعم  هب  ار  طیلقراف )  ) ظفل باتک  ود  ره  دوب و  هدـش  هتـشون  تسوپ  رب  ملق  اب  مالـسا ، ربمایپ  روهظ  زا  لبق  یناـیرس 

. دندوب هدرک 
یلو دنتشادن ، یفالتخا  تسا  دمحم  دمحا و  يانعم  هب  طیلقراف  هک  نیا  رد  مالسا ، ربمایپ  تثعب  زا  شیپ  لیجنا  نارسفم  املع و  دوزفا : داتسا 

بیترت کبـس و  زا  دندومن و  عارتخا  ظفل  نیا  يارب  يرگید  يانعم  دوخ  تیعقوم  ماقم و  ظفح  يارب  گرزب ، تیـصخش  نآ  روهظ  زا  سپ 
، ترضح نآ  اریز  تسین ؛ رادلا ) مویرد  لزان  حور   ) و یلـست ) (، ) تعافـش (، ) تلاکو ، ) نآ زا  روظنم  زگره  هک  تسا ، مولعم  لیجنا  تایآ 

بحاص یبن  ود  عامتجا  تسا و  تعیرش  بحاص  طیلقراف  هک  تسادیپ  هلمج  نیا  زا  تسا و  هدرک  دوخ  نتفر  هب  طورشم  ار  طیلقراف  ندمآ 
. تسین حیحص  نامز  کی  رد  تعیرش ،

دوخ داتـسا  زا  تسا -  دـمحا  طیلقراف ، زا  روظنم  هک  دـننک  یم  تلالد  دـش و  يروآدای  ًـالبق  هک  ار -  يرگید  نیارق  مالـسالارخف ، موحرم 
هار متفگ : تسا . خوسنم  حیسم  نییآ  تفگ : دییوگ  یم  هچ  تیحیسم  نییآ  هرابرد  هک  مدیسرپ  داتـسا  زا  نم  دنک : یم  هفاضا  هدرک و  لقن 

!. تسا مادک  دناسرب  ادخ  ياضر  هب  ار  ام  هک  ینییآ  تاجن و 
نیا زا  ارچ  امـش  متفگ : هّللاو : یلب  تفگ : هبترم  هس  دنتاجن  لها  يو  ناوریپ  متفگ : قدـمحم . تعیرـش  زا  يوریپ  رد  تسا  رـصحنم  تفگ :

. دینک یمن  يوریپ  نییآ 
دنراد و یمن  رب  نم  زا  تسد  دنشکن  ارم  ات  هتخیر و  ارم  لتق  هشقن  نایحیسم  منک ، رهاظت  مالـسا  هب  رگا  یلو  مناملـسم  نطاب  رد  نم  تفگ :

. دنزیر یم  ارم  نوخ  دنبای و  یم  تسد  نم  رب  یلیاسو  هب  مربب ، هانپ  یمالسا  ياهروشک  هب  نم  رگا 
یم هزاجا  یناحور ، ردپ  يا  متفگ : تسیرگ . زین  داتـسا  متـسیرگ . دنلب  يادص  اب  هاگ  نآ  دز و  هقلح  نم  ناگدید  رد  کشا  هظحل  نیا  رد 

متسه و مالسا  ناوریپ  زا  نطاب  رد  نم  يریذپب و  ار  مالـسا  نید  دیاب  یهاوخ  یم  تاجن  تفگ : موش ! لخاد  مالـسا  نییآ  رد  نم  هک  دیهد 
زا یهورگ  هکلب  متـسه ، نینچ  نم  اهنت  هن  متـسه ، ناملـسم  نطاب  رد  نم  هک  یـشاب  دـهاش  هک  نیا  رب  طورـشم  درک  مهاوخ  اـعد  ار  وت  نم 

. دنتسه قفاوم  نم  اب  هدیقع  نیا  رد  ناشیشک 
:. دسیون یم  هدرک و  لقن  یبلاج  زرط  هب  ار  ناتساد  هلابند  دوخ ، باتک  رد  مالسالارخف  موحرم 

هزور و جنپ  تسایر  ایند و  دـش . زوریپ  بلاغ و  نم  رب  ناربمایپ ، متاخ  تبحمو  تخاس  نشور  ار  ملد  داتـسا  تانایب  باتک و  ود  نآ  تیؤر 
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كرت هطقن  نآ  رد  ار  همه  متـشاد  هچ  نآ  متفرگ و  داتـسا  زا  یغلبم  دـیدرگن . عنام  طـیحم  نآ  زا  يرود  رد  ارم  ناگتـسب ، نادـنواشیوخ و 
نامه مدـش . هیمورا )  ) رهـش دراو  اه ، تفاـسم  یط  داـیز و  تاـمحز  زا  سپ  مدروآ و  دوخ  هارمه  ار  اـهنآ  هک  باـتک  دـلج  هس  زج  متفگ ،

نابز هب  ار  ناربمایپ  متاخ  تلاـسر  هب  رارقا  دـیحوت و  هبیط  هملک  متفر . دـهتجم  نسح  خیـش  موحرم  هناـخ  رد  مالـسا  هب  فرـشت  يارب  بش ،
يو رـضحم  زا  میاـمنن و  شوـمارف  هـک  متـشون  ینایرـس  طـخ  هـب  ار  هـمه  متخوـمآ و  وا  زا  ار  مالـسا  نـییآ  تایرورـض  متخاـس و  يراـج 
عقاو اذیا  دروم  تیحیسم ، هاگتسد  نادنواشیوخ و  فرط  زا  تسا  نکمم  اریز  دزاسن ؛ هاگآ  نم  مالـسا  زا  ار  یـسک  هک  مدومن  تساوخرد 
اذهل اناده  يذلا  هّللدمحلا  مدومن . يراج  نابز  هب  ار  مالسا  هملک  ًاددجم  هدروآ و  اج  هب  كرش  زا  هبوت  لسغ  متفر و  مامح  هب  سپس  موش .

. هّللا اناده  نأ  الول  يدتهنل  انک  ام  و 
مزاع بتارم ، لیمکت  يارب  مدـیدرگ و  یمالـسا  فراـعم  تالیـصحت  نآرق و  نتفرگ  ارف  لوغـشم  لـماک ، يدوبهب  ناـتخ و  مسارم  زا  سپ 

(. 7 ....) مدش دنم  هرهب  اج  نآ  دیتاسا  رضحم  زا  هدش و  تایلاع  تابتع 
هب  7 هلمج 1 -  مراهچ ، باب  انحوی ، هلاسر  نیتسخن  . 2 . 109 ص88 -  ج2 ، . 1 اهتشونیپ : -------------------------------- 

ندنل 1837م. پاچ  دیدج ، دهع  : زا لقن 
هلمج 13-14. باب 13 ، یتم ، لیجنا  . 3

هلمج 27. باب 11 ، نامه ، . 4
هلمج 19. باب 8 ، انحوی ، لیجنا  . 5
هلمج 64. باب 26 ، یتم ، لیجنا  . 6

لیکشت قیرط  زا  عیسو ، تاعالطا  وترپ  رد  هک  دوب  يا  هدنزرا  دارفا  زا  مالـسالارخف  موحرم  ص161 . ص4 و ج2 ، ج1 ، مالعالا ، سینا  . 7
ینغ هک  مالعالا  سینا  باتک  رب  هوالع  يو  تسا . هداد  ماجنا  یگرزب  تامدخ  مالسا  ناهج  هب  باتک  فیلأت  ناشیشک و  اب  هرظانم  تاسلج 

. تسا هدومن  رـشن  عبط و  نیّیحیـسملا ، زیجعتو  نیملـسملا  ناهرب  قحلا ، نایب  مان  هب  ییاه  باـتک  تسا ، ینونک  تیحیـسم  در  رد  عبنم  نیرت 
وا تشونرس  زا  تسین و  نیعم  قیقد  روط  هب  وا  تافو  خیرات  یتح  تسین ، تسد  رد  یعماج  لاح  حرش  یمالسا  یمان  غلبم  نیا  زا  هنافـسأتم 

. میرادن یعالطا  رمع  نایاپ  رد 

دیارگ یمن  یشوماخ  هب  قح  رون 

.؛ َنیِِملاّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَیال  ُِللاَو  ِمالْسِإلا  َیلِإ  یعُْدی  َوُهَو  َبِذَْکلا  ِهّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَو   . ) دیارگ 7 یمن  یشوماخ  هب  قح  رون 
مالـسا يوس  هب  هک  یلاح  رد  دناوخ ) یم  رحـس  ار  وا  هزجعم  دنک و  یم  بیذـکت  ار  وا  ربمایپ   ) ددـنب یم  غورد  ادـخ  هب  هک  نآ  زا  رت  ملاظ 

(. دنک یمن  تیاده  ار  رگمتس  هورگ  دنوادخ  تسیک ! دوش  یم  توعد 
.؛ َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهّللاَو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهّللا  َرُون  اُوئِفُْطِیل  َنوُدیُِری   . ) 8

