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میرک نآرق  رد  باجح 

باتک تاصخشم 

نآ هفـسلف  شـشوپ و   : میرک نآرق  رد  باجح  روآدیدپ :  مان  ناونع و  میرم  ، یقابلادبعیجاح هسانـشرس :  ناریا  یلم :  یـسانشباتک  هرامش 
ششوپ رگفیـصوت :   2703-1735 ص 197-183 ،  زییاـپ 1386 :  ش 55 ،   ، تانیب هلاـقم :  اـشنم  یقابلادـبعیجاحمیرم  / میرک نآرق  رد 

نآرق 1] رگفیصوت :  باجح  رگفیصوت : 

نآرق رد  باجح 

زیچ ندش  هدـید  عنام  تهج  ره  زا  هک  تسا  يزیچ  دروم , تفه  نیا  رد  هملک  يانعم  تسا و  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  راب  تفه  باجح  هژاو 
ریثا نبا  هک   1 ص/32 ) () باجحلاب تراوت  یّتح  یبر  رکذ  نع  ریخلا  ّبح  تببحأ  ّینإ  لاقف   ) هیآ نیا  رد  هک  نانچ  يدام  عنام  دوش . رگید 

نم تذـّختاف   : ) هیآ نیا  رد  زین  و  تسا . باـتفآ  ندـش  ناـهنپ  دوصقم  دـنیوگ : نارـسفم  ضعب  .2 و  تسا قفا  باـجح , زا  دوصقم  دـیوگ :
هک هیآ  نیا  رد  زین  .4 و  تسا راوید  باجح , زا  دوصقم  دنا  هتفگ  هک   3(17/ میرم ( ) ًاّیوس ًارشب  اهل  لّثمتف  انحور  اهیلإ  انلسرأف  ًاباجح  مهنود 
زا عنام  تسا  یششوپ  دوصقم  هک   5(53/ بازحا () باجح ءارو  نم  ّنهولئساف  ًاعاتم  ّنهومتلأس  اذإ  و  : ) تسا (ص ) ادخ لوسر  نانز  هرابرد 

یلع باجح و  امهنیب  و  : ) دوش ندید  عنام  هک  تفرگ  سوسحم  يزیچ  زین  هیآ  نیا  رد  ار  باجح  ناوت  یم  و  هدرپ . نوچ  نانآ  ندش  هدـید 
(51/ يروش ( ) باجح ءارو  نم  وأ  ًایحو  ّالإ  هللا  همّلکی  نأ  رشبل  ناکام  و  : ) هیآ نیا  رد  هک  نانچ  يونعم  عنام   46/ فارعا  6( لاجر فارعألا 

نم و  : ) هیآ نیا  ای  و  تسا . هدش  ریبعت  هدرپ  تشپ  زا  هملاکم  هب  نآ  زا  ًازاجم  تسین , نکمم  یـسح  هدید  اب  یلاعت  يراب  ندـید  نوچ  هک   7
. نید رد  وا  اب  تفلاخم  ای  تسا و  (ص ) ربمیپ اب  نارفاک  فالخ  دوصقم  دنا  هتفگ  هک  ( 5/ تلصف () نولماع اّننإ  لمعاف  باجح  کنیب  اننیب و 
, با ـ جح زا  دوصقم  هک   8 ( 45/ ءارـسا () ًاروتـسم ًاباجح  ةرخآلاب  نونمؤیال  نیذـلا  نیب  کنیب و  انلعج  نآرقلا  تأرق  اذإ  و  : ) هیآ نیا  رد  ای  و 
. دوش ندـید  عنام  هک  تسا  يزیچ  ای  هدرپ  يانعم  هب  باجح  اه  هیآ  نیا  رد  مینیب , یم  هک  ناـنچ  ار . نآرق  يا  ــ نعم تسا  نارفا  نتفا کـ ـ ینرد

