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یباجح یب  یباجح و  دب  ياه  هشیر  لماوع و  زا  15یخرب 

یباجح یب  جیاتن  15راثآ و 

یباجح یب  یباجح و  دب  اب  هلباقم  ياه  15هار 

نز هب  16هاگن 

نانز طباور  رد  16تفع 

ناوج کی  16ناتساد 

راک یشزومآ و  ياه  طیحم  رد  نارتخد  نارسپ و  16طالتخا 

مالسا رد  ییابیز  تنیز و  17باجح و 

مرحمان اب  ندرک  17تولخ 

ترشاعم 17نز و 

رترب باجح  18رداچ 

رترب باجح  هرابرد  یلک  18هدئاق 

اهششوپ ریاس  رب  رداچ  19زایتما 

یمالسا لیصا  گنهرف  هب  19يدنبیاپ 

یکشم 19رداچ 

؟ ارچ رداچ  نتفر  20رانک 

نانز باجح  نامزلا و  رخآ  هراب ي  رد  ع )  ) قداص ماما  20نانخس 

زا 29تسرهف هحفص 6 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نارتخد هب  یتئارق  داتسا  21مایپ 

: نارتخد هب  نافرعلا  نزخم  ریسفت  بحاص  نیما ، هدهتجم  وناب  22مایپ 

ع)  ) نیموصعم نانخس  22باجح و 

( رداچ  ) يرساترس ششوپ  دیاوف  زا  23یخرب 

(س) ارهز همطاف  ترضح  هریس  رد  يرساترس  23ششوپ 

رداچ هفسلف  صوصخ  رد  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  موحرم  رضحم  زا  24شسرپ 

رداچ ششوپ  صوصخ  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رظن  24تقد 

جارعم بش  رد  (ص ) مرکا لوسر  تادهاشم  باجح و  دب  نانز  24تبقاع 
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... ءاشحا ءاعمل و  تخوس و  یم  ناشندب  تروص و  هک  26ینانز 

... دوب و كوخ  دننامه  ناشرس  هک  26ینانز 

... دندوب و گس  لکش  هب  هک  مدید  ار  26ینانز 
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رترب تنیز  باجح 

باتک تاصخشم 

 : رشن تاصخشم  یناتسهوکقداص . هیطع  فلوم  رترب  تنیز  باجح  روآدیدپ :  مان  ناونع و  هیطع 1352 -  یناتسهوک  قداص  هسانشرس : 
-978 مراهچ : پاچ  لایر :  10000 لایر 964-492-288-3 ؛ :   12000 کباش :  72 ص . يرهاظ :  تاصخشم  تایح 1388 . میسن  مق 
. متفه پاچ  تشادداـی :  . 1387 مراهچ : پاچ  تشادداـی :  77 ص .).  ) 1385 تایح ، میـسن  یلبق : پاچ  تشادداـی :   6-288-492-964

ناونع سیونریز . تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  تایاور . تایآ و  هاگدـید  زا  باجح  رترب : تنیز  باجح  دـلج : يور  ناونع  تشاددای : 
باجح عوضوم :  ثیداحا  باجح --  عوضوم :  باجح  عوضوم :  تایاور . تایآ و  هاگدـید  زا  باجح  رترب : تنیز  باجح  دـلج :  يور 

1639456 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/636 ییوید :  يدنب  هدر  BP230/17/ص14ح3 1388  هرگنک :  يدنب  هدر  ینآرق  ياههبنج  -- 

يربهر مظعم  ماقم  رظن  زا  رداچ 

کی ناونع  هب  وا  زا  دـننک و  مرگرـس  تالآ  رویز  يرگ  هولج  دـم و  شیارآ ، اب  ار  نز  هک  تسه  نز  هب  تبـسن  رتگرزب  نیا  زا  یتیانج  ایآ  »
یبالقنا نز  يارب  نداد ، رارق  تب  ار  سابل  دم و  شیارآ و  ندرک و  رپ  تالآ  رویز  زا  ار  هنیـس  رـس و  زورما  دـننک ؟ هدافتـسا  هلیـسو  رازبا و 

رد دـیما  ياه  هناوج  شیور  راهب و  هرابود  زاغآ  یلاعت  همـسب   1 تسام ». یلم  هناشن ي  باجح و  عون  نیرتهب  رداچ  تسا ، گـنن  ناملـسم 
رـس یگدـنز  زاوآ  ناحلا  شوخ  ياه  هلچلچ  دـناوخیم  توارط  يزبس و  زا  یتفایـض  هب  ار  تعیبط  راگدرورپ  عنـص  تسد  زیگنا  لد  يراهب 

نهیم نارازگتمدـخ  یماـمت  يارب  میتـسرف و  یم  تاولـص  دورد و  نادیهـش  ماـما  ادهـش و  هبیط  حاورا  هب  دـیدج  لاـس  زاـغآ  رد  دـنهدیم .
نامرآ هب  لین  ادهـش و  هار  همادا ي  روظنم  هب  میراد . ار  نامـسدقم  ماظن  یلاع  فادـها  هب  ندیـسر  رد  قیفوت  یتمالـس و  يوزرآ  ناـمزیزع 

امـش ياریذپ  يونعم  يا  هیده  اب  هک  میدش  نآ  رب  یناوخباتک  گنهرف  شرتسگ  زین  یمالـسا و  بان  گنهرف  جیورت  و  هر )  ) زیزع ماما  ياه 
هک مینکیم  ضرع  هاـتوک  اـما  تسا  ناوارف  ياهنخـس  رترب ، شـشوپ  باـجح و  نوماریپ  میـشاب ( . اـضرلا  باـب  رهـش  رد  يزورون  نارفاـسم 
درم ربارب  رد  دوخ  تیعقوم  ظفح  دوخ و  ندرک  اهبنارگ  يارب  ماهلا  عون  کی  اب  نز  دوخ  هک  تسا  يریبدت  شـشوپ  باجح و  فافع ، ، ایح

قطنم نز  شزرا  نتفر  الاب  هبنج ي  زا  یتح  یعامتجا و  یگراوناخ ، یناور ، فلتخم : ياه  هبنج  زا  نآ  یمالسا  موهفم  تسا و  هدرب  راک  هب 
یتارطاخ تبث  اب  هارمه  روار  رادم  تیالو  رورپ  دیهش  رهش  رد  نازیزع  امش  هاتوک  تمافا  دوش و  عقاو  لوبق  دروم  میراودیما  دراد ). لوقعم 
ناتسرهش شرورپ  شزومآ و  ریدم  شخت  راک  سابع  میدنم . وزرآ  ناتیارب  رطخ  یب  زیگنا و  هرطاخ  يرفس  دشاب . ناتناج  ریمض  رد  شوخ 

ص 105 یئافلج ، يدمحا  رترب ، باجح  يدـمحم ، نسحم  دیـس  دـیلقت ، عجارم  املع و  هاگدـید  زا  دـیدج  لئاسم  نیدرورف 88 1 - روار 
دزی و یبونج ، ناسارخ  ياـه  ناتـسا  زرم  رد  نتفرگ  رارق  لـیلد  هب  ناـمرک و  ناتـسا  ناتـسرهش  نیرت  یلامـش  روار  رواد  ناتـسرهش  یفرعم 
 ) تسا تعـسو  ظاـحل  هب  ناـمرک  ناتـسا  رهـش  نیمجنپ  دراد . يا  هژیو  تیعقوم  ـالاک  یللملا  نیب  تیزنارت  ریـسم  رد  ندـش  عقاو  ناـمرک و 
زا تسا . عقاو  ییاـیفارغج  ضرع  هقیقد  هجرد و 16  ییاـیفارغج و 31  لوط  هقیقد  هجرد و 49  رد 56  و  عبرم )  رتـم  ولیک  دودح 14،456 

ناتسرهش نیا  زا  ع )  ) اضزلا یسوم  نبا  یلع  ترضح  همئالا  نماث  متشه  هلبق  یتوکلم  هاگزاب  نارئاز  زا  يرایسب  هکنآ  ببـس  هب  مایالا  میدق 
نمهب رد  ترارح 5 - هجرد  قلطم  لقادـح  دراد  میالم  اتبـسن  یلو  کشخ  مرگ و  ییاوه  تسا . هتفای  ترهـش  اضرلا  باب  هب  دـننکیم  روبع 

لهچ وک  هوک و  رکل  دنبرد ، هتـشکرام ، ياههوک  زا : دنترابع  روار  فارطا  روهـشم  ياههوک  دشابیم . هامریت  رد  هجرد  رثکا 40  دح  هام و 
. دنلوغشم ناتـسرهش  نیا  گنـس  لاغز  نداعم  رد  راک  يزرواشک و  و  یفابیلاق ، يرادماد ، لیبق  زا  ینوگانوگ  لغاشم  هب  روار  مدرم  رتخد .

يرایسب شخب  تنیز  راید ، نیا  دنمرنه  نانز  نادرم و  هجنپرش  تالوصحم  دراد و  یناهج  ترهش  روار  فاب  تسد  شرف  رنه  نایم  ینا  رد 
ياه لاس  یط  رد  دنا و  هدوب  روهشم  تیب  لها  تیالو و  قشاع  ینامدرم  ناونع  هب  زابرید  زا  روار  مدرم  تسا . ناهج  روهـشم  ياه  هزوم  زا 
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مالـسالا هجح  ترـضح  موـحرم  دـنا . هتخادرپ  ینآرق  فراـعم  رـشن  ینید و  موـلع  غـیلبت  هب  رهـش  نیا  رد  يرایـسب  ینید  ناـگرزب  هتـشذگ 
يرپـس ناتـسرهش  نیا  رد  ار  شیوـخ  تکرب  رپ  رمع  زا  لاـس  ادـم 17  نامرک  ناتـسا  مان  شوخ  زرابم و  نویناـحور  زا  یقیقح  نیملـسملاو 
تمدق لیلد  هب  تسا . هدـنز  راید  نیا  مدرم  کت  کت  رطاخ  رد  گرزب  درم  نآ  ياه  یبوخ  اه و  ینابرهم  هرطاخ  دای و  زونه  دـنا و  هدومن 

 ) دیبآ يارس  ناوراک  - 1 هب : دومن  هراشا  هلمج  نآ  زا  ناوتیم  هک  دراد  دوجو  رهـش  رد  يرایـسب  یخیرات  هینبا  راثآ و  روار  ناتـسرهش  دایز 
يرخف 7- هناخ  رجهوگ 6 - هعلق  شوماخ 5 - جرب  ای  اربگ  همخد  ههقهق 3 - هعلق  - 2 نامرک )  روار  هداج ي  ریسم  رد  روار  يرتم  ولیک   50

نیا مدرم  رود  ياه  نامز  زا  داـب و ... ضیف آ  راـشبآ  فسوی 10 - جاح  راـبنا  بآ  دنبرد 9 - يارس  ناوراک  - 8 نشلگ )  ثاـیغ (  ضوح 
. درذگب شوخ  امش  هب  دیراد  تماقا  روار  رد  هک  یهاتوک  تدم  رد  میراودیما  دنا . هدوب  روهشم  یمرگنوخ  يزاون و  نامهیم  هب  ناتسرهش 

. دراد وزرآ  امش  يارب  ار  یشوخ  رقس  روار  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  ملعم  هافر  نواعت و  یسانشراک 

باجح هژاو ي 

يا هلیـسو  هدرپ  هک  ارچ  دـشاب . یم  هدرپ  ینعم  هب  شلامعتـسا  رتشیب  هتبلا  باجح  هدرپ و  ینعم  هب  مهو  تسا  ندیـشوپ  ینعم  هب  مه  باجح 
ناتـساد رد  میرک  نآرق  رد  دریگ . تروص  ندـش  عقاو  هدرپ  تشپ  قیرط  زا  هک  دوش  یم  هدـیمان  باجح  شـشوپ  نآ  تسا . شـشوپ  يارب 

دش یفخم  هدرپ  تشپ  رد  دیـشروخ  هک  تقو  نآ  ات  ینعی  باجحلاب . تراوت  یتح  دنک : یم  فیـصوت  روطنیا  ار  دیـشروخ  بورغ  نامیلس 
. تسا دیدج  اتبسن  حالطصا  کی  نز  ششوپ  دروم  رد  باجح  هملک ي  لامعتـسا  دنمان . یم  باجح  ار  مکـش  بلق و  نایم  زجاح  هدرپ ي 
رد هچ  هولـصلا و  باتک  رد  هچ  اهقف  تسا . هتفر  راک  هب  تسا  شـشوپ  ینعم  هب  هک  رتس ، هملک ي  اهقف  حالطـصا  رد  اصوصخم  میدق و  رد 

ضوع هملک  نیا  هک  دوب  نیا  رتهب  ار . باجح  هملک ي  هن  دنا  هدرب  راک  هب  ار  رتس  هملک ي  دنا  هدـش  بلطم  نیا  ضرتعم  هک  حاکنلا  باتک 
ردوم رد  رگا  تسا و  هدرپ  باجح  تغل  عیاش  ینعم  میتفگ  هکناـنچ  اریز  میدربیم . راـک  هب  ار  شـشوپ  هملک ي  ناـمه  هشیمهاـم  دـشیمن و 

هک دـننک  نامگ  يراـیز  هدـع ي  هک  هدـش  بجوم  رما  نیمه  تسا و  نز  ندـش  عقاو  هدرپ  تشپ  راـبتعا  هب  دوش  یم  هدرب  راـک  هب  شـشوپ 
هدرک رقم  نانز  يارب  مالسا  هک  یششوپ  هک  یلاح  رد  دورن . نوریب  دشاب و  سوبحم  هناخ  رد  هدرپ و  تشپ  هشیمه  نز  تسا  هتساوخ  مالسا 
میدق ياه  روشک  زا  یخرب  رد  تسین . حرطم  مالـسا  رد  نز  سبح  ندرک و  ینادـنز  دورن . نوریب  هناخ  زا  نز  هک  تسین  ینعم  نیدـب  تسا 

اعم رد  نز  هک  تسا  نیا  مالـسا  رد  نز  شـشوپ  درادن . دوجو  مالـسا  رد  یلو  تسا  هتـشاد  دوجو  ییاه  زیچ  نینچ  دنه  میدق و  ناریا  لثم 
ص 74-73 يرهطم /  دیهش  باجح /  هلئسم ي   - 1 دزادرپن 1 .  ییامن  دوخ  يرگ و  هولج  هب  دناشوپب و  ار  دوخ  ندب  نادرم  اب  دوخ  ترش 

هیآ 32 و 33 بازحا   - 2

باجح عون  نیرتهب 

نتویب و ال یف  نرق  افورعم و  الوق  نلق  ضرم و  هبلق  یف  يذـلا  عمطیف  لوقلاب  نعـضخت  الف  نتیقت  نا  ءاسنلا  نم  دـحأک  نتـسل  یبنلا  ءاسن  اـی 
دیتسین نانز  رگید  نوچمه  امش  ربمایپ  نارـسمه  يا  هلوسر 2 .  هللا و  نعطاو  ةوکزلا  نیتا  ةولـصلا و  نمقل  یلوالا و  ۀـیلهاجلا  جربت  نجربت 

هناخ رد  دییوگب . هتـسیاش  نخـس  و  دننک . عمط  امـش  رد  نالدرامیب  هک  دییوگن  نخـس  زیگنا  سوه  يا  هنوگ  هب  سپ  دـینک ، هشیپ  اوقت  رگا 
نایم رد  دـنداد )  یم  رارق  نارگید  ياشامت  ضرعم  رد  ار  دوخ  تنیز  لیاسو  مادـنا و  هک  نیتسخن (  تیلهاج  نوچمه  دـینامب و  دوخ  ياه 
ناـنز يارب  صاـخ  روتـسد  کـی  نیا  دـینک . تعاـطا  شلوسر  ادـخ و  زا  دـیزادرپب و  تاـکز  دـیراد و  اـپب  ار  زاـمن  دـیوشن و  رهاـظ  مدرم 