دهاوخ ار  ناهج  رـسارس  وا  نییآ  و   ) تسا شیوخ  رون  هدـننک  لـماک  ادـخ  دـننک ؛ شوماـخ  دوخ  ياـه  نهد  اـب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ  یم 
(. دنشاب هتشاد  تهارک  نارفاک  هچ  رگا  تفرگ )

.؛ َنْوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  (1) ُهَرِهُْظِیل ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه   .) 9
زوریپ بلاغ و  اه  نییآ  مامت  رب  ار  نآ  ات  داتـسرف  راوتـسا  قح و  نییآ  و  هدـننک )  ) تیادـه باـتک  اـب  ار  دوخ  ربماـیپ  هک  تسا  ییادـخ )  ) وا

(. دنرامشب دنسپان  ناکرشم  هچ  رگا  دنادرگ ،
نارادناج و یگدنز  هک  تسا  یتازایتما  ایازم و  ياراد  رون  تسا . رون )  ) تعیبط ناهج  گرزب  ياه  تمعن  زا  یکی  هک  تسین  وگتفگ  ياج 
. دوش یم  هدـیچیپ  مهرد  یگدـنز  راموط  ددـنب ، رب  تخر  یتسه  هحفـص  زا  ینـشور  يزور  رگا  تسین و  ریذـپ  ناکما  نآ  نودـب  ناـهایگ 
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:. درک هصالخ  تمسق  راهچ  رد  ناوت  یم  ار  رون  ریگمشچ  راثآ  نونکا 
شیپ يدنچ  ات  دنـسر . یم  لماکت  ّدح  رـس  هب  هدومن و  دشر  رون ، وترپ  رد  ناهایگ  نارادناج و  ناهایگ .  نارادـناج و  هدـنهد  شرورپ   . 1
ًاریخا یلو  دندنمزاین ، رون  هب  دوخ  شرورپ  رد  یکـشخ ، ناهایگ  نارادناج و  طقف  تسا و  رون  زا  یلاخ  ایرد  قامعا  هک  دـندرک  یم  روصت 
دنهد یم  لامتحا  اسب  هچو  تسایرد  نارادناج  دوخ  ياه  ندب  رون ، هدـنزاس  دراد و  دوجو  هه  إیرد ؛ طاقن  مامترد  رون  هک  دـیدرگ  فشک 

. دریگ یم  ماجنا  ییایرد  راونا  هلیسو  هب  اهنآ  شرورپ  هک 
زمرق و راوـنا  جـیردت  هب  هک  نآ  زا  سپ  دیـشروخ  روـن  تساـمرفمکح و  تملظ  رتـم ،  600 زا 500 -  شیب  قاـمعا  رد  هک ، نـیا  حیـضوت 

ایرد ریز  هدـنز  تادوجوم  ندـب  زا  هک  دـهد  یم  یکیرات ) رون   ) هب ار  دوخ  ياج  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  یبآ  زبس و  درز و  یجنران و 
روبزم تاناویح  دبات . یم  شیب  مک و  يرون  اهنآ  ندب  حطس  زا  هک  دنتسه  ایرد  تادوجوم  طقف  دعب  هب  رتم  دصـشش  قمع  زا  تسا و  عطاس 

(2 .) دناهدش نشور  ایرد  قامعا  رد  هک  دنتسه  يا  هدنز  ياه  سوناف  هباثم  هب  تقیقحرد 
بآ رد  ناشسکع  هدش و  ربارب  رازه  اه  هد  نامـسآ  ناگراتـس  هک  دینک  یم  روصت  دیرگنب ، ایرد  بآ  هب  یتشک  هشرع  زا  دادرم  هام  رد  رگا 

تسا یناویح  زا  هدنشخرد  تارذ  نیا  دوش ، یم  هدیشوپ  ینارون  تارذ  زا  امـش  ناتـشگنا  دیربب  ورف  بآ  رد  ار  ناتتـسد  رگا  تسا و  هداتفا 
. تسا موسوم  كوکیتکون )  ) هب هک  ینیب  هرذ 

تباث تاتابن  هکلب  دنـشخب ، یم  رون  ایرد  هب  دننک ، یم  یگدنز  يرتم  دصـشش  زا  رت  نییاپ  قامعا  رد  هک  ییایرد  نارادناج  اهنت  هن  هصالخ 
(3 .) دناهدیشخب ناکما  اه ، بآ  قامعا  رد  نآ  همادا  تایح و  شیادیپ  هب  قیرط ، نیا  زا  و  دنراد ، ار  رثا  نیا  زین  ییایرد 

دوجوم چیه  دراد و  تعرـس  خـسرف ) رازه  لداـعم 50   ) رتمولیک رازه  هیناـث 300  رهرد  روـن  تسا . روـن  تکرح  تکرح ، نیرت  عیرـس   . 2
ورین يژرنا و  هب  لیدبت  گنرد  یب  دنک  تکرح  رون  تعرـس  لداعم  یمـسج  رگا  اریز  دسرب ؛ نآ  ياپ  هب  دـناوت  یمن  تعرـس  رظن  زا  يدام 

. دوش یم 
يزیچ هب  يزاین  نآ  ندید  رد  دهد و  یم  ناشن  ار  نتـشیوخ  دوخ ، تارذ  اب  تسا و  نشور  حضاو و  ًاعبط  هک  تسا  ییاه  هدیدپ  زا  رون   . 3

هب یگمه  ماسجا  صیخـشت  ناولاو و  لاکـشا  تیؤر  میدـنمزاین . رون  هب  اهنآ  تیؤر  رد  هک  يداـم  رگید  ياـه  هدـیدپ  فـالخ  رب  میرادـن ،
. دریگ یم  ماجنا  رون  هلیسو 

نایم ناوت  یمن  بش  یکیرات  رد  رظن  نیا  زا  دتفا . یم  اه  ناسنا  تاکرح  تادوجوم و  يور  رب  یکیرات  زا  یمیخـض  هدرپ  بش ، ماگنه   . 4
نارگامغی و هتـسویپ  و  دراذـگ ، قرف  نانزهار  نادزد و  زومرم  تاکرح  عامتجا و  کین  نادرم  هنادنـسپ  ادـخ  ياـهراک  نادـباع و  تداـبع 

نیا سرت  زا  یلو  دننز . یم  تیانج  هب  تسد  هدمآ و  نوریب  دوخ  ياه  هناخ  زا  هدومن  هدافتسا  بش  تملظ  زا  راکهبت ، ياه  هورگ  نادزد و 
. دننک یم  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  هعماج  هتشگرب و  دوخ  ياه  هناخ  هب  بش ، نایاپ  رد  درادرب ، اهنآ  تایانج  يور  زا  هدرپ  زور ، ینشور  هک 

رد ار  رون  ظفل  نآرق  تسا ، رادروخرب  يا  هنوگ  هب  راثآ  نیا  زا  زین  يونعم  رون  هک  اج  نآ  زا  یلو  تسا  یـسح  رون  زراب  راثآ  یگمه  اـهنیا 
. دراد دوجو  ییاه  تهباشم  راثآ ، رظن  زا  يدام  رون  نآ و  نایم  هک  تسا  هدرب  راک  هب  يونعم  رون 

:. تسا هدرب  راک  هب  ار  ظفل  نیا  زین  رگید  دروم  هس  رد  ( 4) هدرب راک  هب  ادخ  دوخ  دروم  رد  ار  رون )  ) ظفل هک  نیا  رب  هوالع  نآرق 
:. دیامرف یم  هدناوخ و  تملظ )  ) ار رفکو  رون  ار  نامیا  هدرب و  راک  هب  نامیا  مالسا و  رد  ار  رون )  ) ظفل فلا )

(. 5 (؛... ِروُّنلا َیلإ  ِتاُِملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیل  َو  ُهّللا  )
(. دیامن یم  نامیا )  ) ینشور دراو  رفک )  ) یکیرات زا  ار  اهنآ  دنراد ؛ نامیا  هک  تسا  یناسک  تسود  دنوادخ 

یم هدیمان و  رون  تسا ، یگدـنز  رد  رـشب  يامنهار  هک  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  هدرب و  راک  هب  نآرق  هرابرد  ار  ظفل  نیا  رگید  ياج  رد  ب )
:. دیامرف

(. 6 (؛ ًانِیبُم ًارُون  ْمُْکَیلِإ  ِاْنلَْزنَأَو  )... 
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(. میدرک لزان  امش  يارب  نآرق )  ) ینشور رون 
:. دیامرف یم  هدیمان و  رون  ار  ربمایپ  دوخ  یهاگ  ج )

(. 7 (؛ نیبُم باتِک  َو  رُون  ِهّللا  َنِم  ْمُکَئاِج  ْدَق  )... 
(. تسا هدمآ  امش  يوس  هب  ینشور  باتک  و  ربمایپ )  ) رون ادخ  بناجزا 