نانچ اریز  غیلب . تیاهن  يریبعت  تسا ; هدمآ  باجح  هملک  زج  يریبعت  اب  رگید و  ییاه  هیآ  نمـض  تسام , روظنم  هک  یعرـش  مکح  نآ  اما 
زا دیتساوخ , (ص ) ربمغیپ نانز  زا  يزیچ  رگا  : ) دـیامرف یم  ار  ناناملـسم  هک  بازحا  هروس  هیآ 53  تسا . ندـید  عنام  باجح  میتشون , هک 
مه ناشمـسج  هک  نانچ  دننام , هدیـشوپ  هدید  زا  تهج  ره  زا  نانآ  دننیبن و  ار  ربمغیپ  نانز  هک  تسا  يروتـسد  دـیهاوخب ,) هدرپ  يوس  نآ 

شـشوپ روتـسد  تهج  نیدب  دنام . هدیـشوپ  زین  نانآ  مسج  رطق  هک  تسین  نآ  دوصقم  نانز  يارب  باجح  زا  هک  یتروص  رد  دوشن , هدـید 
59/ بازحا ّنهبیبالج ) نم  ّنهیلع  نیندی  نینمؤملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزأل و  لق  یبنلا  اهیا  ای  : ) میناوخ یم  نینچ  اه  هیآ  رگید  رد  ار  نز 
اهنم و رهظ  ام  ّالإ  ّنهتنیز  نیدبیالو  : ) هیآ نیا  زین  و  دنرآ . کیدزن  ار  دوخ  ياهبابلج  ات  وگب  نانمؤم  نانز  تنارتخد و  نانز و  هب  ربمغیپ  يا 
رب ار  دوـخ  ياـهرامخ  دـننزب  و  نآ , زا  تسا  دـیدپ  هچنآ  زج  ار  دوـخ  تنیز  دـننکم  راکـشآ  /31 و  رون ّنهبویج ) یلع  ّنهرمخب  نبرـضیل 
رد برع و  نابز  رد  ار  اه  هژاو  نآ  دربراک  تسا و  هدمآ  هفیرـش  هیآ  ود  نیا  رد  هک  دـنچ  ییاه  هژاو  يانعم  دـیاب  نونکا  شیوخ . ياهبیَج 
هک نانچ  نایوغل  بابلج  ددرگ . راگـشآ  نآرق ) رد  باجح  ) تسام دوصقم  هچنآ  ات  درک , نشور  (ص ) ادخ لوسر  رـصع  ناناملـسم  فرع 

اه و همان  اه , هبطخ  رد  رابدنچ  ندیـشوپ ) بابلج  . ) ببلجت بیبالج و  بابلج , هژاو  دـنا ; هدناسانـشن  تسرد  ار  هملک  نیا  تشون , مهاوخ 
همه رد  هک  راصق 112 , هملک  65 و  , 19 ياه 10 , همان  183 و  , 153 , 87 , 66 ياه 4 , هبطخ  : ) تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  راصق  تاملک 

ُتظقیتساف باجحلا , لبق  ناوفـص )  ) ینآر ناک  و  : ) تسا هشیاع  ثیدـح  یکی  يوبن , ثیدـحرد  اما  تسا . يزیچ  ِهب  هّبـشم  باـبلج  دراوم 
یلع اهـسأر  نم  اـهبابلج  انادـحإ  تلَدَـس  : ) کـسانم باـب  یمراد , ننـس  رد  رگید  و  یباـبلجب ). یهجو  ُترّمخف  ینفرع , نیح  هعاـجرتساب 
قیقد ار  هملک  تسا , هدوب  نانآ  تداع  هک  نانچ  برع , میدق  نایوغل  تسا ؟ یـششوپ  هنوگچ  تسیچ و  بابلج  دـید  دـیاب  نونکا  اهِهجو ).
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يوس هب  رطاخ  نانیمطا  اب  اهسکرک  : ) تسا هتفگ  يا  هتشک  كوس  رد  لیذه  زا  ینز  تسا ) هفحلم  بابلج  : ) دسیون يریوج  دنا . هدناسانشن 
ِیکی هفحلم  دنـسیون : تسا , هدناسانـش  نادـب  ار  باـبلج  هک  هفحلم , فـیرعت  رد  )9 و  هدیـشوپ بابلج  ناگزیـشود  نوچمه  دنتفر , یم  وا 
هنیـس رـس و  نادـب  نز  هک  ءادر , زا  رت  هاتوک  را , ـ مخ زا  رت  خارف  تسا  يا  هما  جـ دوب , صیمق  باـبلج  : ) دـسیون روظنم  نبا  تسا . فحـالم 