تاـهما هک «  هتـساوخ  مالـسا  روتـسد  نیا  اـب  تسا . هتـشاد  یـسایس  یعاـمتجا و  هبنج ي  هیـضق  نیا  رتشیب  هک  ارچ  تسا  هدوب  (ص ) ربماـیپ
نامز نآ  یسایس  یعامتجا و  لیاسم  رد  ار  دوخ  دننکن و  هدافتـسا  ءوس  دوخ  مارتحا  زا  دنتـشاد  يدایز  مارتحا  مدرم  نیب  رد  هک  نینموملا » 

يدایز مارتحا  زا  ص )  ) ربمایپ نانز  دنوشن . عقاو  یعامتجا  یسایس و  لیاسم  رد  وجارجام  هاوخ و  دوخ  رصانع  رازبا  انایحا  و  دنیامنن . لخاد 
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. دننامب یقاب  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  نامز  رد  هچ  و  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  هچ  مارتحا  نامه  اب  هک  هتساوخ  دنوادخ  دندوب و  رادروخرب 

( رون هروس  نآرق (  رد  نز 

الو نهبویج  یلع  نهرمخب  نبرـضیلو  اهنم  رهظا  اـم  ـالا  نهتنیز  نیربی  ـال  نهجورف و  نفظحی  نهراـصبا و  نم  نضـضغم  تاـنمؤملل  لـق  و 
تکلم ام  وا  نهئاسن  وا  نهتاوخا  ینب  وا  نهناوخا  ینب  وا  نهناوخا  وا  نهتلوعب  أانبا  وا  نهئانباوا  نهتلوعب  ءابا  ءوا  نهتاوعبل  الا  نهتنیز  نیدبی 

نم نیضخی  ام  ملعیل  نهلجراب  نبرضی  ءآسنلا و ال  تاروع  یلع  اورهظی  مل  نیزلا  لفطلا  وا  لاجرلا  نم  هیرالا  یلوا  ریغ  نیعباتلا  وا  نهنامیا 
 ( دولآ سوه  هاگن  زا  ار (  دوخ  ياهمـشچ  وگب  هنموم )  نامیا (  اب  ناـنز  هب  و  نوحلفت . مکلعل  نونموملا  هیا  اـعیمج  هللا  یلاآوبوت  نهتنیز و 

ياه يرـسور  فارطا ) و (  دنیامنن ، راکـشآ  تسا  نایامن  هک  رادقم  نآ  زج  ار  دوخ  تنیز  دـننک و  ظفح  ار  شیوخ  ناماد  و  دـنریگ ، ورف 
ای ناشناردپ ، ای  ناشنارهوش ، يارب  رگم  دنزاسن  راکشآ  ار  دوخ  تنیز  و  دوش )  هدناشوپ  نآ  اب  هنیـس  ندرگ و  ات  دننکفا (  هنیـس  رب  ار  دوخ 
(، ناشنازینک  ) ناشناگدرب ای  ناششیک ، مه  نانز  ای  ناشنارهاوخ ، رسپ  ای  ناشناردارب ، رـسپ  ای  ناشناردارب  ای  ناشنارـسپ ، ای  ناشنارهوش ، ردپ 
هب ار  دوخ  ياهاپ  نتفر  هار  ماگنه  و  دنتسین ، هاگآ  نانز  هب  طوبرم  یسنج  روما  زا  هک  یناکدوک  ای  دنرادن  نز  هب  یلیامت  هک  هیفـس  دارفا  ای 
يا دـیدرگ  زاب  ادـخ  يوسب  یکمه  و  دـسر )  شوگ  هب  دـنراد  اپ  رب  هک  لاخلخ  يادـص  و  دوش (  هتـسناد  ناـشناهنپ  تنیز  اـت  دـننزن  نیمز 

تخانش و داد و  صیخشت  ار  مراحم  ناوتیم  یتحار  هب  دشابیم  ناملسم  نانز  صوصخم  هک  هفیرش  هیآ ي  نیا  زا  دیوش . زاگبسر  ات  نانمؤم 
. تسناد ار  باجح  زرم  دح و 

نآرق رد  مراحم 

 = نهتلوعب ءاـنبا  وا  نارـسپ 5 - نهءانبا =  وا  نارهوش 4 - نهتلوـعبل =  نارهوش 3 - ردـپ  نهتلوعب =  ءاـبآ  ءوا  ناردـپ 2 - نهئابآ =  ءوا  - 1
نانز نهئاسن =  وا  نارهاوخ 9 - رسپ  نهتاوخا =  ینب  وا  ناردارب 8 - رسپ  نهناوخا =  ینب  وا  ناردارب 7 - نهناوخا =  وا  نارهوش 6 - نارسپ 

ما نیزلا  لـفطلا  وا  دـنرادن 12 - نز  اب  يراک  هک  یناکدوک  هبرـالا =  یلوا  ریغ  نیعباـتلا  وا  تاکولمم 11 - نهناـمیا =  تکلم  اـم  وا   - 10
هیآ 31 رون  دنتسین 1 -  زیمم  هک  یناکدوک  ءاسنلا 1 =  تاروا  یلع  اورهظی 

راکشآ تنیز 

هکرابم ي هروس ي  رد  تسا »  رهاظ  هچنآ  رگم  دومرف « : هکنیا  زا  نآرق  روظنم  دومرف : ع )  ) اـضر ماـما   2 رهظا »  ام  الا  نهتنیز  نیدـبی  الو  »
رتـشگنا و هدوـمرف : يرگید  تیاور  رد   3 تسا . رتـشگنا  همرـس و  ینعی  راکـشآ ، تنیز  زین  اـه و  قاـس  تروص و  دارم  هک : تسا  نآ  روـن 

یم اپ  هب  هک  لاخلخ  وگنلا و  دنبتسد ، هراوشوگ ، دنب ، ولگ  ددرگ ، راکـشآ  دیابن  هک  مه  ییاه  تنیز  تسا و  ریهاظ  ياه  تنیز  زا  دنبتـسد 
قالخالا ص 443 و 444 و 445 مراکم  قالخالا ص 443 و 444 و 445 4 - مراکم  - 3 نامه .  - 2 4 دشاب . یم  دننکفا 

نانز رب  ندرک  مالس  و  ع )  ) نینموملا ریما 

مـشوخ نانآ  يادص  زا  مسرت  یم  دومرف : یم  دنک و  مالـس  ناوج  نانز  هب  تشادن  تسود  یلو  درک  یم  مالـس  نانز  هب  ع )  ) نینموملا ریما 
مراکم ص 451  - 5 5 دریگ . ینوزف  مباوث  رب  مناهانگ  دیایب و 

نانز ندرک  مالس  یگنوگچ 
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درم مالسلا ، مکیلع  دیوگب : نز  دومرف : دننک ؟ مالس  هنوکچ  دنوشیم  دراو  مدرم  زا  یعمج  رب  یتقو  نانز  دیسرپ  ع )  ) قداص ماما  زا  یطباس 
كردم نامه   - 6 6 مکیلع . مالسلا  دنوگب 

مرحم ان  زا  یشوپ  مشچ  باوث 

، هدزن مه  هب  مشچ  زونه  ددنبب ، ای  دزادـنا و  نامـسآ  هب  ای  درادرب و  وا  زا  مشچ  دـتفا و  نز  هب  شمـشچ  یـسک  رگا  دومرف : ع )  ) قداص ماما 
مراکم ص 451 و 452  - 1 1 دنامن . یم  جیوزت  وا  هب  تشهب  رد  ار  ینیعلاروح  دنوادخ 

مرحم ان  مرحم و  هب  عجار  ع )  ) یلع ماما  تیصو 

يارب هماـنرب  نیا  اریز  نک ، تاـعارم  ار  یمرحماـن  مرحم ، دومرف : مدرم  ماـمت  هب  باـطخ  و  ع )  ) یبتجم نسح  ماـما  هب  باـطخ  نینموما  ریما 
ار وت  زا  ریغ  يدرم  وت  هداوناوخ ي  نانز  هک  یهاوخیم  رگا  تسا و  نادرم  نانز و  نیب  رد  هانگ  لایخ  یتح  ای  هانگ و  رد  نداتفا  زا  تینوصم 

راحب ج 77 ص 214 - 2 2 نک . یلمع  ار  همانرب  نیا  دنسانشن 

مشچ يانز 

راحب  - 3 3 تسا . مرحم  ان  هب  نتخود » هدـید   » مشچ يانز  دومرف : زین  تسها و  اـنز  زا  ياهرهب  يوضع  ره  يارب  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسز 
ج 104 ص 36

تسا سیلبا  ياهریت  زا  يریت  مارح  هاگن 

وا هب  ینامیا  نآ  اج ي  هب  دشوپب  نامرحمان  زا  هدید  نم  سرت  زا  یسک  رگا  تسا ، سیلبا  ياه  ریت  زا  مومـسم  يریت  مارح ، رظن  دومرف : زینو 
همکحلا ج 10 ص 78 نازیم   - 4 4 دبایب . دوخ  بلق  رد  ار  نامیا  نآ  تذل  هک  مهدیم 

مالسا رد  نانز  ششوپ 

دوخ ياه  هناخ  رد  نانز  هک  تسین  ینعم  نادب  تسا  هتسناد  ایح  فافع و  ار  نآ  هدومن و  صخـشم  نیعم و  نانز  يارب  مالـسا  هک  یـششوپ 
رد ششوپ  باجح و  موهفم  هکلب  دنشاب  هتـشادن  ار  لزنم  طیحم  زا  جراخ  رد  یعامتجا  بیلاعف  هنوگ  چیه  قح  دنوش و  ینادنز  سوبحم و 
قبط دـنناوتیم  ناـنز  دزادرپن . ییاـمن  دوخ  يرگ و  هوشع  هب  دـناشوپب و  ار  دوخ  نرب  ناـمرحم  اـن  اـب  ترـشاعم  رد  نز  هک  تسا  نیا  مالـسا 

یملع یعامتجا -  ياه  تیلاعف  هب  شرانک  رد  .و  دنامن لمع  هدیسر  نیموصعم  قیرط  زا  یتایاور  میرک و  نآرق  تایآ  رد  هک  مالسا  روتسد 
لوسر نأش  ماقم  رطاخ  هب  امـش  هک  دراد  همادا  رد  دینامب  اه  هناخ  رد  ادخ  لوسر  نانز  يا  هک  هدمآ  نآرق  رد  رگا  دزادرپب . مه  يراصتقا  و 

نامز نآ  نینمؤما  تاهما  زا  هک  هشیاع  الثم  تشاد ، هک  دراد  لابند  هب  یتبیصم  امش  فلخت  هنوگ  ره  دیراد و  قرف  نانز  ریاس  اب  ص )  ) ادخ
زا فسأتم  هک  تشاد  یم  راهظا  وا  دوخ  . دروآ دوجوب  مالسا  ناهج  يارب  ار  يراوگان  یسایس  ياهارحام  درک و  فلخت  روتـسد  نیا  زا  دوب 

یمن تسد  ییاه  راک  نینچ  هب  یلو  دندرم  یم  یگمه  متـشاد و  ربمغیپ  زا  يدایز  نادنزرف  شاک  يا  تفگ : یم  و  دشاب . یم  اه  ارجام  نآ 
يارب دـنناوت  یم  ناملـسم  ناـنز  رگید  هک  دـنامهف  یم  دـیراد  قرف  رگید  ناـنز  اـب  امـش  هک  هتکن  نیا  رکذ  اـب  نآرق  هک  دـینیبیم  سپ  مدز .
هتـشاد تیلاعف  دنهن و  نوریب  هناخ  زا  اپ  یمالـسا  تانوئـش  تیاعر  اب  یعامجا  ياه  راک  ماجنا  شزومآ و  قالخا و  بدا و  ملع و  يریگارف 

. دنشاب
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؟ تسا مادک  نز  تنیز 

، راکـشآ تنیز  دوـمرف : تسیچ ؟ تسین  بجاو  نز  يارب  شندیـشوپ  هک  راکـشآ  تنیز  زا  دوـصقم  هـک  دـش ، لاوـس  ع )  ) قداـص ماـما  زا 
سپـس وگنلا  اه و  تسد  باضخ ، رتشگنا ، همرـس ، هماج ، زا : ترابع  رهاظ  تنیز  دومرف : ع )  ) رقاـب ماـما   1 رتشگنا . همرـس و  زا : تسترابع 

هب دـنب  وزاب  زا  دـنبندرگ ، نآ  تساه و  مرحم  يارب  مود  میتفگ و  هک  تسا  ناـمه  تسا و  مدرم  مه  يارب  یکی  تسا  عون  هس  تنیز  دومرف 
یفاص ریسفت  یفاک ج 5 ص 521 2 -   - 1 2 تسا . نز  ندـب  مامت  نآ  دراد و  رهوش  هب  صاصتخا  هک  تسا  یتنیز  موس  لاخلخ . و  نییاپ ،

رون هروس  هیآ 31  لیذ 

راصنا نانز  باجح 

هروس ي تایآ  هک  نیمه  راـصنا ، ناـنز  هب  اـبحرم  درک : یم  شیاتـس  نینچ  نیا  ار  راـصنا  ناـنز  هراومه  ص )  ) ادـخ لوسر  رـسمه  هشیاـع 
، دندیـشوپ یم  یکـشم  ياه  يرـس  ور  اب  ار  دوخ  رـس  دیایب ، نوریب  قباس  دـننام  هک  دـشن  هدـید  نانآ  زا  رفن  کی  دـش  لزان  رون  هکرابم ي 

( رون  31  ) هیآ لیذ  فاشک   - 3 3 تسا . هتسشن  ناشرس  يور  غالک  ییوگ 

مالسا رظن  زا  باجح  هفسلف ي 

یم ناسنا  یناور  یحور و  شمارآ  بلس  بجوم  راب  دنب و  یب  طباور  عورشم و  ان  ياه  يدازآ  درم و  نز و  میرح  دوبن  یناور  شمارآ  - 1
یم درم  نز و  ماقم  لزنت  یناوهـش و  ياوق  جـییهت  ببـس  یـسنج  ياهرازآ  دوش . یم  هداوناـخ  درم و  نز و  قوقح  عییـضت  ببـس  و  ددرگ ،

یباجح یب  دنامب و  مکحتـسم  مکحم و  هداوناخ  میرح  دوش  یم  ببـس  باجح  هداوناخ  نوناک  یگداوناخ و  دـنویپ  ماکحتـسا و  -2 دوش .
شرهوش و لد  فرـصت  رد  دـناوت  یم  دـنک  ظفح  ار  دوخ  باجح  دـناوتب  هک  ینر  دریگ ، رارق  زواجت  دروم  هداوناخ  میرح  دوش  یم  ببس 
. تسا رهوش  نز و  یتخبشوخ  هداوناخ و  ماکحتسا  شا  هجیتن  دوش و  هجوتم  وا  هب  طقف  شرسمه  دوش  ببس  دوش و  قفوم  يو  لد  رد  ذوفن 
رب دـنام ، دـهاوخ  راوتـسا  ملاس و  هعماج  نآ  دریگ  رارق  هجوت  دروم  باجح  درم و  نز و  میرح  نآ  رد  هک  يا  هعماـج  عاـمتجا  تمالـس  -3

دهاوخ زاب  یگدنزاس  شالت و  راک و  زا  فیعض و  تسس و  اه  هدارا  درک ، ادیپ  جاور  یباجح  یب  یگنهرب و  نآ  رد  هک  يا  هعماج  سکع 
نز ماقم  ظفح  - 4 دش . دهاوخ  دایز  ناشدادعت  تسین  مولعم  اهنآ  ردام  ردپ و  هک  ینادنزرف  نینچمه  یتبراقم  یـسنج و  ياهیرامیب  دنام و 
دوش رادروخرب  يدنلب  هاگیاج  زا  نز  دنامب و  ظوفحم  هعماج  رد  نز  هاگیاج  شزرا و  هک  دش  دهاوخ  ببس  باجح  وا  شزرا  ندرب  الاب  و 
الاب اهنآ  راقو  تمـشح و  دـش و  دـهاوخ  هدوزفا  شمارتحا  رب  دـشاب ، رت  فیفع  نز  رادـقم  ره  دـنامب . یقاـب  درم  قوشعم  وبوبحم  هشیمه  و 
رارق نادرم  رایتخا  رد  ار  دوخ  دش  مولعم  دنوش و  هتخانـش  فافع  هب  هکنیا  يارب  راک  نیا  نیذؤی » الف  نفرعی  نا  یندا  کلذ  تفر « . دهاوخ 