ًالثم دشاب ؛ هدـش  دای  هناگ  هس  یناعم  زا  یکی  ای  همه و  ( 8 () هّللا َرُون  اُوئِفْطَِیل   ) هلمج رد  هّللا ) رون   ) هلمجزا دوصقم  هک  دراد  ناکما  نیارباـنب 
ییاسانـش زا  سپ  نایحیـسم  هک  هدـش  روآ  دای  هدرب و  نآرق  زا  یمان  هیانک  روط  هب  مشـش  هیآ  رد  اریز  دـشاب ؛ نآرق )  ) دوصقم تسا  نکمم 

مالسا هب  هک  یلاح  رد  دندنب ، یم  ارتفا  ادخ  هب  هک  ار  یناسک  متفه  هیآ  رد  نیا  زا  هتـشذگ  ( 9 .) دندناوخ رحس  ار  وا  هزجعم  لیجنا ، دوعوم 
ار لـیجنا  دوعوم  و  نآرق )  ) مالـسا ربماـیپ  هزجعم  هک  تسا  نیا  دارفا  نیا  يارتفا  تسا . هدـناوخ  دارفا  نیرترگمتـس  زا  دـنوش ، یم  هدـناوخ 

. تسا نآرق  نامه  دنشوک  یم  نآ  ندرک  شوماخ  رد  نارفاک  هک  يرون  زا  روظنم  تفگ  ناوت  یم  نیارق  نیا  يور  دندناوخ ، یم  رحس 
هرابرد زین  مهن  هیآ  رد  هداد و  رارق  ثحب  روحم  تسا  دمحا  وا  مان  هک  ار  يربمایپ  ندمآ  مشـش  هیآ  اریز  دشاب ؛ ربمایپ  دوصقم  تسا  نکمم 

(. ِّقَْحلا ِنیِد  َو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : ) دیامرف یم  هک  اج  نآ  دیوگ  یم  نخس  وا  تثعب 
نید لاسرا  اب  ار  ربمایپ  تثعب  عوضوم  دـییامرف  یم  هظحـالم  هک  ناـنچ  اریز  دـشاب ؛ مالـسا  نییآ  رون )  ) زا دوصقم  دراد  لاـمتحا  هک  ناـنچ 

. تسا هدرک  رکذ  مه  زاب  قحلا ) نید   ) راوتسا
لاحره رد  داد . حـیجرت  يرگید  رب  ار  یکی  ناوت  یمنو  دراد  دوجو  هنیرق  هناگ ، هس  یناعم  زا  کی  ره  يارب  تایآ  نیا  لـالخ  رد  هصـالخ 

رت و بلاج  زرط  هب  ار  یـسح  رون  هتـسجرب  راـثآ  اـهنآزا ، کـی  ره  اریز  ارچ ! تسا ، رون  مالـساو  ناـمیا  تسا ، رون  ربماـیپ  تسا ، رون  نآرق 
، ربمایپ نآرق ،  ) يونعم رون  تسا ، ناهایگ  نارادناج و  هدنهد  شرورپ  یسح  رون  رگا  میمان . یم  رون  ار  اهنآ  ارچ  دنتـسه . اراد  يرت  هدنزرا 

دنوادـخ یهاـنتمان  روـن  زا  یگمه  هـک  یهلا ، راوـنا  نـیا  هیاـس  رد  یمدآ  تـسا و  ناـسنا  لـماکت  بجوـم  ناـج و  لد و  یبرم  زین  مالـسا )
. دسر یم  یلمع  یملع و  لماکت  ّدح  نیرخآ  هب  دنریگ ، یم  همشچرس 

. تسا حاورا  بولق و  رگنشور  نازورف و  عطاس و  هتسویپ  زین  قح  رون  تسا ، رگید  تادوجوم  دوخ و  هدنهد  ناشن  یسح  رون  رگا 
عون ره  زا  ار  عاـمتجا  ناراـکهبت  زین ، يونعم  رون  تسا ، تیاـنج  زا  ناـنآ  هدـنراد  زاـب  ناراـکتیانج و  تسد  هدـننک  هاـتوک  یـسح  رون  رگا 

. دهد یمن  نانآ  هب  تیلاعف  تصرف  هتشاد و  زاب  یعامتجا  یقالخا و  ّدض  تیلاعف 
نادزد دـیارگ ، یم  فعـض  هب  يا  هطقن  رد  يونعم  رون  هک  یعقاوم  رد  دـنتفا ، یم  تیاـنج  رکف  هب  بش  یکیراـت  رد  لاوما  نارگاـمغی  رگا 

. دنتفا یم  یقالخا  ياه  شزرا  ینامیا و  ياه  هیاپ  ندرک  تسس  رکف  هب  هدومن  هدافتسا  تصرف  زا  یناسنا ، ياه  هیامرس  قالخا و 
تسد ياه  تشرس  كاپ و  حاوراو  هدامآ  بولق  رد  يونعم  رون  دنک ، یم  یط  ار  یناکم  لصاوف  روآ ، ماسرـس  تعرـس  هب  یـسح  رون  رگا 

یم یتیگ  طاقن  نیرترود  هب  ار  دوخ  ذوفن  هنماد  هدومن و  ریخـست  ار  اه  تلم  بولق  ینامز ، كدنا  رد  هک  دـنک  یم  ذوفن  نانچ  نآ  هدروخن 
. دناسر

رون نیا  هک  دـهد  یم  یعطق  دـیون  نآرق  دراد ، حاورا  بولق و  رد  ذوفن  تعرـس  یـسح ، رون  ناس  هب  زین  يونعم  رون  هک  تبـسانم  نیمه  هب 
:. دیامرف یم  هک  اج  نآ  دینادرگ  دهاوخ  زوریپ  نایدا  همه  رب  ار  نآ  دنوادخ  تفرگ و  دهاوخ  ارف  ار  ناهج  رسارس  ماجنارس  قح ) نییآ  )

نیا يزوریپ  دـیون  مهن ، هیآ  رد  یعطق . يزوریپ  نیا  خـیرات  تخاس .) دـهاوخ  زوریپ  تسا ، نید  مان  هب  هچ  رهرب  هِّلُک ؛ ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  )
دیون نیا  دشاب ، یتسرپ  تب  كرـش و  نییآ  دوصقم  رگا  تسیچ  بولغم ) تلم   ) زا دوصقم  دید  دـیاب  نونکا  دـهد  یم  للم  مامت  رب  ار  قح 

هب اه ، هناخ  تب  دمآ و  رد  ناناملسم  فرصت  هب  دوب ، نمی  زاجح و  هک  كرـش ، زکرم  تفریذپ و  تروص  ادخ  لوسر  دوخ  نامز  رد  یعطق 
. دش لیدبت  دباعم  دجاسم و 

رد زین  يزوریپ  عون  نیا  تسا ، لیلد  ناهرب و  رظن  زا  يزوریپ  يزوریپ ، نیا  زا  دوصقم  دشاب و  رصع  نآ  رد  جیار  عیارـش  همه  روظنم  رگا  و 
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رد یفاصنا  اـب  درف  چـیه  دوب و  نیبم  نشور و  فلاـخم ، لـلم  ماـمت  رب  لوا  ردـص  رد  مالـسا  یناـهرب  تردـقو  تفرگ  ماـجنا  ربماـیپ  ناـمز 
نانمشد یبوکرس  يرهاظ و  يزوریپ  نامه  دوصقم  هک  تسین  دیعب  چیه  و  داد . یمن  هار  دوخ  هب  يدیدرتو  کش  مالـسا ، لیالد  يراوتـسا 

تفریذپ و تروص  مالـسا  ردص  رد  يوحن  هب  یبوکرـس ، يزوریپ و  نینچ  کی  دنتـشاد . رارق  مالـسا  راشتنا  هار  رـس  رب  هک  دوب  ینافلاخمو 
وحن هب  ناناملـسم  تافرـصتم  دودـح  دـمآرد و  یمالـسا  ياه  تموکح  ورملق  رد  نرق  کی  زا  سپ  نامز  نآ  ندـمتم  رومعم و  طاقن  رثکا 

( هَرِهُْظِیل  ) هلمج زا  دمآ و  رد  یتیگ  رسارس  رد  یبهذم  یسایس و  هنزو  نیرت  نیگنس  تروص  هب  یمالسا  تلود  تفای و  هعسوت  يریگمـشچ 
. دوش یمن  هدافتسا  زین  نیا  زا  شیب 

هقح تموکح  هک  تفریذـپ  دـهاوخ  ققحت  یعقوم  رد  دریگارف ، ار  یتـیگ  رـسارس  هک  رت ، عیـسو  رت و  لـماک  تروـص  هب  يزوریپ  نیا  یلو 
رـس زا  سپ  ناهج  مدرم  جازم  دوش و  سیـسأت  ژیرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀـجح  ترـضح  دوخ ، ربماـیپ  ّیـصو  ریفـس و  نیرخآ  هلیـسو  هب  یهلا 