دنا هتفگ  و  تسا . ءادر )  ) و رازا )  ) باـبلج : ) دـسیون ریثا  نبا  و  هفحلم ). زا  رت  هاـتوک  خارف , تسا  يا  هماـج  دـنا , هتفگو  دـناشوپ . ار  دوـخ 
هتشون زا  یمویفو   10 .( دوب بیبالج  نآ  عمج  و  دناشوپ , یم  ار  دوخ  هنیس  تشپ و  رس و  نادب  نز  هک  تسا  هعنقم  نوچ  نآ  تسا و  هفحلم 

دیوگ ورمعوبا  : ) تسا نینچ  سراف  نبا  هتـشون  اما   11 .( نآ زج  هماج و  دـنناشوپب , ار  دوخ  نادـب  هک  تسا  يزیچ  بابلج  : ) درآ سراف  نبا 
12 لزعم ریخلا  نع  ٍدلص  افصبال  ٍةَِّرق و  ٍجیر و  ِبلج  ٍبلِجب  ُتسل  و  دنا : هدورس  تسا و  نینچ  زین  بلج )  ) هوک و دننامه  تسا  يربا  هبلج ) )

نییلذه ناوید  زا  هک  ار  یتیب  سپـس   ) دنا هدورـس  تسا و  بیبالج  نآ  عمج  دوب و  نهاریپ  بابلج , تسا و  هملک  نیا  زا  بابلج  قاقتـشا  و 
ربا  )= بلج هشیر  اـب  باـبلج )  ) هملک دـنویپ  رد  یبرع  ناـسیون  گـنهرف  شـشوک  هغللا ) سییاـقم  مجعم  .() تـسا هدرک  لـقن  دـش , هدروآ 
زین ,14 و  شوپور ینعم  هب  تسا  یـشبح  هملک  لصا  هک  دشاب  رت  حیحـص  يرفج  هتـشون  ًارهاظ  و  دسر , یمن  رظن  هب  تسرد   13 هدنناشوپ )

زا اما   15 .( دنناشوپ یم  نآ  رد  ار  دوخ  ياپاترـس  هناخ  زا  ندش  نوریب  ماگنه  نانز  قرـش , رد  هک  یگرزب  رداچ  : ) تسا هتـشون  يزد  هچنآ 
نآ نانخس  رد  نآ  لامعتـسا  دروم  هب  تسخن  تفای . ناوت  ار  رگید  ياه  هتکن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  راتفگ  رد  هژاو  نیا  لامعتـسا 
رد بابلج  تسا : هدـمآ  (ع ) ماما نانخـس  رد  دروم  ُهن  هملک  نیازا  هتخاـس  لـعف  عمج و  درفم و  دـش , تراـشا  هک  ناـنچ  میرگنب . ترـضح 

انّبحأ نم  . ) 3 17 .( نیللا نم  ًابابلج  مهل  سبلاـف  . ) 2 16 .( نیدـلا بابلج  مکنع  ینرتس  یّتح  ردـغلا , بقاوع  مکب  رظتنأ  تلزام  . ) تایاور 1
الو . ) 5 19 .( مهتلفغ بیبـالج  نم  مهجرختـسا  مهتیـصعم و  ءازج  نـع  مـهل  فـشک  اذإ  یتـح  . ) 4 18 .( ًابابلج رقفلل  دعتـسیلف  تیبلا  لـهأ 