يرذگهر ره  تسا و  نازیوآ  نوریب  رد  غاب  راوید  زا  نآ  هخاش  هک  تسا  یتخرد  هویم ي  نوچمه  باجح  یب  نز  تسا « . رتهب  دنهد  یمن 
، یملید نیسح  ینارون ، ياه  هتکن   - 1 1 دراد » . لیامت  نآ  ندیچ  هب  سک  ره  هک  تسا  یلگ  دـننام  ای  دـنک  یم  زارد  تسد  نآ  يوس  هب 

ص 52

باجح مکح  لصا  هب  عجاد  یلک  تائاتفتسا  اواتف و 

رفک هب  موکحم  يرورـض  رکنمو  دراد ، ار  يرورـض  رکنم  مکح  نآ  رکنم  و  تسا ، تایرورـض  زا  باجح  مکح  لـصا  هر :)  ) ینیمخ ماـما 
یضعب یلو  تسا ، بوسحم  نید  يرورض  باجح  لصا  يا : هنماخ  هللا  تیآ   2 تسین . لوسر  ای  ادخ  رکنم  دـشاب  مولعم  هکنیا  رگم  تسا ،

یب تجهب : هللا  تیآ   3 تسا . هانگ  تیـصعم و  نآ  تیاعر  مدع  باجح و  لصا  هب  ییانتعا  یب  و  دـشابن ، يرورـض  تسا  نکمم  نآ  عورف 
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تسا و نید  تایرورض  زا  نانز  يارب  باجح  لصا  هر :)  ) يزیربت هللا  تیآ   4 تسا . بجاو  باجح  نتشاد  تسا و  هانگ  باجح  هب  ییانتعا 
زا دیدج  لئاسم  ماما 3 -  تائاتفتسا  ص 52 2 - یملید ، نیـسح  ینارون ، ياه  هتکن   - 1 9 دـنیامن ، ییانتعا  یب  نآ  هب  هک  یناـسک  مکح 
هللا تیآ   1 تسا . ینید  فیلاکت  ریاـس  هب  ییاـنتعا  یب  مکح  نیـشیپ .  ذـخأم   - 4 يدومحم .  نسحم  دیـس  دـیلفت ، عجارم  املع و  هاگدـید 

بوجو راکنا  مدع  اب  نآ  هب  ییانتعا  یب  یلو  تسا ، دترم  نآ  رکنم  تسا و  مالـسا  تایرورـض  زا  هلمجلا  یف  باجح  بوجو  لصا  یفاص :
نآ حوضو  هب  هجوت  هک  یناسک  یلو  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  تسا و  تاملسم  زا  باجح  لصا  یناتـسیس : هللا  تیآ   2 تسا . قسف  ثعاب  نآ 
یلو تسا ، نید  تایرورض  زا  باجح  مراکم : هللا  تیآ   3 تسا . هانگ  یلمع  ییانتعا  یب  و  تسین ، توبن  راکنا  مزلتسم  اهنآ  راکنا  دنرادن ،
يارب باجح  موزل  لصا  یلیبدرا : هللا  تیآ   4 دوش . یمن  دادترا  بجوم  دنرادن  یهاگآ  نآ  ندوب  يرورـض  زا  هک  یناسک  يارب  نآ  راکنا 

تایرورـض ءزج  ارهاظ  باجح  یعناص : هللا  تیآ   5 تسین . تایرورض  زا  نآ  تاییزج  زا  یـضعب  دنچره  تسا ، مالـسا  تایرورـض  زا  نز 
 - 4 نیـشیپ .  ذخأم   - 3 يدومحم .  نسحم  دیـس  دیلقت ، عجارم  املع و  هاگدـید  زا  دـیدج  لئاسم   - 2 نشیپ .  ذـخأم   - 1 6 تسا ... نید 

 . لاؤس 1349 باوج  رد  ص 446 ، لئاسملا ، عمجم  هلأسم 3019 6 -  لئاسملا ، حیضوت   - 5 نیشیپ .  ذخأم 

ششوپ هزادنا ي 

قحب دروم  هچنآ  اما  تسین ، نآ  رد  يدیدرت  هنوگ  چیه  یمالـسا  هقف  ظاحل  زا  تسا ، بجاو  نز  رب  نیفک  هجو و  ریغ  ندـیناشوپ  هکنیا  رد 
. تسا چم  ات  اه  تسد  هرهچ و  ششوپ  تسا 

میخض سابل 

سشابل هک  یسکره  دیشوپب . لزنم ) زا  نوریب  مرحمان و  ربارب  رد   } میخض سابل  تسا  مزال  نانز  امـش  رب  دنیامرف « : یم  ع )  ) یلع ترـضح 
 . ص 357 هعیش ج 3 ، لیاسو   - 7 7 تسا . كزان  فیعض و  شسابل  لثم  مه  وا  نید  تسا ، كزان 

نامرحمان نایم  رد  نز  يوم  ندب و  ششوپ  هدودحم ي 

يرـسپ زا  ار  دوخ  يوم  ندب و  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب  دناشوپب ، مرحمان  درم  زا  ار  دوخ  يوم  ندب و  دـیاب  نز  هر :)  ) ینیمخ ماما 
: یناگیاپلگ هللا  تیا  موحرم   1 دناشوپب . تسا  یناوهـش  رظن  دروم  هک  هدیـسر  يدح  هب  دمهف و  یم  ار  دب  بوخ و  یلو  هدـشن  غلاب  هک  مه 
ار دب  بوخ و  یلو  هدشن  غلاب  هک  مه  يرـسپ  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب  دـناشوپب  مرحم  ان  درم  زا  ار  دوخ  يوم  ندـب و  دـیاب  نز 
نرب و دیاب  نز  هر )  ) یکارا هللا  تیآ  موحرم   2 دناشوپب . ار  دوخ  يوم  ندب و  دوش ، توهـش  جییهت  کیرحت و  ندرک ، هاگن  اب  دمهف و  یم 
زا هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  تسین و  بجاو  نییاـپ  هب  چـم  زا  اهتـسد  تروص و  ندـناشوپ  یلو  دـناشوپب  مرحماـن  درم  زا  ار  دوخ  يوم 

: یئوخ هللا  تیآ  موحرم   3 دناشوپب . تسا  یناوهش  رظن  دروم  هک  هدیسر  يدح  هبو  دمهف  یم  ار  دب  بوخ و  یلو  هدشن  غلاب  هک  مه  يرـسپ 
بوخ و یلو  هدشن  غلاب  هک  مه  يرـسپ  زا  ار  دوخ  يوم  ندب و  هک  تسا  نآ  رتهبو  دناشوپب ، مرحم  ان  درم  زا  ار  دوخ  يوم  ندب و  دـیاب  نز 

یتذل دصق  مارح و  هب  کمک  هچ  رگا  دناشوپب  مرحم  ان  درم  زا  ار  دوخ  يوم  ندب و  دـیاب  نز  تجهب : هللا  تیآ   4 دناشوپب . دمهف  یم  ار  دب 
هللا تیآ  موحرم   5 دـناشوپب . ار  دوخ  زین  دـمهف  یم  ار  دـب  بوخ و  هک  غلاـب  ریغ  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هکلب  دـشابن ، نیب  رد  مه 
 - 1 7 یناگیاپلگ . هللا  تیآ  موحرم  ياوتف  اب  قباـطم  اـنیع  یفاـص : هللا  تیآ   6 یئوخ . هللا  تیآ  موحرم  ياوتف  اب  قباـطم  اـنیع  هر :)  ) يزیربت

 . هلأسم 1937 نامه ،  - 5 هلأسم 2444 .  نامه   - 4 هلأسم 2449 .  نامه ،  - 3 هلأسم 2444 .  نامه ،  - 2 هلأسم 2453 .  لئاسملا ، حیضوت 
زا ار  دوخ  اهتـسد )  تروص و  زا  ریغ  ندب (  رـس و  يوم  دیاب  نز  یناتـسیس : هللا  تیآ  هلأسم 2444 .  نامه ، - 7 هلأسم 2444 .  نامه ، - 6

لامتحا دمهفیم و  ار  دب  بوخ و  یلو  هدشن  غلاب  هک  مه  يرـسپ  زا  ار  دوخ  يوم  ندب و  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  و  دناشوپب ، مرحمان  درم 
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مرحم ان  درم  زا  چم  ات  ار  اهتـسد  تروص و  دناوت  یم  نز  یلو  دناشوپب ، دوش  شتوهـش  کیرحت  بجوم  نز  ندـب  هب  شهاگن  هک  دور  یم 
زیاج تروص  رد  نیا  رد  ندیناشوپن  هک  دشاب  مارح  هاگن  هب  درم  ندرک  التبم  دصق  هب  ای  دتفیب  مارح  هب  دـسرتب  هکیتروص  رد  رگم  دـناشوپن 

هک غلابان  رـسپ  زا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دـناشوپب و  مرحمان  زا  ار  دوخ  يوم  ندـب و  نز  تسا  بجاو  مراـکم : هللا  تیآ   1 تسین .
بجاو چم  ات  اهتـسد  تروص و  ندـیناشوپ  یلو  دراد ، روتـسم  تسا  یناوهـش  رظن  دروم  هک  هدیـسر  يدـح  هب  دـمهف و  یم  ار  دـب  بوخ و 

زا ار  دوخ  يوم  ندـب و  هک  تسا  نآ  طاـیبحا  هکلب  دـناشوپب ، مرحماـن  درم  زا  ار  دوخ  يوـم  ندـب و  دـیاب  نز  یلیبدرا : هللا  تیآ   2 تسین .
نکل دـناشوپب ، دـنک  هاگن  تذـل  دـصق  هب  تسا  نکمم  هک  هدیـسر  يدـح  هب  دـمهف و  یم  ار  دـب  بوخ و  یلو  هدـشن  غلاـب  هک  مه  يرـسپ 

رب انب  یلو  تسا ، بوخ  دنچ  ره  تسین ، مزال  دشابن  اهنآ  ندرب  تذل  اهدرم و  هب  نداد  ناشن  دصق  هب  رگا  چم  ات  اهتسد  تروص و  ندناشوپ 
اب قباطم  انیع  ینارکنل : لـضاف  هللا  تیآ   4 هر .)  ) ینیمخ ماما  ياوتف  اب  قباطم  اـنیع  یعناـص : هللا  تیآ   3 دناشوپب . ار  دوخ  ياهمدـق  طایتحا 

-5 هلأسم 3019 .  نامه ،  - 4 هلأسم 1937 .  نامه ، - 3 هلأسم 2082 .  نامه ،  - 2 هلأسم 2444 .  نامه ،  - 1 5 هر .)  ) ینیمخ ماما  ياوتف 
 . هلأسم 3019 نامه ،

مرحمان نز  هب  ندرک  رظن 

رد تسا  زیاج  ندرک  رظن  زا  هچنآ  دیامن ، باختنا  ار  یکی  اهنآ  نیب  رد  ات  دـنک ، هاگن  نز  هب  یـسک  تسین  زیاج  هک : دـندرک  حیرـصت  اهقف 
هک دراد ، دیدرت  مادنا  هرهچ و  رظن  زا  اهنت  دنک و  جاودزا  نز  نآ  اب  دراد  دصق  وا  تسا و  هدـش  یفرعم  درم  رب  هک  تسا  یـصاخ  نز  دروم 

عقوم رد  رگم  تسا  مارح  مرحمان  نز  رب  درم  هاگن  ینعی  دنک . هاگن  نز  نآ  مادـنا  تروص و  هب  جاودزا  دـصق  هب  دـناوت  یم  تروص  نآ  رد 
. هداوناخ لیکشت  جاودزا و  يارب  يراگتساوخ 

نیگآ رهز  ریت 

ببـس هاگن  کی  اسب  هچ  تسا ، سیلبا  نیگآرهز  ياـه  ریت  زا  یکی  هاـگن  دومرف : هک  مدینـش  ع )  ) قداـص ماـما  زا  دـنوگ : دـلاخ  نبا  ۀـبقع 
 . ص 613 لامعالا ، باوث   - 1 1 دوش . ینالوط  تمادن  ترسح و 

(ص) ادخ لوسر  لاوس  هب  س )  ) ارهز ترضح  خساپ 

ع)  ) یلع نب  نسج  دیوگب . خساپ  تسناوتن  یسک  تسا ؟ رتهب  زیچ  ره  زا  نز  يارب  يزیچ  هچ  دندیـسرپ : مدرم  زا  ص )  ) ادخ لوسر  يزور 
يارب رتهب  زیچ  همه  زا  دومرف : س )  ) ارهز ترـضح  دومن ؛  لـقن  شرداـم  يارب  ار  هصق  دوب ، رـضاح  سلجم  رد  كدوک و  عقوم  نآ  رد  هک 
لوسر ترضح  ار  باوج  نیا  یتقو  هدمآ  يرگید  تیاور  رد   2 دنیبن . ار  وا  زین  يا  هناگیب  درم  دـنیبن و  ار  يا  هناگیب  درم  هک  تسا  نیا  نز 
 . همغلا فشک  زا  لقن  هب  ج 3 ص 9 ، هعیشلا ، لیاسو   - 2 تسا ». نم  نت  هراپ ي  همطاف  دومرف « : دینش  س )  ) همطاف لوق  زا  ص )  ) مرکا

باجح یب  نانز  نانز و  نیرت  دب 

ضرع ( ؟ میامن یفرعم  وت  هب  ار  نانز  نیرت  دـب  یهاوخ  یم  ایآ  رباـج  يا  دومرف : نم  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگ : یم  هللا » دـبع  نب  رباـج  »
هب تبـسن  یلو  تسا  لیذ  راوخ و  شا  هناخ  نایم  رد  هک  ینز  نآ  زا : دنترابع  نانز  نیرتدب  دندومرف : ترـضح  نآ  هللا ) لوسر  ای  هلب  مدرک 

شرهوش روضح  رد  یلو  دـنک  یمن  ظفح  ار  دوخ  باـجح  شرهوش  تبیغ  ماـگنه  رد  هک  ینز  نآ  تسا و ... رورـش  شکرـس و  شرهوش 
یمن ار  شرهوش  شزغلو  دریذـپ  یمن  ار  رهوش  رذـع  دـیامن و  یمن  نیکمت  دـنک ، یمن  تعاـطا  شرهوش  زا  دـیامن ، یم  باـجح  تیاـعر 

 . ص 18 هعیشلا ج 14 ، لیاسو  - 3 3 دشخب .
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ازع یسورع و  سلاجم  رد  نز  تکرش 

یتح اه و  هاگـشدرگ  رازاب ، ازع ، یـسورع ، رد  بسانم  ان  عضو  اب  دـهاوخب  ینز  رگا  دـندومرف : لقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  (ع ) قداص ماـما 
دـنک و هیهت  وا  يارب  كزان  بساـنم و  اـن  ياـه  ساـبل  دـهاوخب  شرهوش  زا  اـی  دـنکن و  يریگ  ولج  شرهوش  دورب و  یمومع  ياـه  ماـمح 

هتشاد تفع  نز  رگا  دنیامرف « : یم  ع )  ) قراص رفعج  ماما  ترضح   4 دنکفا . یم  منهج  هب  تروص  اب  ار  وا  دنوادخ  دیامن ، نانچ  شرهوش 
ج 3 ص ءاضیبلا ، ۀجحملا   - 4 ص 84 .  يدیشر ، نیسح  فافع ، میرح   - 1 1 دزرا » . یمن  مه  كاخ  هب  هنرگ  دزرا و  سم  ایند  هب  دـشاب 