راوتسا ترطف  دیحوت و  ساسارب  هک  یتموکح ، نینچ  نتفریذپ  يارب  ینمیرها ، لامعا  یناطیش و  راکفا  يدام و  ياه  تموکحزا  یگدروخ 
.؛ ٍمِیلَأ ٍباذَع  ْنِم  ْمُکیِْجُنت  ٍةَراِِجت  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ِای   . ) 10 یناگرزاب . تراجت و  نیرتهب  (. 10 .) دوش هدامآ  تسا ،

(. منک ییامنهار  دهد ، یم  تاجن  كاندرد  باذع  زا  ار  امش  هک  یتراجت  هب  ایآ  نامیا ، اب  دارفا  يا 
.؛ َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِهاُِجتَو  ِِهلوُسَرَو  ِهّللِاب  َنُونِمِْؤُت   . ) 11

نیا دـییامن  داهج  دوخ  ياه  ناجو  اه  لام  اب  ادـخ  هار  رد  و  دـیروایب ، ناـمیا  وا  ربماـیپ  ادـخ و  هب  هک ) نیا  زا  تسا  تراـبع  تراـجت  نیا  )
(. دیشاب هجوتم  رگا  تسا  رتدنمدوس ) و   ) رتهب ناهج ) تورث  زا   ) امش يارب  تراجت ) نینچ  )

.؛ ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ٍنْدَع  ِتاّنَج  یف  ِیَط  ًۀَبّ َنِکاِسَمَو  ُراْهنَألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاّنَج  ْمُْکلِخُْدیَو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی   . ) 12
رد هک  يا  هزیکاپ  ياـه  هناـخو  دوش  یم  يراـج  نآ  ناـتخرد )  ) ریز زا  بآ  هک  یتشهب  هب  دزرمآ و  یمار  امـش  ناـهانگ  تروص ) نیا  رد  )

(. گرزب یبایماک  تسا  نیا  دزاس ، یم  دراو  تسا ، دیواج  تشهب 
.؛ َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشبَو  بیرَق  ْحتَفَو  ِهّللا  َنِم  رْصَن  اِهَنوُّبُِحت  يرْخُأ  َو   . ) 13

یحتف ادـخ و  بناـجزا  تسا  یترـصن  نآ )  ) دـیراد و یم  تسود  ار  نآ  هـک  میاـمن ) یم  ییاـمنهار   ) يرگید تراـجت ) هـب  ار  امـش  زین   ) و
(. هد تراشب  نآ  هب  ار  نامیا  اب  دارفا  ربمایپ )، يا  . ) تسا هکم ) حتف   ) کیدزن

: دـیامنب تراجت  ناهج  نیا  رد  اهنآ ، اب  دـناوت  یم  هک  تسا  هدـش  هدـیرفآ  یفلتخم  نوگاـنوگ و  ياـه  هیامرـس  اـب  رـشب ، دارفا  زا  يدرف  ره 
هیامرس مامتو  دنهد  یم  رارق  تورث  لام و  بصنم ، ماقم و  لیصحت  ریسم  رد  ار  درخ  لقع و  هیامرس  یتسردنت ، یناوج و  هیامرـس  یهورگ 

نینچ کی  دنرادن . ریذپ  انف  رذگدوز و  ياهالاک  نیا  زج  یفده  دنیامن و  یم  فرصم  هار  نیا  رد  ار  دوخ  يداد  ادخ  يونعم  يدام و  ياه 
، يدادادـخ یعیبـط و  ياـه  هیامرـس  نداد  تسد  زا  ربارب  رد  صخـش  نیا  اریز  تسین ؛ يزیچ  تراـسخ  زج  نآرق  قـطنم  رظن  زا  یناـگرزاب 

. درب دهاوخن  يا  هرهب  نآ  زا  رگید ، يارس  هب  لاقتنا  گرم و  زا  سپ  درادن و  ماود  تابث و  هک  تسا  هدیرخ  ار  ییالاک 
یم هدرک و  هراشا  یهلا ، گرزب  ياه  هیامرـس  بهاوم و  نتـشاد  اب  تراجت  رد  ناسنا  یگتـسکشرو  تراسخ و  هب  رـصع )  ) هروس رد  نآرق 

راشرـس ياهدادعتـسا  زا  هک  تسا  نیمه  ناسنا  يراک  نایز  كـالم  و  تسا ) تراـسخ  ناـیزرد و  رـشب  ٍرْـسُخ ؛ یَِفل  َناـْسنِإلا  َّنِإ  : ) دـیامرف
هب ار  وا  یهاـگو  تسین ، رگید  ناـهج  رد  یگدـنز  يارب  نتفرگ  رب  هشوت  رکف  هب  درب و  یمن  هزور  دـنچ  تذـل  زج  يا  هرهب  یهلا ، بهاومو 

:. دنک یم  یفرعم  ناونع  نیا 
(. 11 (؛ ًاْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ْمُهَو  اْین  ُّدلا  ِةِویَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَس  َّلَض  َنیِذَّلا  ًالامْعَأ ُ  َنیِرَسْخَألِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  )... 

ناهج نیا  رد  اهنآ  ششوک  راک و  هجیتن )  ) هک دنتسه  یناسک  نانآ  مزاس  هاگآ  شـشوک  راک و  رظن  زا  دارفا  نیرتراک  نایز  هب  ار  امـش  ایآ 
(. دنهد یم  ماجنا  يدوسرپ  کین و  راک  هک  دننک  یم  روصت  نانآ  تسا و  هدش  فلت  هجیتن و  یب 

رثا رب  دارفا  نیا  هک  دـناسر  یم  هدومن و  مسجم  مُُهیْعَـس ) ّلض   ) ریبعت نیرت  فیطل  اب  ار  نانآ  شـشوک  راک و  هدزاـب  لـمع و  تقیقح  نآرق 
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هوالع یهلا  بهاومزا  يریگ  هرهب  اب  دنتـسناوت  یم  دارفا  نیا  هک  یتروص  رد  دـنرب  یمن  دوخ  شـشوک  راـک و  زا  يا  هجیتن  هار ، ندرک  مگ 
دـصقم فدـه و  رظن  زا  ایند  ذـیاذل  هب  دـنزاس و  مهارف  ار  ادـخ  يدونـشوخ  تابجوم  ینورد ، ياـه  تساوخ  ياـضرا  یگدـنز و  نیمأـترب 

. دننادب هلیسو  ار  نآ  هکلب  دنرگنن ،
نیمأت هار  رد  طقف  ار  اه  هیامرس  نیا  فرص  دناد  یم  دیواج  یقاب و  گرمزا  سپ  يارب  ار  یگدنز  هتشر  یحو ، دید  زا  نآرق  هک  اج  نآ  زا 

. دناد یمن  يرگید  زیچ  تراسخ  بسک  تداعس و  هار  ندرک  مگ  زج  يدام  یگدنز 
ریذپ نایاپ  گرم  هظحل  رد  ار  یگدنز  هتـشر  دناد و  یم  يدام  ياه  هدـیدپ  هدام و  هب  دودـحم  ار  یتسه  هحفـص  هک  يدام  ناسنا  نآ  یلو 
تاهج نیمأت  رد  بهاوم  فرـص  هک  هراب  نیا  رد  يرواد  نیاربانب ، درادنپ . یمن  ضحم  ِیبایماکو  تیقفوم  ار  تراجت  نینچ  دنک  یم  یقلت 
شرازگ هب  میـشاب و  هتـشاد  ینیب  ناهج  عون  هچ  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  تراجت ، ای  تسا  تراسخ  يونعم ، روما  نتفرگ  هدـیدان  يداـم و 

تـسا یتراجت  يدام  دـید  اب  تسین و  يزیچ  نایز  زج  يرادایند  نینچ  کـی  یحو  دـید  اـب  ملـسم  روط  هب  میرگنب . يدـید  هچ  هب  ناربماـیپ 
. هرهب زا  راشرس 

ریز روما  هب  دنیامن  یم  لذب  ار  دوخ  لامو  ناج  ادخ  هار  رد  دنروآ و  یم  نامیا  يو  لوسر  ادـخ و  هب  هک  ار  یناسک  روبزم  تایآ  رد  نآرق 
:. دهد یم  دیون 

. تسا ناهانگ  شزرمآ  بجوم  ادخ  هار  رد  يزاب  ناج  هک  دناسر  یم  هلمج  نیا  دزرمآ .) یم  ار  امش  ناهانگ  مکل ؛ رفغی   . ) 1
هب هتـسویپ  هک  یهورگ  کیرحت  يارب  يونعم  يایازم  نینچ  کی  هک  اج  نآ  زا  یلو  دنک .) یم  تشهب  دراو  ار  امـش  تانج ؛ مکلخدـی   . ) 2