کنع تفـشکنا  اذإ  عناـص  تنأ  فیک  و  . ) 6 20 .( رمقلا رون  ؤلالت  نم  تاومـسلا  یف  عاش  ام  ّدوت  نأ  سداـنحلا  داوس  بیبـالج  تعاطتـسا 
.9 23 .( ۀنیکسلا اوببلجت  ۀیشخلا و  اورعشتسإ  نیملـسملا  رـشاعم  . ) .ا)22 8 اهبیبالج تفدغأ  ًاملاط  ۀـنتفلا  نإف  . ) 7 21 .( هیف تنأ  ام  بیبـالج 

بابلج بابلج و  دروم , ُهن  نیا  همه  رد  دنچره   24 .( فوخلا ببلجت  نزحلا و  رعـشتساف  هسفن  یلع  هللا  هناعأ  ًادبع  هیلإ  دابعلا  ّبحأ  نم  ّنإ  )
همه يور  هک  تسا  یششوپ  بابلج , . 1 دروآ : تسد  هب  ناوت  یم  ار  ریز  تاکن  نآ  لامعتـسا  زا  اما  تسا , هتفر  راک  هب  زاجم  هب  ندیـشوپ 
سم ار  ندب  يوم  هک  دنیوگ  شراعش  تهج  نآ  زا  تسا و  نیریز  سابل  هک  هدمآ  راعـش  لباقم  دروم  ود  رد  هچ  دننک , یم  رب  هب  اهـششوپ 
صاخ یششوپ  رامخ  هعنقم و  نوچ  سابل , بابلج  . 3 تسا . راکشآ  هرقف 1 و 5  زا  هک  نانچ  دناشوپ , یم  ار  نت  رسارس  بابلج  . 2 25. دنک
ماگنه هب  نادرم  ناوناب و  دریگ و  یم  نییاپ  هب  ندرگ  زا  ار  ندـب  رـسارس  هک  تسا  راک  سابل  ای  شوپور  فدارم  ًاـبیرقت  هکلب  تسین , ناـنز 

رگا هک  تسا  یهیدب  و  دنا , نادرم  دهد  یم  ربخ  نانآ  زا  هک  نآ  ای  بطاخم و   8 , 6 , 4 ياه 1 و 2 ,  هرقف  رد  اریز  دنـشوپ . یم  ار  نآ  راک 
ار اوقت  رداچ  تفگ  ناوت  یمن  ًالثم  درم  هب  هک  تسا  مولعم  هچ  تفر ; یمن  راک  هب  نادرم  دروم  رد  دوب , ییاهنت  هب  ناـنز  شـشوپ  باـبلج ,
نز رامخ  بابلج , دروآ : دهاجم  سابع و  نبازا  یـسوط  خیـش  دنا : هتفگ  هچ  هراب  نیارد  ناسیونریـسفت  مینیبب  نونکا  دـنکفیب . دوخ  رـس  رب 

: دـسیون نسح  هتفگ  زا  و  دـیآ . نورب  هناخزا  يراک  يارب  هک  یهاـگ  دـشوپ  نادـب  ار  دوخ  رـس  یناـشیپ و  هک  تسا  يا  هعنقم  نآ  و  تسا ,
نکیل تسا , هدروآ  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط  ار  لوا  لاـمتحا  ریظن  .26 و  دروآ یم  دوخ  هرهچ  رب  ار  نآ  نز  هک  تساـه  هفحلم  بیبـالج ,

نیا هتشون  لباقم  رد   27. بابلج زج  تسا  یـششوپ  رامخ  هک  دـهد  یم  ناشن  رون  هکرابم  هروس  مکی  تسیب و  هیآ  اب  هیآ  نیا  هسیاقم  رهاظ 
نآ هک  دـنا  هدروآ  دوعـسم  نبا  سابع و  نبا  رامخ , زا  رت  گرزب  تسا  يا  هماج  نآ  بابلج و  عمج  بیبالج , : ) دـسیون یبطرق  رـسفم , ود 