 . 101

تسوا يراوتسا  تمالس و  بجوم  نز  ششوپ 

تینما و بجوم  نز  ششوپ  ددرگ . یم  هداوناخ  نوناک  ماکحتـسا  ببـس  نز  شـشوپ  دوش ، یم  درف  هعماج و  تمالـس  ببـس  نز  شـشوپ 
شزرا نتفر  الاو  ببس  نز  ششوپ  دنک . یم  يریگ  ولج  هعماج  رد  اشحف  داسف و  جاور  زا  نز  شـشوپ  ددرگ . یم  هداوناخ  یناور  شیاسآ 

تدـش و ددرگ « . یم  وا  يراوتـسا  تمالـس و  ببـس  (ع ) نینموملا ریما  ترـضح  ریبعت  هب  نز  شـشوپ  ددرگ . یم  نز  هاـگیاج  تلزنم و  و 
 . همان 31 هغالبلا ، جهن  - 2 2 تسا ». نانز  يراوتسا  تمالس و  لماع  ششوپ ، رد  يریگ  تخس 

دوش یم  ییابیز  بجوم  باجح 

نینهآ ياـه  هنازخ  رد  ار  رهوـگ  ّرُد و  هشیمه  يرآ  تـسا . دـیفم  شا  ییاـبیز  توارط و  يارب  نز  باـجح  دـنیامرف : یم  ع )  ) قداـص ماـما 
نامرحمان دهد  یمن  هزاجا  دراد و  یم  ظوفحم  باجح  رهوگ  رد  ار  نآ  دنادب  ار  شیوخ  تلزنم  ردق و  رگا  مه  نز  دننک و  یم  يرادهگن 

رت و دنمدوس  شدوخ  لاح  هب  نز  تفع ) باجح و  ظفح   ) ظفح دنیامرف « : یم  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ترضح  دنامن . زواجت  وا  میرح  هب 
 . ص 454 ج1 ، مکحلا ، ررغ   - 3 3 تسوا » . ییابیز  رتشیب  يرادیاپ  بجوم 

یباجح یب  یباجح و  دب  ياه  هشیر  لماوع و  زا  یخرب 

نادقف ییارگدم 5 . هناروک و  روک  ياه  دـیلقت  ینیب 4 . مک  دوخ  تراقح و  هدـقع ي  جاودزا 3 . هب  لیم  هجوت 2 . بلج  ییاـمن و  دوخ  . 1
لذتبم گنهرف  زا  يریذـپ  ریثأت  هداوناخ 7 . حیحـص  تیبرت  مدع  فیعض 6 . تسـس و  تاداقتعا  نید و  نیمارف  اب  ییانـشآ  مدع  تیونعم و 

... تفع و نتشادن  ییایح و  یب  برغ 8 .

یباجح یب  جیاتن  راثآ و 

ریم گرم و  ندش  دایز  تفع 4 . ایح و  نتفر  نیب  زا  تیـصعم 3 . هانگ و  هب  درف  هعماج و  ندش  هدولآ  هعماج 2 . رد  اشحف  داسف و  جاور  . 1
يا هدقع  یچوپ 8 . ساسحا  تلفغ و  داجیا  ناناوج 7 . رد  یسنج  سر  دوز  غولب  قالط 6 . رامآ  نتفر  الاب  اه و  هداوناخ  ندش  یـشالتم  . 5

تمرح ندش  هتسکش  يراب 12 . دنب و  یب  جاور  یهلا 11 . باذع  يورخا و  باقع  ناسنا 10 . تیصخش  طوقس  تراقح و  نادرم 9 . ندش 
... اه و میرح  اه و 

یباجح یب  یباجح و  دب  اب  هلباقم  ياه  هار 
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يرازگرب ییادز 3 . تلفغ  باجح و  یب  باـجح و  رب  ناـنز  هب  نداد  یهاـگآ  نآ 2 . يرترب  تلیـضف و  نایب  باـجح و  هب  نداد  شزرا  . 1
یمرگ ماکحتـسا و  رد  باجح  شقن  صوصخ  رد  يرگنـشور  باجح 4 . صوصخ  رد  هلاقم  باـتک و  هئارا ي  وگتفگ و  دـقن و  تاـسلج 

هبجحم و ناـنز  زا  قفوم  بساـنم و  ياـه  وـگلا  هئارا ي  یلم 7 . ینید و  تیوـه  گـنهرف و  تیوـقت  تیوـنعم 6 . جاور  هداوناخ 5 . نوناک 
تیاعر اب  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ندـش  ریگارف  شرتسگ و  تیدودـحم 9 . هن  تسا  تینوصم  باجح  هک  هتکن  نیا  نایب  باجح 8 .

... دیدهت و ریقحت و  روز و  زا  رود  هب  اه و  تمرح  اه و  میرح 

نز هب  هاگن 

ببـس هاگن  کی  رایـسب  هچ  تسا ، سیلبا  نیگآ  رهز  ياه  ریت  زا  یکی  هاگن  دومرف : هک  مدینـش  ع )  ) قداص ماما  زا  دـیوگ : دـلاخ  نب  ۀـبقع 
. دوش ینالوط  تمادن  ترسح و 

نانز طباور  رد  تفع 

هکنیا رگم  دـنباوخب  فاحل  کـی  ریز  رتسب  کـی  رد  دـنرادن  قح  هنهرب  نز  ود  دومرف : ع )  ) قداـص ماـما  دـیوگ : مرکم  ملاـس  هجیدـخ  وبا 
هدید فاحل  کی  ریز  رد  مود  راب  هچنانچو  دنهد ، هبوت  دـننک و  یهن  اد  اهنآ  لوا  راب  دـندرک  نینچ  رگا  هک  دـشاب ، یفنام  لئاح و  ناشنایم 

رد هنایزات  دص  ینعی  یعرش (  دح  ار  ود  ره  راب  نیا  دندش  بکترم  رگید  راب  رگا  دننز و  هنایزات ) ینعی  دح (  ییاهنت  هب  ار  مادک  ره  دندش 
. دنوش هتشک  مراهچ  هبترم ي  رد  دننزب و  مدرم ) روضح  ئو  ماع  ءالم 

ناوج کی  ناتساد 

تـشپ هب  ار  دوخ  يرـسور  لومعم  قبط  هک  یلاح  رد  اـبیز  ناوج و  ینز  هنیدـم  مرگ  ياوه  رد  يزور  هک : دـنا  هدرک  تیاور  ینـس  هعیش و 
ابیز هرظنم ي  نآ  دید و  ار  وا  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  يدرم  درک . یم  روبع  هچوک  زا  دوب  ادیپ  شوگ  انب  ندرگ و  رود  هتخادـنا و  ندرگ 
درک یمن  هاگن  ار  شدوخ  يولج  تشگ و  لفاغ  شفارطا  دوخ و  زا  هک  دـش  ییابیز  نآ  ياشامت  قرغ  ناـنچ  درک . بلج  ار  وا  رظن  تخس 

راوید زا  هک  ياهشیـش  ناوختـسا  ناهگان  تفر ، یم  هک  روط  ناـمه  درک . یم  لاـبند  ار  وا  دوخ  مشچ  اـب  ناوج  دـش و  هچوک  دراو  نز  نآ 
اب دوب  هدـش  يراـج  شتروص  رـس و  زا  نوخ  هک  دـمآ  دوخ  هب  یتقو  تخاـس  حورجم  ار  شتروص  دروخ و  شتروص  هب  دوب  هدـمآ  نوریب 

دندش رومأم  نانز  و  دش . لزان  رون  هروس  هیآ 31  هک  دوب  اجنیا  رد  دـناسر . ضرع  هب  ار  ارجام  تفر و  ص )  ) ربمایپ روضح  هب  لاـح  نیمه 
ادیپ ناشی  اه  نابیرگ  هک  يروط  دندنکفا  یم  ندرگ  تشپ  ار  اه  يرـسور  البق  دننکفیب ، ندرگ  هنیـس و  يور  رب  ار  دوخ  ياه  يرـسور  هک 

. دوب

راک یشزومآ و  ياه  طیحم  رد  نارتخد  نارسپ و  طالتخا 

نادرم نانز و   » 1 هل . ءاود  يذلا ال  ءاّدلا  ناک  ءاقّللا  ۀنیاعملا و  تناک  اذا  ّهناف  ءاسّنلا  لاجّرلا و  سافنا  نیب  اودعاب  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر 
دیاش تفرگ ». دـهاوخ  ارف  ار  امـش  هعماج ي  نامرد ، یب  يدرد  دـشاب ، یگتخیمآ  اهنآ  نیب  رگا  اریز  دـینک ، ادـج  رگیدـکی  زا  ار  مرحماـن 

رد نارتخد  ناند و  طالتخا  يزورما  هعماح ي  رد  اشحف  داسف و  جاور  لماوع  زا  هک : دومن  هدافتـسا  نینچ  نیا  ادخ  لوسر  ثیدح  زا  ناوتب 
نیا رد  رگا  دـشاب . یم  نآ  تاعارم  یعرـش و  طباوض  نیناوق و  دودـح و  هب  هجوت  نودـب  يراک  ياه  طـیحم  یـشزومآ و  زکارم  زا  یخرب 

رادیدپ اشحف  جاور  هانگ و  هب  ندش  هدولآ  رظن  زا  يدـج  تالکـشم  تسا  نکمم  دوشن  هجوت  نآ  دودـح  یعرـش و  لئاسم  هب  زکارم  هنوگ 
هک دنروآ  يور  یعرش  ریغ  ياه  هار  هب  اهنآ  تسا  نکمم  دوشن  مهارف  عقوم  هب  ناناوج  جاودزا  هنیمز  ینوناق  یعرـش و  ياه  هار  رگا  دوش .
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ءاسنلا ص 140 تأرم   - 1 دوب . دهاوخ  كانرطخ  زابنایز و  رایسب 

مالسا رد  ییابیز  تنیز و  باجح و 

رما نیا  دـنکیم ، يرود  اـهیتشز  زا  دراد و  یم  تسود  ار  اـهییابیز  تسا و  دنـسپ  اـبیز  اـترطف  هدوـمن  قـلخ  ار  ناـسنا  دـنوادخ  هک  اـجنآ  زا 
نیا مه  مالـسا  و  دیآ ، یم  رامـش  هب  ناسنا  کی  رمع  لصف  نیرت  ابیز  یناوج  نارود  هک  ارچ  دروخیم  مشچ  هب  رتشیب  ناناوج  رد  اصوصخم 

شابل دشاب ، زیمت  هشـسمه  دیاب  ناملـسم  ناوج  کی  هک  نیا  هلمج  زا  دراد . یتاشرافـس  دهد و  یم  تیمها  نآ  هب  دناد و  یم  ابیز  ار  هرود 
دوب زیمت  هشیمه  شا  هداس  سابل  نآ  اب  ترضح  نآ  میناوخ  یم  ص )  ) ادخ لوسر  هریـس ي  رد  دیامن . يرود  اهیگدولآ  زا  دشوپب و  هزیکاپ 

ناـشیا روبع  زا  دـعب  یقیاـقد  تشذـگ  یم  يا  هچوک  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  رگا  هک  يروط  دـش  یم  مامـشتسا  وا  زا  شوخ  يوـب  هشیمه  و 
ار وا  نوچ  دـنک ، یم  ار  تفاظن  تشادـهب و  هیـصوت  ناسنا  هب  مالـسا  دادـیم ، دـندوب  هدرک  هدافتـسا  ناـشیا  هک  يرطع  شوخ  يوب  هچوک ،

ترورـض ناسنا  يارب  یتنیز  ره  ای  یـششوپ ، ره  ایآ  هک  تسا  ینا  دریگب  رارق  هجوت  دروم  دیاب  هچنآ  اما  دناد ، یم  تمارک  شزرا و  ياراد 
ترهش یتسرپ و  لمجت  هب  هک  تسا  شزرا  ياراد  یتنیز  دراد . يزرم  دح و  دوخ  يارب  مه  تنیز  شیارآ و  یتح  دیوگ : یم  مالسا  دراد ،

ار یبرغ  گنهرف  دشابن ، نامرحمان  یناطیـش  نامـشچ  ربارب  رد  دـشابن ، ییامن  دوخ  ایر و  دوش ، تیاعر  تفع  فافع و  میرح  دوشن  لیدـبت 
قداص ماما  و  ع )  ) رقاب ماما  لوق  هب  دشاب . ادخ  ییابیز  رهظم  ندوب ، باداش  اه و  تنیز  اهتفاظن ، همه ي  هکلب  دنکن ، یمالسا  گنهرف  دراو 

.« دیشابن ام  یتشزو  بیع  دیشاب )  ام  ییابیز  دیـشاب (  ام  تنیز  نم ، هعیـش ي   » 1 انیش . انل  اونوکت  الو  انیز  انل  اونوک  یتعیـش  دومرف : هک  (ع )
هللا هیآ  قالخا ،  - 1 دوش . تیاعر  زرم  دح و  سپ  تسا ، ناملـسم  ناوج  کی  اعقاو  نیا  ایآ  دـنیوگب  هک  دـیدرگن  دیـشوپن و  يروط  ینعی 

 . حاکنلا ج 7 ص 37 باتک  يراخبلا  حیحص   - 3 بیهرتلا ج 3 ص 38 .  بیغرتلا و   - 2 يرهاظم . 

مرحمان اب  ندرک  تولخ 

اهنآ نیموس  رگم  دـننک  یمن  تولخ  مه  اب  یمرحمان  درم  نز و   2 ناطیـشلا »  امهثلاث  الا  ةارماب  لجر  نولخی  ال  دومرف « : ص )  ) ادخ لوسر 
ناـنز هللا ، لوسر  اـی  درک : ضرع  راـصنا  زا  یکی  دـیوش . دراو  یمرحماـن  نز  هناـخ  قاـتا و  رد  هک  دـیزیهرپب  دومرف « : زین  و  تسا . ناـطیش 

 ( تسا ناطیس  ذوفن  هاگیاج  هک  ارچ  تسا 3 (  تکاله  تسا ، گرم  نیا  دومرف : ترضح  روطچ ؟ ردارب  نز  لثم  ناسنا ، ناگتسب 

ترشاعم نز و 

ناینب ماکحتـسا  ببـس  اهترـشاعم  رد  دودح  تیاعر  هک  ارچ  دنهد  رارق  هجوت  دروم  ار  دودح  میرح و  یعامتجا  طباور  رد  دـیاب  درم  نز و 
اه هداوناخ  یـشاپ  ورف  هب  رجنم  ملاسان  طباور  اسب  هچ  دوش و  یم  هداوناخ  نوناک  لزلزت  ثعاب  اه  میرح  تیاعر  مدـع  ددرگ و  یم  هداوناخ 
اب دیاب  نانز  دنهدن ، ار  شیوخ  میرح  هب  عمط  زواجت و  هزاجا ي  یعرـش  دودـح  تیاعر  اب  دـیاب  نانز  تسا . هدـش  يدایز  دارفا  یگدـنز  و 
هک ییاهیراجنه  ان  رثکا  دـننک . يریگ  ولج  عامتجا  رد  یقالخا  ياهیراجنه  اـن  اـشحف و  داـسف ، زورب  زا  یعرـش ، لـئاسم  دودـح و  تیاـعر 

دشاب یم  فافع  تفع و  دودح  ندرکن  تیاعر  رثا  رد  دیآ  یم  دوجوب  ناناوج  اصوصخم  اه و  هداوناخ  نایم  رد  هعماج و  کی  رد  الومعم 
رثا رب  هک  یبوخ  نانز  هچ  دـنا و  هدرک  طوقـس  تکاله  هطرو  هب  هدـش و  فرحنم  یلاباال  نانز  يرگ  هوشع  رثا  رب  هک  ینامیا  اـب  نادرم  هچ 

اه هداوناخ  هنوگ  نیا  رد  هدیشاپ و  مه  زا  ناش  یگدنز  دنا و  هتشگ  ریـسا  ناطیـش  ماد  رد  هدش و  هارمگ  نامدرم  زا  یـضعب  یتسرپ  توهش 
، دنریگ ارف  حیحـص  روطب  ار  یقالخا  ینید و  لئاسم  دنـشوکب و  ملع  لیـصحت  رد  دنا  هتـسناوتن  دـنا و  هدـش  هجاوم  تسکـش  اب  زین  ناناوج 