حتف ار  يا  هقطنم  یبیغ  ياه  کـمک  وترپ  رد  یکیدزن  نیمه  هب  هک  دـهد  یم  دـیون  هیآ 13  رد  دوبن ، یفاک  دـنود  یم  يویند  عفانم  لاـبند 
. دنیآ یم  لیان  دنراد ، یم  تسود  یهلا  ياضر  بسک  زا  شیب  ار  نآ  هک  يدام  عفانم  هلسلس  کی  هب  رذگهر  نیا  زا  هدومن و 

یم نانآ  هقالع  دروم  هک  یگنج  میانغ  اما  تسا و  يونعم  يایازم  نامه  داهج  زا  یـساسا  فدـه  هک  دـناسر  یم  حـیولتروط  هب  هیآرد 13 
:. تسا نادهاجم  زا  یهورگ  جییهت  کیرحت و  يارب  طقف  دشاب 

هتشر میدرک  ثحب  حورـشم  روط  هب  داهج  تیمها  هرابرد  هروس  نیا  زا  مراهچ ) هیآ  ...( ) َنیِذَّلا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ   ) هیآ ریـسفت  رد  هک  اج  نآ  زا 
مینک . یم  هاتوک  اج  نیا  رد  ار  نخس 

. ددرگ یم  رب  قحلا ) نید   ) هب هرهظیل )  ) ریمض . 1 اهتشونیپ : ------------------------------ 
ص60. نآ ، رارسا  تعیبط و  هب  يرظن  . 2

.67 ص65 -  نامه ، . 3
هیآ 35. ( 24  ) رون ِضْرألاَو - )... ِتاومَّسلا  ُرون  ُهّللا  . ) 4

هیآ 257. ( 1  ) هرقب . 5
هیآ 174. ( 4  ) ءاسن . 6
هیآ 15. ( 5  ) هدئام . 7

. نآ همجرت  ثحب و  دروم  هروس  زا  متشه  هیآ  ك : ر .  . 8
(. ُنیبُم رْحِس  اذِه  اُولِاق  ِتِانِّیَْبلِاب  ْمُهئاِج  اّمَلَف  . ) 9

ص317. ج5 ، نیلقثلا ، رون  . 10
هیآ 103 و 104. ( 18  ) فهک . 11

نآرق لیجنا و  رد  نویراوح  هرهچ 
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ِهّللا َیلِإ  يِراْصنَأ  ْنَم  َنیِّیِراوَْحِلل  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َلِاق  اِمَک  ِهّللا  َراْصنَأ  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ِای   . ) نآرق 14 لیجنا و  رد  نویراوح  هرهچ 
.؛ َنیِرِهاظ اوُحَبْصَأَف  ْمِهِّوُدَع  یلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَنْدَّیَأَف  ۀَِفئاط  ْتَرَفَکَو  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ْنِم  ۀَِفئاط  ْتَنَماَف  ِهّللا  ُراْصنَأ  ُنَْحن  َنوُّیِراوَْحلا  َلاق 

ادـخ يوس  هب  توعد ) يارب   ) نم ناراـی  تفگ : ( 1) نویراوح هب  میرم  دـنزرف  یـسیع  هک  نانچ  مه  دیـشاب ، ادـخ  نارای  نامیا ، اـب  دارفا  يا 
رب ار  نامیا  اب  دارفا  دندیزرو . رفک  رگید  یهورگ  دندروآ و  نامیا  لیئارسا  ینب  زا  یهورگ  میتسه . ادخ  نارای  ام  دنتفگ : نایراوح  تسیک 

(. دندش زوریپ  ماجنارس  میدرک و  کمک  نانمشد  ّدض 
تبیغ زا  سپ  ار  وا  نییآ  دـندوب و  هدروآ  نامیا  لد  میمـص  زا  يو  هب  هک  دـندوب  شترـضح  ّصاخ  نادرگاش  ناتـسود و  یـسیع  نویراوح 

:. تسا ریز  رارق  هب  ناشیا  یماسا  دنرفن و  هدزاود  اهنآ  دنداد و  راشتنا  ناهج  رد  حیسم 
وا هب  هاگ  هک  یتم   . 8 اقول ؛  . 7 امنوترب ؛  . 6 سوبیسلیف ؛  . 5 يوردارب ؛ انحوی   . 4 بوقعی ؛  . 3 يوردارب ؛ سایردنا   . 2 سرطپ ؛ نوعمش   . 1

يادوهی  . 12 سوینلا ؛ ریغـص  بوقعی   . 11 دوش ؛ یم  هتفگ  ادوهی  وا  هب  یهاـگ  هک  سوـبیل   . 10 رویغ ؛ نوعمـش   . 9 دـنیوگ ؛ یم  زین  يوال 
. یطویرخسا

تخاون کی  ًالماک  اهنآ  ّقح  رد  نآرق  تواضق  دنا : هدومن  يرواد  حیسم  ترـضح  نویراوح  هرابرد  تحارـص  لامک  اب  لیجنا  نآرق و  (2)
کیرحت يارب  ثحب  دروم  هیآ  رد  یتـح  دیاتـس ، یم  حیـسم  نییآ  هار  رد  يزاـب  ناـج  يراکادـف و  حور  نتـشاد  رطاـخ  هب  ار  همه  تسا و 

ًاحیرص نانآ  دیوگ ، یم  دنک و  یم  لقنار  نویراوح  نایرج  دنیآ ، رد  ادخ  نارای  هگرج  رد  هک  نیا  مالسا و  هار  رد  يراکادف  هب  ناناملسم 
نارای اهنآ  ناس  هب  ناناملـسم  يا  مه  امـش  سپ  میتسه .) ادخ  نارای  ام  هّللا ؛ راصنا  نحن  : ) دنتفگ خساپ  نینچ  حیـسم  هنابلط  يرای  يادـن  هب 

. دندش زوریپ  اهنآ  هک  نانچ  مه  دش  دیهاوخ  زوریپ  نمشد  رب  دینادب  دیشاب و  ادخ 
تامارک و بحاص  دنتـشاد  حیـسم  اب  هک  يونعم  برق  وترپ  رد  ار  اـهنآ  یهاـگ  تسا : ضقاـنتم  ًـالماک  اـهنآ  هراـبرد  لـیجنا  تواـضق  یلو 
دـنلب و ماقم  نآ  اب  اهنت  هن  هک  دوش  یم  میـسرت  اهنآ  زا  يا  هرهچ  لیجانا ، زا  یخرب  رد  هک  یتروص  رد  ( 3) دنک یم  یفرعم  تاداع  قراوخ 

. دیامن یم  یفرعم  یلاباالو  قساف  دارفا  ار  نانآ  هکلب  تسین ، راگزاس  نانآ  عیفر  تبترم 
رد هاـگ  چـیه  یلو  تسا ، هدومن  ثحب  اـهنآ  هراـبرد  هتفگ و  نخـس  عوـضوم  اهدـص  نوـماریپ  هک  تسا  نیا  نآرق  زاـجعا  لـیالد  زا  یکی 

ناهج اب  يو  طابترا  هناشن  هدناوخن ، سرد  یّما  درف  کی  زا  یتینوصم  نینچ  تسا ، هدـشن  فالتخا  ضقانت و  راچد  دوخ  يرواد  تواضق و 
لاحم ًاتداع  اریز  تسین ؛ يو  رکف  شوارت  لوصحم و  باتک  نیا  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  دشاب و  یم  نوصم  اطخ  عون  ره  زا  هک  تسا ، یحو 

فالتخا و راچد  زگره  تدم  نیا  رد  دـنک و  یـسررب  ثحب و  نوگانوگ  تاعوضوم  دروم  رد  ینالوط  یتدـم  مه  نآ  درف ، کی  هک  تسا 
. ددرگن دیدرتو  کش  لقاال  ای  ییوگ و  ضقانت 

نآ زا  یکی  تسا . بلطم  نیارب  نشور  هاوگ  هدـنز و  هنومن  هدومن  ثحب  ررکم  روـط  هب  نآ  هراـبرد  نآرق  هک  تاـعوضوم  نیا  زا  کـی  ره 
ییاه هیآ  مامت  ام  نونکا  . تسا هتفرگ  رارق  وگتفگ  ثحب و  دروم  رگید  تایآ  هیآ و  نیا  رد  هک  تسا  حیـسم  نویراوح )  ) عوضوم اه  هنومن 

هک فدـه ، کی  زج  تایآ ، نیا  همه  ایآ  هک  دـییامن  يرواد  امـش  دوخ  سپـس  میروآ ، یم  درگ  اج  نیا  رد  هدـش  دراو  نانآ  هرابرد  هک  ار 
ّقح رد  ار  لیجنا  صقانتم  ياه  يرواد  ًادعب  دـنک و  یم  بیقعت  ار  يرگید  زیچ  تسا ، نانآ  خـسار  نامیا  صولخ و  یکاپ و  تراهط و  نآ 