ناجرملارثن فلؤم  ثوغ , دمحم   28 .( دناشوپب ار  نت  همه  هک  تسا  یششوپ  نآ  هک  تسا  نآ  تسرد  و  تسا , عانق  دنا  هتفگ  تسا و  ءادر 
ییابطابط همالع  .29 و  هفحلم نوچ  دناشوپب  ار  نت  همه  هک  تسا  یـششوپ  نآ  هک  دسیون  تسا و  هدروآ  ار  ریـسفت  نیمه  ریظن  دّربم  زا  زین ,

رس و هک  تسا  رامخ  نآ  ای  و  دناشوپب , ار  وا  ندب  همه  دنکفا و  دوخرب  نز  هک  تسا  يا  هماج  نآ  و  تسا , بابلج  عمج  بیبالج  : ) دسیون
یحماست هنت  مین  ای  هعنقم و  رامخ , هب  بابلج  ریسفت  هک  دوش  یم  هتـسناد  نینچ  دش , هتـشون  هچنآ  عومجم  زا   30 .( دنشوپ نآ  اب  ار  تروص 
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هک دوش  یم  هتـسناد  نیندـی )  ) رما زا  زین  و  دریگارف . ار  مادـنا  رـسارس  هک  تسا  یـسابل  يور  ای  شوپور  نامه  نآ  تسرد  فیرعت  و  تسا ,
مه هب  ار  نآ  فرط  ود  هک  تسا  هدش  هداد  روتسد  هیآ  رد  دنا و  هدنکفا  یم  شود  رب  هک  لنش  دننامه  زابولج , تسا  هدوب  یـششوپ  بابلج 

. تسا ینعم  نیمه  هب  یمالسا  هرود  یلهاج و  ياهرعش  رد  نآ  دربراک  تسا و  رس  شـشوپ  بابلج , فالخ  رب  رامِخ  رامِخ  دننک . کیدزن 
هک ار  ناتخرد  ياهرـس  تیب  نیا  رد  رعاش  هک   31 رُمُخ اهیف  تعطق  سؤرک  اهقِّیر  یف  ءارجـشلا  يرت  و  دیوگ : ناراب  فصو  رد  سیقلاؤرما 

تارطمتسم اندایج  ّلظت  يراصنا : تباث  نب  ناّسح  زا  تیب  نیا  و  تسا . هدرک  دننامه  هدنام  رامخ  رد  هدیرب  ياهرـس  هب  هدنام  نورب  بآ  زا 
دقراچ اب  امش  نانز  دنتفر و  یم  باتش  هب  ام  نابسا  دیوگ  دنک و  شنزرـس  ار  هکم  مدرم  نایفـسوبا و  نآ  رد  هک   32 ءاسنلا رمُخلاب  ّنهمّطلت 
یهجو ترّمخف  : ) تشذـگ يراخب  ثیدـح  رد  هک  نانچ  رامخ , هب  تروص  اـی  تسا و  رـس  ندیـشوپ  ریمخت )  ) و دـندنار . یم  زاـب  ار  اـهنآ 

نآ عمج  صصق و  هروس  هیآ 22  رد  رگیدراب  لمن و  هروس  هیآ 12  رد  راب  کی  هملک  درفم  بویج ,)  ) نآ عمج  بیج , بیج   33 .( یبابلجب
تقد اهحیـضوت و  نیا  عوـمجم  زا  دوـش . زاـب  نهاریپ  هقی  زا  هک  تسا  ناـبیرگ  نآ  ياـنعم  هدـمآ و  روـن ) هروـس   31  ) ثحب دروـم  هـیآ  رد 

.1 دوش : یم  نشور  هتکن  دنچ  هغالبلا  جهن  برع و  رعـش  زا  زین  رگید و  ياه  هیآ  بازحا و  رون , هکرابم  هروس  رد  اه  هملک  ياهدربراکرد 