تالـضعم تالکـشم و  یلـصا  لماع  یهاگ  باجح  دب  نانز  دراذگ . یمن  یقاب  اهنآ  يارب  ار  جیحـص  تیبرت  هزاجا  یگداوناخ  تافالتخا 
عامتجا دراو  یعرـش  دودـح  تیاعر  بسانم و  شـشوپ  اب  نانز  رگا  سکع  رب  تسرد  دنتـسه و  هعماج  رد  اشحف  داسف و  جاور  یقـالخا و 
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دوخ هب  ار  یهلا  دودـح  زا  زواجت  تأرج  يدرم  دـنیامن ، تیاعر  ار  یتیبرت  لیاسم  یعرـش و  دودـح  زین ، هداوناخ  مرگ  طـیحم  رد  دـنوش و 
تراسج تأرج  یـسک  دوش  رهاظ  ایح  اب  فیفع و  مرحمان  نامـشچ  لباقم  رد  هناخ  طیحم  رد  ای  هناخ و  زا  نوریب  رد  نز  رگا  داد . دهاوخن 

نانز نماد  زا  هک  يروط  نامه  هکنیا  هصالخ  تشاذگ ، دـهاوخن  ماگ  شتایح  فافع و  میرح  رد  تشاد و  دـهاوخن  ار  وا  يالاو  میرح  هب 
لگنا كاپ و  ان  نادرم  مه  ایح  یب  كاپ و  ان  نانز  ناماد  زا  دـنور . یم  جارعم  هب  هتفای و  شرورپ  فراع  گرزب و  نادرم  هزیکاـپ ، كاـپ و 

. دنامب ملاس  عامتجا  ات  دنیامن  تاعارم  الماک  ار  یعرش  دودح  دیاب  اهترشاعم  رد  درم  نز و  دش . دنهاوخ  عامتجا  دراو  هنوگ 

رترب باجح  رداچ 

باوج رد  دـنراذگب  ناتیاهرـس  يور  رب  ار  تسا  رداـچ  هک  باـجح  عون  نیرتـهب  دـنیایب  اـهمناخ  هک ، میهاوخب  زورما  هعماـج  ناـنز  زا  رگا 
اما . تسا هدشن  رکذ  تحارـص  هب  رترب  باجح  دروم  رد  يزیچ  تایاور  تایآ و  رد  میرادن و  رداچ  مان  هب  يزیچ  مالـسا  رد  ام  هک : دنیوگب 
رد هیضرم  يارهز  هک  میمهف  یم  میشاب  هتشاد  ادخ  لوسر  نارتخد  نانز و  هراب ي  رد  هعلاطم  رادقم  کی  ناملسم  نانز  ام  رگا  تفگ : دیاب 

کی مه  لزنم  لخاد  رد  دومن و  یم  وراج  رداچ  ار  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  هک  يروط  دـنلب  رداچ  کیو  دـنلب  هعنقم  کـی  هناـخ  زا  نوریب 
تلالد نآ  رب  بازحا  هروس  هیآ 59 هک  دوب  ادخ  لوسر  نانز  یلمع  شور  نامه  ام  رگید  مکحم  لیلد  کی  ایو  دندیـشوپ  یم  هاتوک  هعنقم 

ره هعنقم 2- دـنا 1- هدومن  انعم  نیدـنچ  نارـسفم  ار  بابلج  دـنیامنب  ناشرـس  رب  بابلج  هک  دـهدیم  نامرف  ادـخ  لوسر  ناـنز  هب  هک  دراد 
هفحلم -5 نا . ریغ  ابع و  لـثم  یـششوپ  ره  -4 دنـشوپب . دوخ  ياه  سابل  يور  ناـنز  هک  یـسابل  ره  -3 دـناشوپب . ار  اپ  ات  رـس  زا  هک  یـسابل 

یم لزنم  زا  جورخ  ماگنه  ار  تروص  ورس  هک  یگرزب  يرسور  -7 دشاب . یم  زازا  زا  رتکچوک  يرسور و  زا  رتگرزب  هک  یسابل  -6 رداچ .) )
رداچ دنلب و  يرسور  دیاب  اهنز  هک   ) دش لزان  باجح  هیآ  هک  یماگنه  دیوگ : یم  ادخ  لوسر  راوگرزب  نانز  زا  یکی  هملس  ما   1 دنناشوپ .

هدافتـسا ناوت  یم  اذل  دنـشاد . رـسرب  یکـشم  رداچ ) و   ) ابع هک  یلاح  رد  دـندمآ  نوریب  لزنم  زا  راصنا  نانز  دـننکفاورف ) شیوخرـس  رب  ار 
هدوب نمادـکاپ  نانز  باجح  مه  مالـسا  ردـص  رد  دـشاب  یم  اوقت  اب  تیـصخش و  اب  لزنم  زا  نوریب  سابل  زورما  هک  یکـشم  رداچ  هکدومن 

 . رانملا ج 22 ص 37  - 2 نایبلا ج 4 ص 369 .  عمجم  ریسفت   - 1 2 تسا .

رترب باجح  هرابرد  یلک  هدئاق 

هـشیپ اوقت  رگا  دیتسین  نانز  رگید  نوچمه  امـش  ربمایپ  نارـسمه  يا  : ) دیامرف یم  ربمایپ  نانز  هب  بازحا  هروس  رد  یلاعتو  كرابت  نوادـخ 
دینامب دوخ  ياه  هناخ  رد  دییوگب . هتسیاش  نخس  دننک و  عمط  امش  رد  نالد  رامیب  هک  دییوگن  نخـس  زیگنا  سوه  يا  هنوگ  هب  سپ  دینک ،
دیوشن رهاظ  مدرم  نایم  رد  دـنداد ) یم  رارق  نارگید  ياشامت  ضرعم  رد  ار  دوخ  تنیز  لیاسو  مادـنا و  هک   ) نیتسخن تیلهاـج  نوچمه  و 

ام ملعیل  نهلجراب  نبرضیالو  دیامرف : یم  31 هیآ رون  هروس  رد  زاب  دینک . تعاطا  شلوسر  ادخ و  زا  دیزادرپب و  تاکز  دـیراد و  اپب  ار  زامن 
اپ هب  هک  یلاخلخ  يادـص  و   ) دوش هتـسناد  ناشناهنپ  تنیز  ات  دـنبوکن  نیمز  هب  ار  ناشیاهاپ  وگب  نانز  هب  اـم  لوسر  يا   ) نهتنیز نم  نیفخی 

. دنیامن تکرح  ور ) هدایپ   ) ریسم ای  راوید  رانک  زا  هکلب  دننکن  روبع  هار  طسو  زا  نانز  دیامرف : یم  ع )  ) قداص ماما  دسرب .) شوگ  هب  دنراد 
دننک گنر  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  تسد  ای  دننک  عمج  رس  تشپ  هتسجرب  یلکش  هب  ار  اهوم  هک  نیا  زا  درک  یهن  ار  نامسم  نانز  ع )  ) یلع  3

شنالوسر زا  یکی  هب  میرک  دـنوادخ   1 دـنک . رظن  یفاـک ج 518 .  بلج 3 - نامرحمان  شیپ  ردو  دـشاب  هتـشاد  راگن  شقن و  تلاـح  هک 
اهنا دننام  مه  امـش  دینک  نینچ  رگا  دیهدن  رارق  دوخ  قشمرـس  ار  ادخ  نانمـشد  موسر ، بادآ و  سابل و  رد  وگب : نانموم  هب  هک  درک  یحو 

تسد و چـم  نز  تسین  زیاج  ءالوح  يا  دومرف : ءالوح  مان  هب  ینز  هب  باطخ  ص )  ) ادـخ لوسر   2 دیوش . یم  بوسحم  ادخ  نانمشد  ءزج 
دـنوادخ و بصغ  نعل و  دروم  هشیمه  دـش ، یهاـنگ  نینچ  بکترم  رگا  دـنک و  راکـشا  شرهوـش  زا  ریغ  يدرم  يارب  ار  دوـخ  ( اـپ ) اهمدـق
هک ار  یمرحمان  ناوجون  نز ، هک  تسین  زیاج  ءالوح  يا  دومرف  زاب  3 و  تسا . هدش  هدامآ  وا  يارب  یکاندرد  باذع  تسا و  یهلا  ناگتشرف 
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هب عورـشمان  هاگن  ناوجون  نآ  زین  دنکن و  وا  هب  دب  هاگن  ات  دشاب  دوخ  مشچ  بظاوم  دیاب  و  دهد . هار  شلزنم  لخاد  هب  هدیـسر  غولب  دح  هب 
لقن ع )  ) اضر ماما  زا  هعیـشلا  لیاسو  رد  دشاب . شمرحم  هکنیا  رگم  دـماشایب  يزیچ  ای  دروخب  اذـغ  وا  اب  تسین  زیاج  نز  رب  دـنکن . نز  نآ 

تـشاد روضح  یکچوک  رتخد  اهنآ  هداوناخ  رد  دندومن  توعد  ینامهم  هب  ار  ع )  ) اضر ماما  مشاه  ینب  زا  نت  دنچ  ینامز  هک : تسا  هدرک 
: دش هتفگ  دراد ؟ لاس  دنچ  رتخد  نیا  دیسرپ  ترضح  دیسر . ع )  ) اضر ماما  هب  ات  دنداد ، یم  رارق  شزاون  دروم  ار  رتخد  بیترت  هب  راضح  و 

نز ردـق  هچ  ره  هک  دومن  هدافتـسا  تایاور  تایا و  نیا  زا  ناوت  یم  سپ  دـندرک . رود  ناشیا  رـضحم  زا  ار  وا  ماما ) هراشا  هب   ) دـعب لاـس . 5
. تسا رتهب  هعماج  وا و  يارب  دنک  رود  نامرحمان  راظنا  زا  ار  دوخ  دوش و  نخـس  مه  دشاب و  هتـشاد  هطبار  رتمک  مرحمان  اب  ناوج  نز  هژیوب 

 . مود پاچ  لئاسولا ج 2 ص 548  كردتسم   - 3 هعیشلا ج 13 ص 279 .  لئاسو   - 2 هعیشلا ج 14 ص 134 .  لئاسو   - 1

اهششوپ ریاس  رب  رداچ  زایتما 

هدـننک کیرحت  لدـم  گنر و  رگا  وتنام  هلمج  زا  اهـششوپ  ریاس  هچ  رگا  ج : دراد ؟ يرترب  یمالـسا  ياهـششوپ  ریاس  رب  رداچ  ارچ  لاؤس :
یبیاعم لاح  نیا  اب  درادن  لاکشا  دشاب ، شیارآ  نودب  وا  يامیـس  ددرگن و  نارگید  هجوت  بلج  بجوم  نز  تروص  ندوب  نایامنو  دشابن ،

یم نز  راقو  تفع و  فالخ  دوخ ، نیا  دزاس و  یم  نایامن  ار  ندـب  ياهیگتـسجرب  نآ  لاثما  وتنام و  لثم  ییاـهباجح  زا : دـنترابع  هک  دراد 
نآرق زا  هک  يددعتم  تایاور  تایآ و  قبط  دریگ . رارق  نامرحمان  دید  رظنم  رد  هک  دشاب  یمن  ناناملـسم  هعیـش و  نز  کی  نأش  رد  دشاب و 

اهششوپ هیقب  رداچ  زج  دیناد  یم  تسا و  مارح  دشاب  ترهش  زیگنا و  توهـش  كرحم و  هک  یـسابل  عون  ره  ندیـشوپ  هدیـسر  نیموصعم  و 
نیا ناوت  یم  رتهب  رداچ  ندیـشوپ  اب  اذـل  دـنیبن  مرحمان  ار  ندـب  ياج  چـیه  نیفک  هجو و  زج  هک  هدومن  هیـصوت  مالـسا  دـشاب . یم  هنوگنیا 

رتشیب دوش  یم  تفای  اهرازاب  رد  هزورما  هک  يا  یگنر  ياه  وتنام  اصوصخم  وتنام ، رگید . ياه  زیچ  ای  وتناـم  اـب  اـت  دومن  تیاـعر  ار  نوناـق 
. دوش یم  نانز  هب  نادرم  هاگن  ثعاب  هدومن و  هجوت  بلج 

یمالسا لیصا  گنهرف  هب  يدنبیاپ 

مضه ندش و  یـشالتم  زا  دنامب و  تیوه  اب  هدنز و  دهاوخب  یتلم  رگا  ع )  ) نینموملا ریما  ترـضح  و  ص )  ) مرکا لوسر  كرابم  رظی  قبط 
لوسر انبم  نیمه  رب  اذل  دشاب  دنب  ياپ  شیوخ  تافارخ  نودب  لوقعم و  لیـصا و  گنهرف  هب  دـیاب  دـبای ، تاجن  نارگید  گنهرف  رد  ندـش 

یم مدق  ریخ  هار  هب  ناناملـسم  هتـسویپ  دومرف : ع )  ) یلع  1 دوش . یم  بوسحم  اـهنآ  زا  دـنک ، یهورگ  هیبـش  ار  دوخ  سکره  دومرف : (ص )
زا بادآ  رد  رگا  و  دننکن . دـیلقت  نارفاک  زا  ندروخ و )... اذـغ  سابل و  ندیـشوپ  دـننام  موسر (  بادآ و  گنهرف و  زا  هک  ینامز  ات  دـنهن .

راونالا ج 79 ص 303 راحب  - 2 دوواد ج 4 ص 44 .  یبا  ننس   - 1 2 دنادرگ . یم  لیلذ  ار  نانآ  رداق  دنوادخ  دـندرک  يوریپ  ناگناگیب 
 . ناناوج تشهب  باتک  هرقب و  هروس 

یکشم رداچ 

، ملاس یگدنز  هب  قشع  رهوش ، هب  قشع  هداوناخ ، میرح  هب  قشع  نآ  ندرکرس  اب  هک  یناملسم  نز  تفع ، ایح و  اب  نز  يارب  ششوپ  نیرترب 
رداچ تسا . ناطیـش  دـنب  دـیق و  زا  ییاـهر  یگدازآ و  يدازآ و  هب  قشع  تسا . ناملـسم  ناـناوج  یکاـپ  هب  قشع  تساـه ، یکاـپ  هب  قشع 
رهوش هب  نز  رصح  دح و  یب  يرادافو  مالعا  تیاهن  رد  تساه و  تبیغ  تمهت و  یظ و  ءوس  زا  يورد  باداش و  یگدنز  هب  قشع  یکـشم 

نز یتقو  هکنیآ  يارب  ارچ ؟ دشاب  یم  میرح  دح و  يانعم  هب  رداچ  یکشم  گنر  دنیوگ : یم  ناسانش  ناور  تسا . نارگید  زا  ندیرب  لد  و 
فافع و میرح  هب  درادن  هزاجا  یسک  دیوگ  یم  ناگمه  هب  عقاو  رد  دوخ  لمع  نیا  اب  دراذگ  یم  شرـس  رب  ار  شا  یکـشم  رداچ  ناملـسم 

هلـصاف دراد  دوجو  يزرم  مرحمان  يامـش  نم و  نیب  دیوگ  یم  شراک  نیا  اب  وا  دشاب  هبـشاد  يزیمآ  توهـش  هاگن  ای  دبای  تسد  نم  يایح 
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زا راشرـس  هک  نم  یـصوصخ  میرح  رد  يرادـن  قح  هناـگیب  يوت  یباـی ، تسد  نآ  هب  یناوت  یم  ندـش  مرحم  اـب  طـقف  هک  دراد  دوجو  يا 
یتبغر چیه  هک  منامهف  یم  هناگیب  درم  يوت  هب  ندیشوپ  یکشم  رداچ  اب  نم  دیوگ  یم  وا  يراذگب ، مدق  دشاب  یم  راقو  مارتحا و  تمرح و 