. دراد ار  ندوب  ینامسآ  باتک  یگتسیاش  کی  مادک  دوش  نشور  ات  میزاس ، یم  سکعنم  اج  نیا  رد  نانآ 
:. دنک یم  یفرعم  نینچ  ار  یسیع  نویراوح  نآرق 

مالعا درمـش و  اهنآ  يارب  ار  دوخ  تازجعم  دومن و  توعد  دوخ  نییآ  هب  ار  لیئارـسا  ینب  حیـسم ، هک  یماگنه  دندوب  ادـخ  نارای  نانآ   . 1
ینب تیرثکا  درک  ساسحا  ماگنه  نیا  رد  مشاب ، یم  اه  مارح  زا  یخرب  هدـننک  لالح  لاـح  نیع  رد  تاروت و  هدـننک  قیدـصت  نم  هک  درک 

ار دوخ  يادـن  دـهد  زیمت  نارگید  زا  ار  دوخ  نارای  هک  نیا  يارب  اذـل  دنـشاب ، یم  يو  تلاسر  زا  ضارعا  راـکنا و  رفک و  رکف  رد  لیئارـسا 
:. تفگ درک و  دنلب 
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(. 4 (؛ َنوُِملْسُم ّانَِأب  ْدَهْشاَو  ِهّللِاب  اَّنَما  ِهّللا  ُراْصنَأ  ُنَْحن  َنوُّیِراوَْحلا  َلاَق  ِهّللا  َیلِإ  يِراْصنَأ  ْنَم  )... 
! تسیک ادـخ  يوـس  هب  مدرم  ییاـمنهار  يارب  نم  ناراـی  تفگ : دوـمن  توـبن  راـکنا  رفک و  ساـسحا  ناـنآ  زا  یـسیع  ترـضح  هک  یتـقو 

(. میتسه میلست  وا  ربارب  رد  ام  هک  شاب  هاوگ  میراد و  نامیا  وا  هب  مییادخ . نارای  ام  دنتفگ : نویراوح 
. دینک هعجارم  ثحب  زاغآ  رد  نآ  همجرت  هیآ و  دوخ  هب  ًافطل  دنک . یم  لقن  نانآ  زا  ار  بلطم  نیمه  مه ، ثحب  دروم  هیآ  رد 

دراد يدویق  طیارش و  یهلا  ماهلا  ملـسم  روط  هب  تسا . بلق  هب  ماهلا  نامه  نآرق ، رد  یحو  یناعم  زا  یکی  دوش . یم  ماهلا  نویراوح  هب   . 2
. دنیامن ادیپ  تبهوم  نینچ  يارب  صاخ  یگتسیاش  دوش و  كاپ  یصاعم  ثول  زا  اهنآ ، ناور  حور و  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  و 

راک ماجنارـس  زاو  نکفا  اـیرد  هب  ار  وا  نوعرف  نارومأـم  زا  سرت  تروص  رد  هدریـش و  ار  دوخ  دازون   ) دوش یم  ماـهلا  یـسوم  رداـم  هب  رگا 
نینچ هب  یـسوم  رداـم  هک  تسا  نیا  يارب  داد ) میهاوخ  رارق  لـسرم  ناربماـیپ  زا  دـینادرگ و  میهاوخ  زاـب  وت  يوس  هب  ار  وا  اـم  اریز  سرتن ؛

. تسا هدوب  هتسیاش  یتمارک 
زین نانآ  دنروآ  نامیا  شربمایپ  وا و  هب  هک  دومن  ماهلا  نانآ  هب  دنوادخ  دندوب و  یگتسیاش  نینچ  ياراد  نآرق  حیرصت  هب  یـسیع  نویراوح 

:. دیامرف یم  هک  نانچ  دنمیلست . دنوادخ  ياهروتسد  ربارب  رد  هک  دنتفرگ  هاوگ  ار  حیسم  ترضح  دندروآ و  نامیا  يو  هب 
(. 5 (؛ َنوُِملْسُم انَّنَِأب  ْدَهْشاَو  اّنَما  اُولاق  ِیلوُسَِربَو  ِیب  اُونِما  ْنَأ  َنیِّیِراوَْحلا  َیلِإ  ُْتیَحْوَأ  ْذِإَو  )

میلـست اـم  هک  شاـب  هاوگ  میدروآ و  ناـمیا  دـنتفگ : یگمه  دـیروآ  ناـمیا  نم  ربماـیپ  نم و  هب  هک  مدرک  ماـهلا  نویراوح  هب  هک  یماـگنه 
(. میتسه

بـسک يارب  دنتـشاد ، خـسار  هدـیقع  يو  هب  حیـسم ، ترـضح  نویراوح  هک  نیا  اـب  دوش . یم  لزاـن  هدـئام  نامـسآ  زا  نوـیراوح  يارب   . 3
نامـسآ زا  اذـغ  زا  یناوخ  اهنآ  يارب  دـهاوخب  ادـخ  زا  هک  دـندومن  تساوخرد  وا  زا  دوخ ، نامیا  نیقی و  بتارم  ندربالاب  رتشیب و  نانیمطا 

نیا دـش -  هتفگ  هک  روط  نامه  هکلب -  دنتـشاد ، دـیدرت  کش و  حیـسم  توبن  رد  هک  تس  اـنعم  نآ  هب  هن  یهاوخ  هزجعم  نیا  دروآ . دورف 
دوش یم  لیام  زاب  دشاب  نمؤم  یبلطم  هب  مه  هچ  ره  ناسنا  اریز  دوب ؛ نامیا  بتارم  نیرتالاب  لیـصحت  رتشیب و  نیقی  بسک  يارب  تساوخرد 

. دیامن هدهاشم  سمل و  کیدزن  زا  ار  نآ  هک 
زا فصولا  عم  دومن ، دـهاوخ  هدـنز  ار  همه  دـنوادخ  يزور  هک  تشاد  اه  ناسنا  داعم  هب  خـسار ، نامیا  هک  نیا  اب  نامحرلا  لـیلخ  میهاربا 

تـساوخزاب دروم  هک  یماگنه  دـیامن . هدـهاشم  ار  نآ  کـیدزنزا  اـت  دـهد  ناـشن  وا  هب  ار  ناـگدرم  ندرک  هدـنز  هوحن  هک  تساوخ  ادـخ 
يرآ ( 6 ...(.) ِیْبلَق َِّنئَمْطَِیل  ْنِِکل  َو  ارچ ...( ! تفگ : خساپ  رد  يو  يرادن  نم  تردق  هب  نامیا  رگم  هک ، دمآ  باطخ  تفرگ و  رارق  دنوادخ 

سوسحم روط  هب  ار  نآ  مهاوخ  یم  نیقی  بتارم  لیمکت  نامیا و  ندربالاب  يارب  یلو  ینک ، یم  هدنز  ار  ناگدرم  وت  هک  مراد  خـسار  نامیا 
. منیبب

دـندرک و حیـسم  هب  ور  ینامـسآ  هدـئام  تساوخرد  زا  سپ  نانآ  اریز  تسا ؛ سکعنم  زین  نویراوح  تساوخرد  رد  لیلعت  نیمه  نیع  ًاقافتا 
:. دنتفگ

(. 7 (؛ َنیدِهاّشلا َنِم  اِْهیَلَع  َنوُکَن  َو  ِانَْتقَدَص  ْدَق  ْنَأ  َمَْلعَنَو  ِاُنبُوُلق  َِّنئَمْطَتَو  اِْهنِم  َلُکَْأن  ْنَأ  ُدیُِرن  )... 
دهاش و يا  هزجعم  نینچ  دوجو  رب  دیا و  هتفگ  تسار  ام ، هب  هک  مینادـب  ددرگ و  نئمطم  ام  بولق  ات  میروخب ، هدـئام  نآ  زا  میهاوخ  یم  ام 

(. میشاب هاوگ 
مومع رب  ار  زور  نامهو  دنک  لزان  نامـسآ  زا  یناوخ  اهنآ ، يارب  هک  تساوخ  دنوادخ  زا  تفریذـپ و  ار  نانآ  تساوخرد  حیـسم  ترـضح 
يارب و  تفریذپ ، ار  حیسم  ياعد  دنوادخ  دشاب . حیسم  تلاسر  قدص  رب  دنوادخ  زا  يا  ِناشن  دهد و  رارق  رورـس  زور  دیع و  لیئارـسا  ینب 

(. 8 .) دروآ دورف  اهنآ  رب  نامسآ  زا  يا  هدئام  اهنآ  نامیا  تیبثت 
نانآ هرهچ  مینیبب  الاح  میراد . نامیا  نآ  هب  یگمه  هک  تسا ، ناناملسم  نآرق  دزنرد  یسیع  نویراوح  تیعقوم  ماقم و  رگنـشور  تایآ  نیا 
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دروم رد  ار  يدایز  تاعطق  سدـقم  باتک  سوماق  فلؤم  دـیدج . دـهع  رد  نویراوح  هرهچ  تسا .! هنوگچ  دـیدج  دـهع  ياـه  باـتک  رد 
لقن دروم  نیا  رد  ناشیا  ار  هچ  نآ  اـمو  تساـهنآ ، تلـالج  تمظع و  زا  یکاـح  یگمه  هک  هدروآدرگ  دـیدج  دـهع  زا  ناـنآ  تیـصخش 