.2 دناشوپ . یم  نییاپ ) هب  ندرگ  زا  ًارهاظ   ) ار ندب  رـسارس  هک  تسا  یـششوپ  بابلج  تسا و  شـشوپ  رامخ  تسین ; یکی  بابلج  اب  رامخ 
هنماد شوپرس  رامخ , . 3 دننک . کیدزن  رگیدکی  هب  ار  نآ  بل  ود  دـنا  هدـش  رومأم  ناملـسم  نانز  و   , زاب ولج  تسا  هدوب  یـششوپ  بابلج 

تشون یپ  دنناشوپب . نادب  ار  هنیس  ولگ و  دنروایب و  دوخ  نابیرگ  ات  ار  شوپرـس  ياهنماد  دنا  هدش  رومأم  ناملـسم  نانز  هک  تسا  هدوب  راد 
همجرت دوش , یم  روآدای  . ) دـش ناهنپ  هدرپ  رد  باتفآ  هک  نآ  اـت  مدـیزگرب , مراـگدرورپ  داـی  هب  ار  نابـسا  یتسود  نم  تفگ : سپ  . 1 اه :

دوخ و نایم  و  . 3 بجح . هدام  رثألا , ثیدحلا و  بیرغ  یف  ۀیاهنلا  ریثا , نبا  . 2 تسا ). هدوبن  يدیهش  داتسا  زا  هدمآ  یقرواپ  رد  هک  یتایآ 
یف نایبتلا  نسح , نب  دمحم  یسوط , . 4 دش . نایامن  وا  رب  يداع  یمدآ  نوچ  میداتـسرف و  وا  دزن  ار  لیئربج  ام  سپ  دنکفا , يا  هدرپ  ناشیا 

يدنلب نآ  رب  تسا و  یلئاح  ناشیا  نایم  و  . 6 دیهاوخب . هدرپ  سپ  زا  دیتساوخ , يزیچ  ربمایپ  نارسمه  زا  رگا  و  . 5 . 7/102 نآرقلا , ریسفت 
نآرق هک  یماـگنه  و  . 8… هدرپ . سپ  زا  ای  یحو  اـب  رگم  هدوبن  وا  اـب  ادـخ  نتفگ  نخـس  لاـجم  ار  يرـشب  چـیه  و  . 7 دنتـسه . ینادرم  اه 
ّنهیلع يراذعلا  یشم  ۀیهال  یه  هیلا و  روسنلا  یـشمت  . 9 میداد . رارق  هدیـشوپ  یعنام  دنرادن  ترخآ  هب  نامیا  هک  نانآ  وت و  نایم  يدناوخ 
ۀیبرعلا ۀبتکملا  پاچ  هحفص 125 , موس , تمـسق  نییلذه , ناوید  هب  دوش  عوجر  تسا . بلکلا  يذ  ورمع  رتخد  بونج , زا  تیب  بیبالجلا 

هحفـص 117) ناناملـسم , هسبلا  گنهرف   ) هدرک روصت  هدننک  يداش  دشاب ) هدرکن  هابتـشا  مجرتم  رگا   ) يزد ار  ۀـیهال ) هملک  . ) ق .ـ 1385ه
نبا . 10 دنتفر . یم  وا  يوس  هب  نانیمطا  اب  دنتـشادن  میب  وا  هدرم  زا  اهـسکرک  نوچ  تسا . هنمآ  ۀیهال =  دیوگ : تیب  حرـش  رد  يرّکـس  یلو 

برعلا ناسل   ) ًاّرش ّطبأت  ياه  هدورس  زا  تیب  . 12 ببلج . هدام  رینملا , حابصملا  یمویف , . 11 ببلج . ۀیاهنلا , ریثا , نبا  برعلا ; ناسل  روظنم ,
, يرفج روترآ  . 14 . 1/470 ۀغللا , سییاقم  مجعم  سراف , نبا  . 13 تسا . هدمآ  لیل ) (, ) جـیر  ) هملک ياج  هب  برعلا  ناسل  رد  بلج ) هدام 
, نامه . 18 همان 19 . نامه , . 17 هبطخ 4 . هغالبلا , جهن  یضر , دیـس  . 16 . 117 ناناملـسم , هسبلا  گنهرف  . 15 . 102 نآرق , لیخد  تاـغل 
.24 هبطخ 66 . ناـمه , . 23 همان 65 . ناـمه , . 22 همان 10 . ناـمه , . 21 هبطخ 182 . ناـمه , . 20 هبطخ 153 . ناـمه , . 19 راصق . تاملک 