. دوش یم  هتـسب  نامرحمان  يوسب  اه  رد  همه ي  اذل  دنامن  یم  روک  ار  دب  هاگن  ياهتـشا  الومعم  یکـشم  شاب  هتـشادن  مه  وت  مرادن و  وت  هب 
دهد و یم  بیرف  ار  نانآ  دوخ  یناطیش  نامشچ  اب  هک  تسا  ینادرم  یناطیش  ياه  هتساوخ  لباقم  رد  نتفگ  هن  ینعم  هب  نانز  ندیشوپ  هایس 

دننادب ام  نانز  دیاب  اذل   1 درادن . دوجو  يزیچ  چـیه  نآ  يوسارف  رد  هک  تسا  ینایاپ  هطقن ي  هلزنم ي  هب  هایـس  دـننک . یم  دوخ  هتفیرف ي 
سکام  - 1 دـنرادب . نوصم  ظفح و  یناطیـش  ياه  تفآ  زا  ار  دوخ  هداوناخ ي  یگدـنز و  دـنناوت  یم  اوقت  ایح و  باجح و  ظفح  اب  طـقف 

 . رشول

؟ ارچ رداچ  نتفر  رانک 

زا ییاه  هئطوت  هب  تسد  دنتسشنن و  راکیب  دندش  ور  هبور  یماظن  تسکش  اب  هک  یهاگ  زا  ره  نامز  ملاظ  ناربکتسم  هدروخ ، مسق  نانمـشد 
یگنهرف يانب  رگا  هک  دـنناد  یم  اهنآ  دـندیچ . ار  ناملـسم  ياـه  روشک  هب  نآ  نداتـسرف  تاـغوس  برغ و  لذـتبم  گـنهرف  هئارا ي  لـیبق 

دنناوتب رگا  هک  دنناد  یم  زاب  و  دوب . دهاوخن  یتخس  راک  روشک  نآ  رب  ندش  فرشم  طلست و  دزیر  ورف  دریگ و  رارق  مجاهت  دروم  يروشک 
نادرم رب  طلست  رگید  دنزاس ، ریسا  ار  اهنآ  یبرغ  ياه  لدم  هئارا ي  اب  دنهد و  رارف  مجاهت  دروم  هناخ  زا  ار  ناملـسم  نانز  تفع  باجح و 

ره رد  اذل  تسا  رتشیب  نادرم  زا  ناشیراکزیهرپ  اوقت و  سح  ناشرادـنید ، سح  هشیمه  نانز  هک  دـنناد  یم  نانآ  درادـن . يراک  روشک  نآ 
لذتبم گنهرف  هار  زا  اهنآ  دنا  هداد  رارق  مجاهت  دروم  ار  نانز  دنا و  هتـشاذگ  نز  باجح  فافع و  هطقن ي  يور  تسد  یگنهرف  هلمح ي 

یب سـالک و  یب  دـنورن  رگا  دـنور و  وـلج  زور  دـم  اـب  دـیاب  ناـنز  هک  بلطم  نیا  نتـشاد  راـهظا  نآ  هلمج  زا  هـک  ءوـس  تاـغیلبت  یبرغ و 
ای دنیامن و  یم  لمع  رت  فیعض  یعامتجا  ياهراک  رد  دنراذگ  یم  ناشیاه  رس  رب  رداچ  هک  ینانز  هکنیا  ای  دنوش ؛ یم  هتخانـش  تیـصخش 

دناشوپ و یم  ار  نز  مه  وتنام  : » هک لیبق  نیا  زا  یتالمج  ای  دریگ ، یم  دنراد  فیطل  حور  هک  نانز  زا  ار  یباداش  رداچ  یکشم  گنر  هکنآ 
هدـناشوپن ار  نز  فافع  نز و  اهنت  هن  هک  یی  اه  وتنام  ماسقاو  عاونا  دـنیآ  یم  مه  دـعب  دـننک و  یم  نایب  ار  دـنک » یم  لماک  ار  نز  تاـجح 

ره دننک و  یم  هضرع  اه  رازاب  رد  نآ  هلیسوب  هدرک  مارح  ار  نآ  ندید  مالسا  هک  ییاه  زیچ  نآ  همه ي  اه و  یگدمآ  رب  اه و  ییابیز  هکلب 
. دنریگب نز  زا  دنهاوخ  یم  مه  ار  وتنام  رداچ ، رب  هوالع  شاوی  شاوی  و  دنهد ، یم  هئارا  يرت  دیدج  لدم  مه  زور 

نانز باجح  نامزلا و  رخآ  هراب ي  رد  ع )  ) قداص ماما  نانخس 

روهظ راظتنا  هک  سک  ره  دومرف : دوب  نآ  يایوج  هک  دوخ  نارای  نایعیـش و  زا  یکی  هب  نامزلا  رخآ  ياه  ارجام  هراب ي  رد  ع )  ) قداص ماما 
هورگ و رد  تماـیق  يادرف  دـنک ، ییابیکـش  دوش  یم  دراو  وا  رب  هک  یتیذا  فوخ و  تاـجرد  بتارم و  يارب  دـشکب و  ار  اـم  جرف  اـم و  رما 

راکشآ يدب  رش و  دنور . یم  نایم  زا  قح  لها  نایوج ) قح  دوش و (  یم  هدرم  قح  نامزلا  رخآ  رد  دومرف : سپس  دوب . دهاوخ  ام  هتـسد ي 
نانز هک  دننک  نامه  اه  هچب  رـسپ  دننک و  جیوزت  نانز  اب  نانز  دـنیامن و  افتکا  نانز  هب  نانز  نادرم و  هب  نادرم  دوشن  یهن  وا  زا  دوش و  یم 

یگدنز نانز ، يارب  نانز  دننک و  هبرف  ار  دوخ  نادرم  هدافتسا ي  يارب  نادرم  دنیامن . یم  هانگ  تحار  دنـشونب و  بارـش  تحار  دننک . یم 
زا هدافتـسا  هراب ي  رد  نانز  دـنهد . بیترت  اهنمجنا  دوخ  يارب  نادرم  نوچمه  نانز  شجرف ؛  زا  نز  یگدـنز  ددرگ و  هرادا  شـسپ  زا  درم 

رهوش اب  نادرم  حاکن  يارب  نزو  دنوش ، شیاتـس  انز  يارب  نانز  دـنیامن ، يزرو  تریغ  راک  نیا  رـس  رب  نادرم  دـنزادرپب و  تباقر  هب  نادرم 
کمک اهنآ  هب  رما  نیا  رد  نانز  دـنرب و  یم  رـسب  یگزره  رد  نانز  اب  هک  یلاح  رد  دنـشاب  اه  هناخ  نیرتهب  رد  نادرم  دـنک ، يراکمه  دوخ 
تمهت فرـص  هب  مارح ، ادخ  لالح  دوش و  لالح  ادخ  مارح  راکـشآ ، انز  تعدب و  ددرگ و  راوخ  تسپ و  كانمغ و  نامیا  اب  درم  دنیامن ،

اب شزیمآ  يارب  نادرم  دنهد ، راکنیا  رـس  لام  ناج و  دوش و  يزرو  تریغ  رن  درم  زا  هدافتـسا ي  هراب ي  رد  دنـشکب و  ار  مدرم  نظ  ءوس  و 
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ار نآ  هک  یلاح  رد  دنروخب  نان  اهنآ  یگزره  زا  ناشنانز  بسک  زا  نادرم  دوش )  دـم  يزاب  سنج  مه  دـنریگ (  رارق  شنزرـس  دروم  نانز 
، دهد یجرخ  دوخ  رهوش  هب  دهد و  ماجنا  دـهاوخ  یمن  درم  هک  ار  يراک  دوش و  طلـسم  دوخ  درم  رب  نز  دـهد ، یم  نت  نآ  هب  دـناد و  یم 
، دنهد رارق  نارفاک  رایتخا  رد  ار  دوخ  نانز  دهد ، رد  نت  تسپ  یندیشون  كاروخ و  هب  دهد و  هیارک  انز )  يارب  ار (  شرـسمه  زینک و  درم 
هک درذگب  يدرم  رب  رگا  هک  دوش  يزور  دنکن ، يریگ  ولج  نآ  زا  یـسک  دننزب و  اراکـشآ  رازاب  يوک و  رـس  ددرگ و  ینلع  برـض  زاس و 

تسا و گانمغ  هتفرگ و  زور  نآ  یگراوخیم  ای  مارح  راک  ماجنا  ای  یـشورف  مک  ای  یگزره  دننام  دـشاب  هدرکن  گرزب  یهانگزور  نآ  رد 
مکـش و هراـب  رد  مدرم  هودـنا  مغ و  ماـمت  زور  نآ  رد  تسا ، هدـش  فـلت  زور  نآ  رد  شرمع  هتفر و  ردـه  هب  شزور  هـک  دـنک  یم  لاـیخ 
هب هک  نادـب  شاب و  دوخ  بظاوم  يدـید  ار  زور  نآ  رگا  دـننک  حاکن  یـسک  هچ  اب  دـنروخب و  هچ  هک  دـنرادن  یکاب  دـشاب ، یم  ناشتروع 
نب دمحم  یماک ، هضور ي   - 1 1 تسا . کیدزن  ناراک  وکین  هب  ادخ  تمحر  انامه  دنکن و  عیاض  ار  ناراک  وکین  شاداپ  دـنوادخ  یتسار 

 . نید ص 121 و 122 تبرغ  ینیلک ، بوقعی 

نارتخد هب  یتئارق  داتسا  مایپ 

ار مفرح  همدـقم  یب  منک و  یم  يرود  ینف  یملع و  ياهلالدتـسا  همه  زا  مناد  یمن  ار  امـش  تالیـصحت  رادـقم  تاـعلاطم و  هنماد ي  نوچ 
اهشزرا و اه ، دادعتـسا  یناوج ، زا  داعم ، گرم و  زا  یتسه ، قلاخ  ادخ  زا  تلفغ  تسا ، ناسنا  يارب  رطخ  نیرتگرزب  تلفغ  منک  یم  عورش 

رطخ هب  ار  ام  دنک ، لفاغ  ار  ام  سک  ره  زیچ و  ره  اه . دنفرط  نانمـشد و  هئطوت ي  زا  نامورحم ، ناتـسود و  هعماج ي  زا  یناسنا  ياهتمارک 
. تسام تسود  نیرتهب  دـهد ، رادـشه  اـم  هب  دروآ و  نوریب  تلفغ  زا  ار  اـم  سک  ره  زیچ و  ره  تساـم و  نمـشد  نیرتگرزب  دزادـنا و  یم 
ام ریخـست  ار  تعیبط  هداد و  باختنا  صیخـشت و  تردق  تیاده ، ملع ، رکف ، داد ، رکف  لقع و  یتسه و  ام  هب  هک  تسا  دـنوادخ  ام  تسود 

تسد ندیسوب  اب  هک  تسا  ص )  ) مالسا زیزع  ربمایپ  ام ، تسود  دنک . یم  يرادیرخ  ربارب  دنچ  هب  ار  ام  يوکین  راک  هک  تسوا  مه  هدرک و 
باختنا ندرک ، لیـصحت  نتـشاد ، يأر  ندـش ، کلام  قح  نز  يارب  داد و  ماقم  ناـنز  هب  نارتخد ، ندرک  روگ  هب  هدـنز  رـصع  رد  شرتخد 
تالامک همه ي  هب  ندیـسر  يارب  درم  لثم  ار  نز  دـش و  لئاق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قح  ینعی  روما ، همه ي  رب  تراـظن  رـسمه و 

اه ي هداج  اه و  زرم  رد  یباوخ  یب  تداهش و  تراسا و  تحارج و  لوبق  اب  هک  دنتسه  یئادهش  ناگدنمزر و  ام ، تسود  تسناد . هتـسیاش 
هسوسو اب  هک  تسا  ناطیش  ام ، نمشد  اما  مینک . تحارتسا  یتحار  هب  لزنم  رد  بش  ره  امـش  نم و  ات  دنتخاس  نما  ار  روشک  اتـسور  رهش و 

نیلوا یگنهرب  يرآ  دیدرگ . نانآ  یتشهب  شـشوپ  نتفر  رانک  بجوم  هک  درک  راداو  يراک  هب  ار  نانآ  داد و  بیرف  ار  اوح  مدآ و  دوخ  ي 
يا هلیـسو  ار  وا  سکع  دـهاوخ و  یم  یبایماک  ننفت و  يزابـسوه ، يارب  ار  نز  هک  تسا  يرکفت  ام  نمـشد  دوب . ناـسنا  نایـصع  هجیتن ي 
یم غیرد  ام  زا  ار  دوخ  یملع  ياهتفرـشیپ  ام  نانمـشد  ارچ  مسرپ : یم  امـش  زا  نم  مرتخد !  مرهاوخ  دـهد . یم  رارق  دوخ  ساـنجا  تاـغیلبت 

هدیـشوپ نانز  نهیم ، زا  عافد  روشک و  لالقتـسل  رد  دننک !؟ یم  شـشخب  دنک  یم  دـساف  ار  ام  نارـسپ  نارتخد و  هچنآ  هب  تبـسن  اما  دـننک 
رتشیب یتسد  عیانص  يزرواشک و  تادیلوت  روشک ، تارداص  داصتقا و  رد  باجح !؟ دب  نانز  ای  دنداتـسرف ، ههبج  هب  ار  دوخ  نادنزرف  رتشیب 
رـصانع ای  دننک ، یم  رارف  رت  دوز  نامیا  اب  نانز  نادرم و  دوش ، یموجه  ام  زیزع  روشک  هب  رگا  باجح !؟ دب  ای  تسا  باجح  اب  نانز  دـیلوت 

لیکو ار  امش  دشاب و  هتـشاد  جاودزا  يانب  امـش  ردارب  رگا  باجح !؟ دب  نارتخد  ای  تسا  رت  تحار  هدیـشوپ  نارتخد  لافغا  نامیا !؟ تسس 
وا باجح  فافع و  هک  ار  یـسک  ای  هداتفا  وا  هب  هزره  ناوج  نارازه  مشچ  زور  ره  هک  ینکیم  باـختنا  وا  يارب  ار  يرتخد  امـش  اـیآ  دـنک ،

، یهار رـس  نادـنزرف  یتبراـقم ، یناور و  ضارما  بارطظا ، ینارگن و  یلیـصحت ، تفا  اـیآ  تسا !؟ هدوب  رت  رود  نازابـسوه  مشچ  رتلماـک و 
تـسا رتشیب  اوقت  اب  نارتخد  نایم  رد  يراب  دنب و  یب  هانگ و  یئارگ ، لمجت  فارـسا و  يریگ  هناهب  یجرخل و  و  هناخ ، زا  رارف  نینج ، طقس 
نارازه هزورما  دیتسه  مالسا  دنزرف  دمحب ا ... امش  تسا و  مالسا  تایرورـض  زا  باجح  مرتخد !  مرهاوخ و  باجح !؟ دب  اهر و  نارتخد  ای 

. دنا هدیـشخرد  روشک  يداصبقا  یـسایس و  یگنهرف ، ياه  هنحـص  رد  هدیـسر و  یملع  تاجرد  نیرتیلاع  هب  لماک ، باجح  اب  امـش  رهاوخ 
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دوخ ياه  راک  همه  يوگخساپ  دیاب  دوز  ای  رید  امش  نم و  درک . راکنا  ناوت  یمن  ار  گرم  مینک . راکنا  ار  زیچ  ره  رگا  مرتخد !  مرهاوخ و 
اب مدرم  موصعم ، ناماما  ادخ ، ربمایپ  ادخ ، ياضر  لماک ، باجح  رد  اهسوه . تراسا  رد  هن  تسادخ  یگدنب  رد  ام ، شنیرفآ  لامک  میـشاب 