:. مینارذگ یم  ناگدنناوخ  رظن  زا  اج  نیا  رد  تسا  هدومن 
ولمم دوخ  حور  اب  هدیزگرب و  رادتقا  تیاهن  رد  ار  اهنآ  دندهاش و  وا  لالج  رب  هک  دنتـسه  حیـسم  ترـضح  صوصخم  نادرگاش  نویراوح 
یهتنم ناشدوخ  تایح  ياضقنا  هب  حیسم  نویراوح  بصنم  هک  تسا  یهیدب  درپس . اهنآ  هب  ار  دوخ  صوصخم  تامدخ  میلاعت و  تخاس و 
ياطعا توعد و  زا  دعب  هتـشگ ، بختنم  مدرم  نایم  زا  هک  دـندوب  یّما  یماع و  صاخـشا  نانآ  دـش . یمن  هداد  اهنآ  ناگدـنیامن  هب  هدـش و 
راسمرش وا  سدقم  حور  زا  وا  لاعفا  لامعا و  هدهاشم  زا  هراومهو  دندومن  یمه  تعباتم  ار  دوخ  یهلاو  سدقم  ياقآ  ، لماک لمعلا  روتـسد 

ار ناهج  لها  هک  دومرف  رومأم  ایند  ماـمت  هب  ار  اـهنآ  دوخ ، ماـیق  زا  سپ  دـندومن و  یم  كرد  ار  لـیجنا  میلاـعتو  قیاـقح  ًاجردـتم  هتـشگ ،
. دیشخب تردق  هریغ  قراوخ و  تازجعم و  راهظا  رب  ار  ناشیا  دنیامن و  زردنا  هظعوم و 

دوبن و يرگید  رب  يرترب  ار  کی  چـیهو  دـندوب  يواسم  هریغ  تاداع و  قراوخ  تازجعم و  راهظا  رادـتقا و  رد  نویراوح  هک  تسا  یهیدـب 
. دوبن زادرپراک  اناوت و  ردتقم و  سلوپ  وچ  مه  ناشیا  زا  کی  چیه  نکل  دندوبن ، انعم  نیا  یعدم  ناشیا  زگره 

. ناشیا مامت  رب  حور  هضافا  عقوم  ات  دندومن  یقرت  حیسم  تلاسر  كاردا  مهف و  رد  جیردت  روط  هب  نویراوح 
هدارا قبط  رب  هک  ، ناشیا لاعفاو  دنتشاد ، حیـسم  هب  تهابـش  هک  نت ، هدزاود  نیا  تامحز  تاذل و  راکنا  عضو  نویراوح ) لامعا  باتک   ) رد

، ار ناشدوخو  تسا  روکذم  لیصفت  روط  هب  دندروآ ، یم  اج  هب  دنتشاد ، ناشیا  دنوادخ  هب  هک  یتبحم  ضحم  دوب و  یهلا  سدقا  ترـضح 
رگید هرهچ  (. 9 .) دـنهد یم  میلعت  ار  ام  هراومهو  هدرک  راک  نیا  فقو  دوب  حیـسم  ياـضر  لـیم و  بسح  رب  هک  یتبحم  تریغ و  اـب  ًاـمامت 
دیدـج دـهع  رد  ییاه  شخب  اهنآ  ربارب  رد  یلو  تسا ، نویراوح  تهازن  تقادـص و  زا  یکاـح  اـه  شخب  نیا  دـیدج . دـهع  رد  نویراوح 
لیجنا نیمه  ًالثم  دنک ؛ رواب  ار  اهنیا  زا  کی  مادـک  دـناد  یمن  ناسنا  تسا و  فیـصوت  انث و  همه  نآ  لباقم  هطقن  تسرد  هک  دراد ، دوجو 

: دیوگ یم  یطویرخـسا  يادوهی  هرابرد  رگید  ياج  رد  دنک  یم  یفرعم  نارامیب  ناگدـنهد  افـش  تمارک و  نابحاص  ار  نویراوح  هک  یتم ،
اب دومن و  هفخ  ار  دوخ  دش و  نامیشپ  ماجنارـس  دومن و  میلـست  دوهی  هب  مهرد  یـس  لباقمرد  ار  حیـسم  تخورف و  ایند  هب  ار  دوخ  نید  يو 

:. دیئامن هظحالم  ار  یتم  لیجنا  ترابع  نیع  کنیا  تشذگرد . تیفیک  نیا 
نوریب هتسب  ار  وا  سپ  دنناسرب . لتق  هب  ار  وا  هک  دندرک  تروشم  یسیع  هرابرد  موق  نآ  خیاشم  هنهک و  ياسؤر  عیمج  دیدرگ ، حبص  نوچ  )

اطخ تفگ : دومن و  در  خـیاشم  هنهک و  سیئر  هب  ار  هرقن  هراپ  یـس  ادوهی  نوچو  دـندومن  میلـست  مکاح  سطـالیپ  سویطنپ  هب  دندیـشک و 
لکیهرد ار  هرقن  ياه  هراپ  نآ  سپ  یناد . دوخ  تسا  راـک  هچ  ار  اـم  هک ، دـنتفگ  ما . هدومن  میلـست  ار  یهاـنگ  یب  نوخ  هک  اریز  ما ؛ هدرک 

یب ياسیع  هداد و  بآ  هب  یلگ  هتـسد  نینچ  رمع  لوط  رد  اـهنت  هن  يراوح  نیا  دزد . يراوح  (. 10 (.) دومن هفخ  ار  دوخ  تشگرب و  دنکفا ،
تسا و هدز  یم  يدزد  هب  تسد  یهاگ  هتـشادن و  زین  یتسرد  هنیـشیپ  هقباس و  ایوگ  تسا ، هدومن  دوهی  نامیخژد  هاگتـسد  میلـست  ار  هاـنگ 

:. دسیون یم  نینچ  يو  هرابرد  انحوی  لیجنا 
يارب اج  نآ  رد  دمآ . دوب ، هدینازیخرب  ار  وا  ناگدرم  نایم  زا  هک  هورم  رد  افل  ناکم  هب  هینع )  ) تیب هب  یـسیع  حصف  دـیع  زا  لبق  زور  شش 

هب هتفرگ ، ار  یتمیق  نارگ  صاخ  لبنـس  رطع  لطر  میرم  دوب . نانیـشن  مه  زا  یکی  رذاعل  درک و  یم  تمدـخ  اثرم  دـندرک و  هدامآ  ماعط  وا 
ینعی شنادرگاش ، زا  یکی  هاگ  نآ  دـش . رپ  رطع  نآ  يوب  هب  هناخ  درک و  کشخ  دوخ  ياه  يوم  هب  ار  وا  ياه  اپ  دـیلام و  یـسیع  ياـهاپ 

و دوش ، هداد  ناریقف  هب  هک  دشن  هتخورف  رانید  دصیس  هب  ارچ  رطع  نیا  تفگ : درک ، تنایخ  وا  هب  دعب  هک  نوعمش  رسپ  یطویرخسا  يادوهی 
نآ رد  ار  هچ  نآ  تشاد و  یم  هسیک  دوب و  دزد  هک  دوب  ببس  نیا  زا  هکلب  دیشیدنا ، یم  ناریقف  يارب  هک  دوب  اج  نآ  زا  هن  ار  نیا  وا  نتفگ 

دننامب رادیب  هک  داد  روتسد  نانآ  هب  دوخ ، يراتفرگ  بش  رد  حیـسم  نویراوح . نیریـش  باوخ  حیـسم و  يراتفرگ  (. 11 .) درب یم  داتفا  یم 
دید باوخ  رد  ار  همه  دمآ  نانآ  شیپ  دناوخ و  زامن  يرادقم  حیسم  یتح  دنتفر ، ورف  نیریـش  باوخ  رد  يو  روتـسد  فالخ  رب  نانآ  یلو 
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ار همه  هرابود  تشگرب  دش و  زامن  لوغشم  تفر  رگید  راب  دینک . اعد  دیـشاب و  رادیب  نم  اب  تعاس  کی  دیتسناوت  یمن  تفگ : سرطپ  هب  و 
(. 12 .) دینک تحارتسا  دیباوخب و  الاح  تفگ : نویراوح  هب  تشگرب و  موس  هبترمرد  سپس  دید ، باوخ  رد 

(. 13 .) دندرک رارف  دندومن و  اهر  ار  وا  يو ، يراتفرگ  هظحل  رد  هکلب  دنتفر ، باوخ  هب  یسیع  يراتفرگ  بش  رد  اهنت  هن 
تداع قراخ  تمارک و  ناـبحاص  هداد و  رارق  ناربماـیپ  هناتـسآ  رد  ار  ناـنآ  هک  یمیـسرت  میریذـپب ؛ ار  میـسرت  ود  نیا  زا  مادـک  اـم  نونکا 