بلج رکف  رد  تسا . هزره  نارچ و  مـشچ  یلاـباال و  دارفا  ناطیـش ، ياـضر  يراـب ، دـنب و  یب  رد  یلو  تسادهـش ، ياـه  هداوناـخ  ناـمیا و 
نالها ان  یـسرتسد  زا  ات  دیهد  یمن  رارق  شـشوپ  رد  ار  دوخ  یتمیق  تارهاوج  امـش  رگم  مرتخد !  مرهاوخ و  میـشاب !؟ کی  مادک  تیاضر 
تـسا نیا  هن  رگم  یهد !؟ یم  رارق  یمـشچ  ره  يولج  رد  نازرا  ار  دوخ  ارچ  تسامـش !؟ دوخ  دوجو  زا  رتنارگ  يرهوگ  هچ  دـنامب !؟ رود 

، امـش زورما  یئابر  لد  يرگ و  هولج  رگا  مرتخد !  مرهاوخ و  دـنهاوخ !؟ یم  ناشدوخ  يارب  ار  امـش  دـننکیم  دـب  هاگن  امـش  هب  هک  یناسک 
یگدـنز قنور  دوبر و  دـهاوخ  ار  امـش  رهوش  لد  دوخ ، يرگ  هولج  اب  يرگید  ياـبیز  نز  ادرف  درک ، مک  شرـسمه  هب  ار  يدرم  هقـالع ي 

انیقی دروآ و  دـهاوخدرد  هب  ار  يرایـسب  يارقف  لد  هک  يا  هدـنبیرف  شیارآ  سابل و  اسب  هچ  مرتخد !  مرهاوخ و  درک . دـهاوخ  مک  ار  اـمش 
 ! مرتخد مرهاوخ و  دـییامن . يرطاخ  ناشیرپ  یتحاران و  راچد  ار  دوخ  تسدـیهت  ناعونمه  ییاـمن ، دوخ  يارب  دوب  دـیهاوخن  یـضار  اـمش 

لایخ تسوا . دوس  هب  نارگید  هدولآ ي  هاگن  دنک  یم  لایخ  تسا . ندمت  هناشن ي  یباجح  یب  دـنک  یم  لایخ  هک  یـسک  دـنک  یم  هابتـشا 
راچد تاناحتما  لـصف  رد  ار  ییوجـشناد  تسا  نکمم  هداـس ، رهاـظ  هب  راـک  نیمه  دـناد  یمن  تسا و  يا  هداـس  هاـنگ  يرگ  هولج  دـنکیم 
يارب هک  تسا  يا  همان  نیلوا  نیا  دنک . لیدبت  ینارگن  هب  ار  يا  هداوناخ  شمارآ  ای  دـناشک و  فداصت  هب  ار  يا  هدـننار  ای  دـنک و  تسکش 

ترازو یـشهوژپ  تنواعم  یمومع و  طباور   - 1 1 متفرگ . ار  امش  تقو  هعماج  امـش و  ندنام  كاپ  رطاخ  هب  دناد  یم  ادخ  متـشون و  امش 
 . يربکا دومحم  هناحیر ، يارب  شرورپ ، شزومآ و 

: نارتخد هب  نافرعلا  نزخم  ریسفت  بحاص  نیما ، هدهتجم  وناب  مایپ 

تسا و هدش  انب  تلیـضف  يور  رب  یقیقح  تداعـس  تسین و  لد  شمارآ  ردق  هب  یتخبـشوخ  چیه  هک  دینادب  زیزع  ناگزیـشود  ناوناب و  يا 
توغاطلاب و رفکـس  نمف  دـیامرف « : یم  نآرق  هک  يروطنامه  تسا  دـیحوت  مکحم  نامـسیر  هب  کسمت  وترپ  رد  حور  شمارآ  تلیـضف و 

ناهاوخ امـش  رگا  دمآ و  دهاوخ  دـیدپ  اوقت  یتسرپ و  اتکی  نامیا و  رثا  رد  یعقاو ، تداعـس   2 یقثولا »  ةورعلاب  کسمتـسا  دقف  هللااب  نموی 
2 3 درک . دیهاوخ  ساسحا  ار  یتخبشوخ  هاگنآ  دیراذگ ، اپ  قح  يوس  هب  مدق  هب  مدق  دیدرگ و  نآرق  وریپ  دیتسه ، ترخآ  ایند و  تداعس 

 . دادرخ 76 ص 31 لوا  لاس  تایآ ، ینآرق  همانهام ي   - 3  . 257 هرقب ، - 

ع)  ) نیموصعم نانخس  باجح و 

رد نانز  لکش  هب  ار  دوخ  نادرم  هک : دنکیم  روهظ  جع )  ) نامز ماما  ینامز  دومرف : هک  مدینش  ع )  ) رقاب ماما  زا  دیوگ : یم  ملـسم  نب  دمحم 
رگیدـمه هب  مه  نانز  و  دـنرادن )  فلاخم  سنج  هب  لیامتو  دـننک (  یم  افتکا  نادرم  هب  نادرم  و  دـنوش ، نادرم  لـثم  زین  ناـنز  دـندروآ و 

ص)  ) ادخ لوسر   4 دوش . یم  هتفریذـپ  غورد  تداهـش  و  هخرچود )  ای  روتوم  ای  بسا  دـنوش (  یم  نیز  رب  راوس  نانز  و  دـننک ، یم  افتکا 
هگن دوخ  تسد  رد  ار  يا  هتخادگ  گنس  دهاوخب  هک  تسا  نیا  لثم  ناسنا  يارب  نامیا  نید و  نتـشاد  هگن  هک  دمآ  دهاوخ  ینامز  دومرف :
اهنآ نیدباع  ایند و  لام  عمط  لابند  اهنآ  املع ي  ییوگ و  روز  لابند  اهنآ  نیطالـس  هک  دیآ  یم  یم  تما  رب  ینامز  دومرف : سپـس   5 دراد .
دیآ یم  دـیدپ  نم  تما  رد  داسک  هک  تساجنیا  دنتـسه ، جاودزا  رکف  ناناوج  دنتـسه و  ایند  تنیز  لابند  اهنآ  نانز  و  تراجت ، ایر و  لـها 
اهنیا نیب  رد  دـننیب و  یمن  يریخ  شیوخ  ناگدـنز  زا  مه  ناگدرم  یتح  تسین  میقتـسم  طارـص  لابند  سک  چـیه  رازاـب و  رد  داـسک  لـثم 

ناحوص نب  ۀصعـص  لاؤس  باوخ  رد  ع )  ) نینموملا ریما   6 دنام . دـیابن  تسا و  مزال  ترجاهم  هک  تساجنیا  دوش  یمن  تفای  بوخ  ناسنا 
ج راحب ،  - 7  . 22 راحب ،  - 6 ج 22 .  راحب ،  - 5 راحب ج 52 ص 192 .  - 4 7 دومرف : دنک ؟ یم  جورخ  ینامز  هچ  یک و  لاجد  دیسرپ  هک 

نامزلا رخآ  مدرم  يزودنارز ، يارب  دـنوش  یم  کیرـش  دنتـسه و  نادرم  اب  تراجت  رد  نانز  هک  دوش  یم  جراخ  ینامز  وا  ص 192 .  ، 52
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یم رد  ناـنز  لکـش  هب  ار  دوخ  نادرم  نادرم و  لکـش  هب  ار  دوخ  ناـنز  دـنوش و  یم  نیز  رب  راوس  ناـنز  دـننک و  یم  نعل  ار  دوـخ  فـلس 
ازس ان  ناردام  ناردپ و  هب  و  دنریگ ، یم  هشیپ  يراوخبارش  ینارتوهـش و  رد  دومرف : يراصنا  دبع ا ... نب  رباج  هب  ص )  ) ادخ لوسر  دنروآ .
هبو دنک  تعاطا  دوخ  نز  زا  درم  هتجوز »  لجزلا  عاطا  دننیبب «  نایز  ار  تاکز  تخادرپ  تمینغ و  ار  مارح  لام  هک  يروط  هب  دـنیوگ ، یم 
نانز سابل  اب  ار  دوخ  نادرم  دبای و  عویـش  انز  دوش و  مک  افو  نامز  نآ  رد  دنک . عطق  ار  دوخ  یـشیوخ  دـنویپ  دـناسر و  رازآ  شا  هیاسمه 
ياه راک  دنک . یم  هنخر  اهندب  رد  هک  رهز  دـننام  دـبای ، هار  اهلد  رد  یـشورف  دوخ  و  دوش !  هتـشادرب  اهنز  رـس  زا  ایح  يرـسور  دـنیارایب و 

ار تورث  و  دننک ، شیاتس  ار  لام  نابحاص  لام ، نتفرگ  اب  دنتفیب و  رظن  زا  یهلا  تابجاو  و  ددرگ ، راکـشآ  ناهانگ  و  دوش ، یم  مک  بوخ 
، دوش یم  هاتوک  ناشرمع  دنلب و  ناشیاهوزرآ  دننام ، زاب  ترخآ  هب  هجوت  زا  دندرگ و  ایند  مرگ  رـس  و  دنیامن ، فرـص  یگدـنناوخ  هار  رد 

گنهآ انغ (  اب  ار  نآرق  دنراذگ و  اپ  ریز  ار  یهلا  قوقح  دنسر و  تنطلس  هب  اه  هچب  هک  یماگنه  رگم  دنک  یمن  روهظ  مئاق  دومرف : سپس 
رتکچوک هب  و  دوش ، یمن  مارتحا  رتگرزب  هب  دنک ، تیبرت  ار  رسپ  هکنیا  زا  تسا  رتهب  دنک ، تیبرت  ار  گس  هچب ي  درم  دنناوخب ، یقیـسوم ) 

یم نامز  نآ  رد  اهنآ  نیرتوکین  سپ  دنوش ، عمج  هار  طسو  رد  نانز  هک  دسر  ییاج  هب  یمرش  یب  دنوش ، دایز  انز  نادنزرف  و  دوشن ، محر 
، دنـشوپ یم  دوخ  گرگ  ياهلد  رب  ار  نادنفـسوگ  سابل  تسا ، رتهب  يورب  يا  هشوگ  یهدن و  ماجنا  ار  لمع  نیا  رگا  هار  طسو  رد  دـیوگ 

عنم دنک  عنم  ار  اهنیا  دناوت  یم  هک  یـسکو  دننز ، یم  اهاون  اه و  زاس  دوخ  نایم  رد  اهنز ، هب  اهنز  روجف و  رد  دننک  افتکا  اه  درم  هب  اه  درم 
نآ رد  اهنز  نادرم ، لثم  دنریگ  یم  اهـسلجم  دنراد و  دوخ  يارب  یتاعامتجا  اهنز  دـشاب . دونـشخ  یـضار و  ناشیا  لمع  هب  هکلب  دـنک  یمن 
زور رد  نانز  نایم  رد  نانز  دـشاب . یم  اه  ینارتوهـش  بعل و  وهل و  يارب  اهنز  تاعامتجا  دـننک . ینارنخـس  سلاجم  رد  اهدرم  دـننام  نامز 

 - 1 1 دـش . دـهاوخ  دایز  هتـسارآ و  ناشنایم  رد  يزاب  بزح  يدـنب و  هتـسد  اهـسلجم و  دـننز . یم  بعل  وهلو و  یناوهـش  لامعا  هب  تسد 
 . روهظلا ج 1 مئالع  یف  روهدلا  بئاون 

( رداچ  ) يرساترس ششوپ  دیاوف  زا  یخرب 

ظفح تسا و  یلم  هناشن ي  رداچ  دنک . یم  ناهنپ  ار  ندب  ياه  یگدمآ  رب  رداچ  دنک . یم  يریگولج  تیبّاذج  جـییهت و  هنوگ  ره  زا  رداچ 
نز هب  هاگن  زواجت و  تراسج  زاب ، سوه  نادرم  دـنام . یم  ناـهنپ  دنـشوپ  یم  ناـنز  ًاـنایحا  هک  كزاـن  ياـه  ساـبل  رداـچ  هلیـسوب  تیوه .
هک تسین  ترهـش  سابل  رداچ  دـنک . یم  يرود  یبرغ  ياهدـم  زا  دـشوپ  یم  رداچ  هک  ینز  تسا . نز  راقو  رداـچ  دـننک . یمن  ار  هبجحم 

دروم حیحص  روطب  رداچ  هک  دوب  دنهاوخ  رداچ  هدئاف ي  یتروص  رد  دش  هتفگ  هک  یبلاطم  هتبلا  دوش . امن  تشگنا  نآ  هلیـسو ي  هب  ناسنا 
. دش دهاوخ  یقلت  یتّفع  یب  یعون  شدوخ  دشابن  لماک  نآ  رد  شباجح  هک  يروط  یلو  دنک  رس  هب  رداچ  یسک  رگا  دریگ . رارق  هدافتسا 

(س) ارهز همطاف  ترضح  هریس  رد  يرساترس  ششوپ 

يا دوـمرف : نم  هب  ص )  ) ادـخ لوـسر  يزور  دـیوگ : یم  نینچ  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  صاـخ ّ  ناراـی  زا  یکی  یعازخلا ، نیـصح  نـب  نارمع 
مرتخد انامه  ینک ؟ تاقالم  ار  (ص ) ادـخ لوسر  رتخد  همطاف  يرادـن  تسود  ایآ  يراد ، يا  هژیو  تلزنم  هاگیاج و  اـم  دزن  رد  وت  نارمع ،
دندرگ تیادف  مردام  ردپ و  مدرک : ضرع  درک . یم  تیاکش  هلأسم  نیا  زا  وا  انامه  و  تسا ، هدیدن  ار  وت  هک  تسا  تقو  یلیخ  (س ) همطاف

هب مه  نم  و  داتفا ، هار  هب  س )  ) همطاف هناخ ي  تمـس  هب  تساخرب و  ياج  زا  (ص ) ادخ لوسر  هاگنآ  مرادن ! تسود  ارچ  ادـخ ، لوسر  يا 
يا وت  رب  مالـس  دز : ادـص  دـیبوک و  ار  رد  (ص ) ادـخ لوسر  میدیـسر . (س ) ارهز ترـضح  هناخ ي  رد  هب  هکنیا  ات  مداـتفا  هار  هب  وا  لاـبند 

هارمه هکنآ  دومرف : دییامرفب ! ادخ ، لوسر  يا  موش  تیادـف  يرآ  داد : باوج  س )  ) همطاف ترـضح  موش ؟ لخاد  تسه  هزاجا  ایآ  همطاف ،
نم درک  ثوعبم  يربمغیپ  هب  ار  وت  هکنآ  هب  مسق  ادخ ، لوسر  يا  تسوت  هارمه  یسک  هچ  داد : باوج  دوش ؟ لخاد  دناوت  یم  مه  تسا  نم 

هدافتـسا رداچ  کی  لثم  نآ  زا  هنوگچ  هک  تفگ  وا  هب  و  داد ، وا  هب  هتـشادرب و  ار  يا  هفالم  (ص ) ادخ لوسر  مرادـن ! سرتسد  رد  يرداچ 
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س)  ) همطاف ترـصح  لزنم  دراو  ام  يود  ره  داد و  دورو  هزاجا  ام  هب  هاگنآ  درک . ار  راک  نامه  مه  همطاف  دناشوپب و  نآ  اب  ار  دوخ  دنک و 
درز نینچ  تگنر  ارچ  تسا ؟ روطچ  تلاح  مرتخد ، يا  وت  رب  مالـس  دندومرفو : هدومن  شرتخد  هرهچ  هب  یهاگن  ص )  ) ادخل وسر  میدـش .

لوسر هاگنآ  میرادن . ندروخ  يارب  يزیچ  تسا و  هدرک  هبلغ  نم  رب  یگنـسرگ  ادخ  هب  ردـپ ، يا  مالـسلا  کیلع  داد : باوج  تسا ؟ هدـش 
يزیچ هک  تسا  زور  هس  مه  نم  ادـخ ، هب  مرتخد ، يا  روخم  هصغ  دومرف : يو  هب  باـطخ  هدومن و  هیرگ  نخـس  نیا  ندینـش  اـب  (ص ) ادـخ

، دومرف دـهاوخ  هیهت  شدوخ  ارم  ماعط  ادـخ  مرادرب  اعد  هب  تسد  رگا  یلو  متـسه ، رت  یمارگ  وت  زا  ادـخ  دزن  رد  هک  یلاح  رد  ما ، هدروخن 
ضرع ًیتسه  تشهب  لها  نانز  همه  رورـس  وت  هک  ار  وت  داب  هدژم  مرتخد  يا  ضوع  رد  اما  مهدـیم ، حـیجرت  اـیند  رب  ار  ترخآ  مدوخ  یلو 

، مرتخد دومرف : دنتـسین !؟ یتشهب  نانز  رورـس  اهنآ  رگم  روطچ ، نارمع  رتخد  میرم  و  نوعرف ، رتخد  محازم  تنب  هیـسآ  سپ  ردپ ، يا  درک :
رد تشهب  رد  یتسه ، تشهب  نانز  همه  رورـس  وت  یلو  روطنیمه ، مه  هجیدـخ  میرم و  و  دوب ، شدوخ  رـصع  نانز  رورـس  اهنت  هیـسآ  انامه 

عناق ع )  ) یلع تیومع  رسپ  عضو  نیمه  هب  مرتخد ، دومرف : سپـس  یتمحز . هن  تسا و  یتیذا  هن  اجنآ  رگید  تشاد و  یهاوخ  ياج  اهرـصق 
ص هیوقلا ، ددعلا  زا ، سابتقا   - 1 1 تسا . ترخآ  ایند و  رد  ملاع  ياهناسنا  همه  رورـس  نم  زا  سپ  ع )  ) یلع وت  رهوش  مسق  ادخ  هب  شاب ،

 . ص 68 ج 37 ، راونالا ، راحب  ص 456 ، نیقیلا ، فشک  225 ؛ 

رداچ هفسلف  صوصخ  رد  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  موحرم  رضحم  زا  شسرپ 

رداچ باوج : دنک ؟ هدافتسا  شوپور  وتنام و  نوچمه  يرگید  ياهششوپ  زا  دناوت  یم  نز  هکنیا  ای  تسا ، یمازلا  رداچ  شـشوپ  ایآ  لاوس :
رگا رداچ  ریغ  دـنک ، یم  یفخمو  دـناشوپ  یم  ار  نز  ندـب  یتسپو  يدـنلب  هدـننک و  جـییهت  ساسح و  ياهاج  هک  تسا  نیا  شتیـصوصخ 

ناملسم نز  کی  يارب  مه  زاب  یسابل ، نینچ  ندش  ادیپ  ضرف  هچ  رگا  درادن ، یلاکشا  تشاد ، ار  تیصوصخ  نیمه  هک  دش  ادیپ  یـششوپ 
 . ص 159 ج 1 ، یناگیاپلگ ، هللا  ۀیآ  ترضح  لئاسملا ، عمجم   - 2 2 دنک . هدافتسا  ابع  ای  رداچ  زا  هک  تسا  هتسیاش 

رداچ ششوپ  صوصخ  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رظن  تقد 

همدـص میاپ  نارهم  رد  دوب . منت  راولـش  وتنام و  مدـمآ ، هسنارف  زا  ماما  هارمه  یتقو  نم  دـنک " : یم  لقن  غابد )  ) یچ هدـیدح  هیـضرم  مناخ 
میوگب دیرادن ؟ رداچ  امش  دومرف " : مهدب . شرازگ  ات  مدیسر  ناشتمدخ  راولـش ، وتنام  نآ  اب  دوب . متـسد  ریز  ییاصع  زونه  دوب و  هدروخ 
همقمق مرمک و  هب  گنشف  مشود و  يور  هحلسا  متفر و  هوک  هب  نوچ  اما  مراد ، رداچ  اقآ ، جاح  هن  متفگ  درخب "؟ رداچ  کی  ناتیارب  دمحا 

رـس هب  مه  رداچ  رگا  هک  دوب  نیا  متفر ، یم  الاب  هوک  زا  متفرگ و  یم  مشود  يور  ار  راـب  ریت  هیاـپ  هس  مه  یهاـگ  دوب و  نازیوآ  میولهپ  هب 
رب رگید  مدرک و  مرـس  ار  رداچ  مدمآ و  اج  نامه  زا  مه  نم  تسا " رتهب  نز  يارب  رداچ  دندومرف " : دوب . لکـشم  یلیخ  رگید  مدرک ، یم 

اضر دیعـس  این و  یناحبـس  اضر  دمحم  رهق ، رهم و  زا  لقن  هب  ص 61 ، يوسوم ، لالد  دمحم  دیـس  یگدنز ، ثیدـح  هلجم   - 1 1 متشادن .
 . ص 164 يرکسع ، یلع 

جارعم بش  رد  (ص ) مرکا لوسر  تادهاشم  باجح و  دب  نانز  تبقاع 

ترضح نآ  میدید  میدش ، دراو  (ص ) مرکا لوسر  رب  (س ) ارهز همطاف  نم و  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  ع )  ) نینموملا ریما  زا  " 
سپ ینک ؟ یم  هیرگ  هنوگ  نیا  هک  هدش  ببـس  زیچ  هچ  تیادف ، مردام  ردپ و  (ص ! ) هللا لوسر  ای  مدرک : ضرع  دنک . یم  هیرگ  تدش  هب 
اهنآ باذع  لاح و  رب  مداتفا و  اهنآ  دای  هب  دنتـسه (  دیدش  باذع  رد  هک  مدـید  ار  متما  زا  ینانز  متفر  جارعم  هب  هک  یبش  یلع ! يا  دومرف :

. دنا هدید  فلتخم  نانز  تالاوحا  زا  جارعم  رد  هچنآ  نایب  هب  دنیامرف  یم  عورش  ترضح  دعب  .( منک " یم  هیرگ 

رترب تنیز  زا 29باجح  هحفص 24 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دنهد یم  ناشن  نامرحمان  هب  ار  ناشرس  يوم  هک  ینانز 

یلاح رد  دندوب  هدش  نازیوآ  ناشرس  يوم  زا  هک  مدید  ار  ینانز  لاجرلا : نم  اهرعش  یطغت  تناک ال  اّهناف  اهرعشب  هقّلعملا  ام  یتنب ، ای  لاقف 
هچ بکترم  دوب ؟ هچ  ناش  مرج  اهنیا  منامشچ ، ود  رون  يا  نم  بیبح  يا  درک : لاوس  س )  ) همطاف ترـضح  دیـشوج . یم  ناشرـس  زغم  هک 

یمن مرحمان  نادرم  زا  ار  ناشرـس  يوم  هک  دندوب  یناسک  اهنیا  دنیامرف : یم  ترـضح  دندید ؟ یم  باذع  هنوگنیا  هک  دندوب  هدـش  یهانگ 
، دنتـسه توافت  یب  یهلا  تاروتـسد  تیاعر  یمالـسا و  باجح  هب  تبـسن  هک  دنتـسه  ییاهنآ  ثیدح  زا  تمـسق  نیا  قادصم  دـندناشوپ .

دننز یم  هسرپ  یمومع  رباعم  رد  گنراگنر  ياه  شیارآ  اب  هک  یناسک  دنراد ، یمن  ظوفحم  مرحمان  دید  زا  ار  دوخ  رـس  يوم  هک  یناسک 
ار دوخ  راسفا  یبرغ و  ياهروشک  تخاس  یعونـصم  ياهگنر  رد  ار  ییابیز  هک  اهنآ  دـنناشک ، یم  یهابت  داسف و  هب  ار  ناناوج  هعماـج و  و 

. دنا هدرپس  مدرم  نامیا  نید و  نارگتراغ  تسد  هب  رکفت  نودب 

دندوب هدرک  نازیوآ  ناشیاهناتسپ  زا  ار  اهنآ  هک  مدید  ار  ینانز 

. دندرک یمن  هجوت  اهنآ  یناسفن  هتساوخ ي  هب  دندرک و  یم  عانتما  ناشنارهوش  نکمت  زا  هک  دندوب  یناسک  اهنآ 

دندوب هدرک  نازیوآ  ناشنابز  زا  هک  مدید  ار  ینانز 

ار ناشنارهوش  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  سپ  دنتخیر ، یم  میمح  ناشنهد  رب  دندوب و  هدرک  نازیوآ  ناشنابز  زا  هک  مدید  ار  ینانز  جارعم  رد 
رکا تسا . نانآ  تساوخ  لباقم  رد  ندوب  میلـست  نارهوش و  زا  تعاـطا  ناـشنارهوش  هب  تبـسن  ناـنز  فیاـظو  هلمج  زا  دـندرک . یم  تیذا 

. دش دهاوخ  یهلا  باذع  راچد  دنامن  تیذا  رازآ و  هناخ  طیحم  رد  ار  دوخ  رهوش  دیامن و  یهاتوک  شا  هفیظو  ماجنا  هب  تبسن  یسک 

... دندروخ و یم  ناشندب  تشوگ  زا  هک  مدید  ار  ینانز 

ریغ يارب  ار  ناشدوخ  هک  دـندوب  یناسک  اهنآ  دـشک . یم  هنابز  ناش  ریز  زا  شتآ  دـندروخ و  یم  ناشندـب  تشوگ  زا  هک  مدـید  ار  یناـنز 
ار وا  شیارآ  هک  دشاب  بظاوم  و  دنک . تنیز  شیارآ و  شرهوش  يارب  ار  شدوخ  دیاب  طقف  نز  دـندرک . یم  هتـسارآ  تنیز و  ناشنارهوش 
هچ هدـش و  اـیهم  ترخآ  رد  شیارب  یهلا  كاـندرد  باذـع  دـنامن  شیارآ  شرهوش  ریغ  يارب  ار  شدوخ  یـسک  رگا  دـنیبن  مرحم  اـن  درم 

. دروخب دوجب و  شناهد  اب  ار  شندب  تشوگ  ناسنا  هک  نیا  زا  رت  تخس  یباذع 

... دندوب هدرک  نازیوآ  ناشیاهاپ  زا  هک  ینانز 

جراخ لزنم  زا  ناشنارهوش  عالطاو  هزاجا  نودب  هک  دندوب  یناسک  نانز  زا  هتسد  نیا  دندوب ، هدرک  نازیوآ  ناشیاهاپ  زا  هک  مدید  ار  ینانز 
نانز يدازآ  مدع  تیدودحم و  يارب  هلئـسم  نیا  دوشن . جراخ  لزنم  زا  رهوش  هزاجا  نودـب  هک  تسا  نآ  نز  رب  درم  قوقح  زا  دـندش . یم 

. تسا عامتجا  یگدنز و  شمارآ  تینما و  يرارق  رب  يارب  هلب  تسین 

... اهبرقع اه و  رام  هتسب و  ناشیاهتسد  هب  ناشیاهاپ  هک  ینانز 

ار اهنآ  هک  دـندوب  هدرک  طلـسم  اهنآ  رب  ار  اه  برقع  اه و  رام  دـندوب و  هتـسب  ناشیاه  تسد  هب  ار  ناشیاهاپ  هک  مدـید  ار  ینانز  جارعم  رد 
ناشیوضو هک  دندوب  یناسک  دـنداد . یمن  رثا  بیترت  تفاظن ، یعرـش و  ماکحا  هب  هک  دـندوب  یناسک  اهنآ  دـندیزگ . یم  دـندز و  یم  شین 

هزیکاپ و دندروآ و  یمن  اج  هب  دوب  ناشندرگ  رب  هک  ضیح ) تبانج و  بجاو (  ياه  لسغ  دوبن ، هزیکاپ  ناشی  اهـسابل  دوبن ، حیحـص  لماک 
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. دندناوخ یمن  یهاگ  دندناوخ و  یم  زامن  یهاگ  دنداد ، یمن  تیمها  ناشزامن  هب  دندوبن ، تراهط  اب 

دندوب لال  رک و  هک  ینانز 

زا ناشندـب  دز و  یم  نوریب  ناش  غامد  زا  ناشرـس  زغم  هک  یلاـج  رد  دـندوب  شتآ  زا  رپ  یلادوگ  رد  هدوب و  لـالو  رک  هک  مدـید  ار  یناـنز 
یم تبـسن  ناشنارهوش  هب  دندروآ  یم  ایند  هب  انز  زا  هک  ار  مارح  دنزرف  هک  دندوب  راک  انز  نانز  اهنیا  دـش . یم  هعطق  هعطق  صرب ، ماذـج و 

. تسوت شارف  زا  دنزرف  نیا  دنتفگ  یم  دنهد و 

... نیشتآ یچیق  اب  هدش و  نازیوآ  ناشیاهاپ  زا  هک  ینانز 

ياهاج اپ و  رـس ، زا  ار  ناشندب  تشوگ  نیـشتآ  یچیق  اب  هک  مدید  ار  ینانز  دندوب و  هدرک  نازیوآ  ناشیاهاپ  زا  ار  اهنآ  هک  مدید  ار  ینانز 
زا ار  دوخ  ياهییابیز  ندب و  دیاب  نز  دندرک . یم  هضرع  مرحم  ان  نادرم  رب  ار  ناشیاهندب  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  دندیرب ، یم  ندب  فلتخم 

وضو رد  هک  يرادقم  هب  تروص  اهتسد و  دشاب . نایامن  دناوت  یم  نز  ياضعا  زا  هداد  روتسد  مالسا  هک  يرادقم  نآ  اهنت  دناشوپب ، مرحمان 
. دوش یم  بوسحم  هانگ  مارح و  نآ  زا  شیب  دش  نایامن  دوش و  یم  هتسش 

... ءاشحا ءاعمل و  تخوس و  یم  ناشندب  تروص و  هک  ینانز 

يداّوق هک  دندوب  یناسک  نانز  زا  هتـسد  نیا  دندروخ . یم  ار  ناشدوخ  ءاشحا  ءاعما و  تخوس و  یم  ناشندب  تروص و  هک  مدید  ار  ینانر 
. دـندوب يراب  دـنب و  یب  داسف و  يارب  هطـساو  دـندومن . یم  مرحم  ان  درم  نز و  نیب  عورـشم  ان  لمع  يارب  يرگ  هطـساو  ینعی  دـندرک ، یم 

یم مهارف  ار  داسف  جرم و  جره و  هنیمز ي  ناوج  نارـسپ  نارتخد و  نتفیرف  ناـشدوخ و  لاـمعا  اـب  دـننک و  یم  يرگ  هطـساو  هک  یناـسک 
. دنشاب یهلا  باذع  رظتنم  دیاب  دنیامن ،

... دوب و كوخ  دننامه  ناشرس  هک  ینانز 

قالخا زا  هریبک و  ناهانگ  زا  ینیچ  نخـس  دـندز ، یم  مه  هب  ار  مدرم  نایم  دـندرک ، یم  ینیچ  نخـس  هک  دـندوب  ناـنز  زا  هتـسد  نآ  اـهنیا 
. يوج بیع  نیچ  نخس  ره  رب  ياو  هزمل ؛ ةزمه  لکل  لیو  دیامرف : یم  دروم  نیا  رد  میرک  نآرق  تسا . دنسپ  ان  مومام و 

... دندوب و گس  لکش  هب  هک  مدید  ار  ینانز 

نیگمـشخ ياه  هنایزات  دـش و  یم  جراخ  ناشناهد  زا  دـش و  یم  دراو  ناش  تشپ  رد  شتآ  دـندوب و  گـس  لکـش  هب  هک  مدـید  ار  یناـنز 
یناوخ زاوآ  ناشراک  هک  دندوب  یناسک  اهنیا  دوب . هتفرگ  ار  اج  همه  ناش  هرعن  دایرف  دـش و  یم  دراو  ناشرـس  رب  هظحل  ره  بضغ ، هکئالم 
یبوط و  اهجور ، تبـضغا  ةأرم  ـال  لـیو  دومرف « : ترـضح  تیاور  رخآ  رد  دینـش و  یم  ار  ناشیادـص  مرحماـن  دـندناوخ و  یم  زاوآ  دوب ،

 . مشش پاچ  تایح ، میسن  مق ، یمیرک ، اضر  حاورا ، ملاع  رد  تحایس   - 1 1 اهجوز »  اهنع  یضر  ةأرمال 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 
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