هک دـنهد  یم  ماجنا  ییاهراک  هک  اج  نآ  ات  تسا  نانآ  نامیا  فعـض  ینوبز و  نبج و  زا  یکاـح  هک  يرگید  میـسرت  اـی  دـنک ، یم  یفرعم 
رد دنشورف و  یم  دوهی  نامیخژد  هب  مهرد  یس  ربارب  رد  ار  دوخ  ياوشیپ  ًالثم  دهد ؛ ماجنا  ار  اهنآ  تسین  رـضاح  يداع ، نمؤم  کی  زگره 
زا نایحیـسم  ياوشیپ  تسا . هدـماین  یحیـسم  هدوبن و  ییاسیع  ایوگ  دـنراذگ ، یم  رارف  هب  اپ  ای  دـنردنا و  باوخ  هب  حیـسم  يراـتفرگ  عقوم 

يراتفرگ زا  سپ  دیباوخ و  يراتفرگ  بش  رد  نارگید  دننام  هک  نیارد  یسیع ، هفیلخ  نویراوح و  سیئر  سرطپ ، دیوج . یم  يربت  حیـسم ،
هنهک سیئر  لزنم  هب  يو  رـس  بقع  زا  رودارود  داد و  ناشن  دوخزا  یتماهـش  كدـنا  سپـس  یلو  تسین . وگتفگ  ياـج  دراذـگ  رارف  هب  اـپ 

یکزینک دوب و  هتـسشن  نوریب  رد  ناویا ، رد  سرطپ  هک  اج  نآ  ات  تسـشن ، راک  ماجنا  هظحـالم  يارب  ناـمزالم  دزن  تشگ و  لـخاد  تفر و 
سپـسییوگ یم  هچ  هک  مناد  یمن  تفگ : دوـمن و  راـکنا  هـمه  روـضح  رد  وا  يدوـب و  یلیلج  ياـسیع  اـب  زین  وـت  تـفگ : دـمآ و  يو  دزن 

مسانـش و یمن  ار  درم  نآ  هک  دروخ  دنگوس  سرطپ  تسا . هدوب  يرـصان  ياسیع  اب  مه  درم  نیا  تفگوا : هب  دـید و  ار  وا  يرگید  كزینک 
یم راکشآ  ار  وترم  وت ، هجهل  اریز  یشاب ؛ یم  اهنآ  زا  مه  وت  دنتفگ : دندمآ و  سرطپ  شیپ  دندوب  هداتسیا  هک  یناسک  یمک ، تدم  زا  سپ 

سرطپ هاگ  نآ  دز ، گناب  یسورخ  عقوم  نیا  رد  مسانش . یمن  ار  حیسم  زگره  هک  دومن  ندروخ  مسق  نعل و  هب  عورش  عقوم  نیا  رد  دزاس .
راز راز  تفاتش و  نوریب  دروآ و  دای  هب  درک ، یهاوخ  راکنا  سورخ  گناب  زا  شیپ  ارم  هبترم  هس  هک ، دوب  هتفگ  يو  هب  هک  ار  یسیع  نخس 

زاغآ رد  تفرگ و  ار  وا  سرطپ  داد ، یم  ربخ  شنادرگاش  هب  دوخ  تشونرس  زا  یـسیع  هک  یماگنه  تسا . ناطیـش  سرطپ ، (. 14 .) تسیرگ
هک وش ، رود  ناطیـش ، تفگ : يو  باوج  رد  حیـسم  تشگ ! دـهاوخن  عـقاو  وـت  رب  نیا  داـب ، رود  وـت  زا  ادـنوادخ ، تفگ : دوـمن و  تمـالم 

(. 15 .) تسا تایناسفا  زا  هکلب  تسین ، تایهلا  زا  وت  هشیدنا  اریز  یتسه ؛ نم  همدص  بجوم 
نیا دـناوت  یم  هنوگچ  فصو  نیا  اب  میتخاس ، سکعنم  اج  نیا  رد  هک  تسا  دـیدج  دـهع  ضیقنو  دـض  ياه  يرواد  زا  ییاـه  هنومن  اـهنیا 

. دشاب نآ  مدرم  هار  ارف  یغارچ  ناهج و  للم  يامنهار  هتشون ،
ثیداـحا دـنک و  یم  دـییأت  ار  نویراوح  هک  دوش  یم  نشور  قیقحت  لـها  يارب  نآ  فـیرحت  مدـع  تلاـصا و  نآرق و  تمظع  اـج  نیا  رد 

فورعم ثدـحم  یـسلجم ، همالع  دـننک . یم  نایب  ار  نانآ  يزاب  ناجو  تمظع  یگمه  تسا ؛ تخاون  کی  نویراوح  هراـبرد  زین  یمالـسا 
. تسا هدروآ  درگ  ( 16) راونالاراحب رد  ار  نانآ  هب  طوبرم  تایاور  هعیش ،

نایاپ .
. دـنا هدرک  رکذ  يددـعتم  یناعم  يراوح )  ) يارب ناسیون  تغلو  نارـسفم  . 1 اهتشونیپ : --------------------------------- 

:. تسا زیچ  هس  روح )  ) یناعم هشیر  لوصا و  دسیون : یم  سییاقملا  رد  سراف  نبا 
. دوش یم  لامعتسا  مشچ  یهایس  يدیفس و  تدش  رد  روح )  ) ظفل تهج  نیا  زا  گنر . نول و  فلا )

(. تشگ دهاوخن  زاب  رگید  هک  دیشیدنا  وا  روحی ؛ َْنل  نأ  ّنَظ   ) دننام تشگزاب . عوجر و  ب )
رد یهایـس  هطقن  هک  تساهنآ  بلق  يافـص  یکاپ و  رظن  زا  دیاش  دنیوگ ، یم  يراوح  ناسنا  یمیمـص  تسود  هب  رگا  رادم .  شدرگ و  ج )

. تسین وا  ناور 
تخر لغش  نانآ  هک ، تسا  نیا  دنیوگ  یم  يراوح )  ) حیسم ناتسود  هب  هک  نیا  تلع  دیوگ : یم  ص447 ) ج1 ،  ) نایبلا عمجم  رد  یسربط 

. دندرک یم  دیفس  ار  مدرم  ياه  سابل  دنتشاد و  ییوش 
.3 (. لوسر  ) هدام ص414 ، سدـقم ، باتک  سوماـق  ندـنل 1837 ؛ پاچ  میـس ، ترک  یتیـسوس  لبیب  ماـمتها  هب  باـب 10 ، یتم ، لـیجنا  . 2
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ار ناشیا  هدومرف  بلط  ار  دوخ  درگاش  هدزاود  سپ  : ) دـسیون یم  نینچرفن  هدزاود  نیا  هراـبرد  پاـچ ، ناـمه  زا  هلمج 1  باب 10 ، نامه ،
...(. دنشخب افش  یجنر  یضرمره و  زا  هک  نیا  دنیامن و  جارخا  ار  ناشیا  هک  نآ  ات  داد  تردق  دیلپ  حاورارب 

هیآ 52. ( 3  ) نارمع لآ  . 4
هیآ 111. ( 5  ) هدئام . 5
هیآ 260. ( 2  ) هرقب . 6

هیآ 113. ( 5  ) هدئام . 7
هیآ 114 و 115. ( 5  ) هدئام ك : ر .  . 8

باتک  ) دـننام دـیدج ، دـهع  بتک  ریاس  انحوی و  اقول ، یتم ، ياه  لیجنا  زا  ار  اـه  شخب  نیا  و  ص414 و415 . سدـقم ، باتک  سوماق  . 9
هدرک لقن  اه  هلمج  هرامـش  لصف و  باتک و  تایـصوصخ  رکذ  اب  نایکینولاست ،) لوا  باتک   ) و نایتنرق ) لوا  باـتک   ) و نـالوسر ،) لاـمعا 
ياـه باـتک  زا  ار  اـه  شخب  نیا  زا  کـی  ره  كردـم  درادـن  موزل  رگید  تسا  ناـهج  ياـهاسیلک  داـمتعا  دروم  باـتک  نیا  نوچ  تسا و 

. مینک نییعت  هدشدای 
.5 هلمج 1 -  باب 27 ، یتم ، لیجنا  . 10

.6 هلمج 1 -  باب 12 ، انحوی ، لیجنا  . 11
(. صیخلت اب   ) 46 هلمج 36 -  باب 27 ، یتم ، لیجنا  . 12

(. صیخلت اب   ) هلمج 57 نامه ، . 13
.75 هلمج 58 -  باب 26 ، نامه ، . 14

.27 ياه 23 -  هلمج  باب 16 ، نامه ، . 15
.282 ص272 -  ج 14 ، راونالاراحب ، رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  . 16

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
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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)
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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


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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