هداد يرتشیب  حیضوت  هملک  نیا  لیذ  رد  . 27 . 8/327 نایبتلا , یسوط , . 26 . 3/193 ۀغللا , سییاقم  مجعم  سراف , نبا  . 25 هبطخ 87 . نامه ,
.30 . 5/435 یگنـس , پاـچ  ناـجرملا , رثن  . 29 بازحا . هروـس  هیآ 59  ریـسفت  لـیذ  نآرقلا , ماـکحأل  عماـجلا  یبطرق , . 28 دش . دـهاوخ 
, يراخب . 33 . 8 رداصراد , تباـث , نب  ناّـسح  ناوید  . 32 . 121 سیقلاؤرما , يواـحایلیا , . 31 . 16/339 نازیملا , نیـسحدمحم , ییابطابط ,

.5/149 يزاغملا ,

نآرق رد  درم  نز و  طباور  يدنمنوناق  باجح و 

هب يدـیدرت  ناوتیمن  نآ  یمالـسا  هبنج  هرابرد  هک  تسا  مالـسا  نید  تایرورـض  زا  یکی  مرحمان ، نادرم  ربارب  رد  نز  شـشوپ  کـشیب ،
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، اهقف تاملک  رد  زین  و  مالـسلامهیلع )  ) نیموصعم همئا  )و  هلآوهیلعهللایلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  هدراو  تایاور  میرک و  نآرق  رد  داد . هار  دوخ 
رایـسب مالـسا  نید  رد  مکح  نیا  یلو  تسا ، هتـشاد  دوـجو  زین  هتـشذگ  ناـیدا  رد  باـجح  تسا . هدـش  حیرـصت  نآ  تیفیک  بوـجو و  هب 

هدش بانتجا  هتشاد ، دوجو  هتشذگ  ماوقا  نایدا و  رد  نانز  شـشوپ  دروم  رد  هک  ییاهطیرفت  طارفا و  زا  نید ، نیا  رد  اریز  تسا ، رتیقرتم 
زا يرود  هناخ و  رد  نز  سبح  يانعم  هب  یمالـسا  باـجح  تسا . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یناـسنا  زیارغ  اـب  بساـنتم  يدـح  باـجح ، يارب  و 

رـس و يوم  دـنک ، هشیپ  ایح  تفع و  هناگیب  نادرم  اب  دوخ  ترـشاعم  رد  نز  هک  تسانعم  نیدـب  هکلب  تسین ، یعامتجا  لـئاسم  رد  تکرش 
سبح هن  دیوگیم : مالسا  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  يرهطم  دیهـش  موحرم  دزیهرپب . ییامندوخ  يرگهولج و  زا  دناشوپب و  ار  شیوخ  مادنا 

عنم عماـجم  سلاـجم و  رد  تکرـش  زا  ناـنز  هک  تسا  هدوب  نیمه  ادـخ  لوسر  ناـمز  زا  نیملـسم  يراـج  تنـس  میرح . هکلب  طـالتخا ، هن 
1 .« تسا هدوبن  طلتخم  درم  اب  نز  ربعم ، هچوک و  رد  یتح  عماجم ، دجاسم و  رد  تسا . هدش  تیاعر  میرح »  » لصا هراومه  یلو  دندشیمن ،

بوـجو دروـم  رد  هک  یتاـیآ  لوا  هتـسد  دراد . دوـجو  هیآ  هتـسد  ود  درم ، نز و  طـباور  يدـنمنوناق  باـجح و  دروـم  رد  میرک  نآرق  رد 
دنکیم نایب  ار  مرحمان  نز  درم و  نیب  هطبار  عون  هک  یتایآ  مود  هتـسد  و  تسا ؛ هدش  لزان  نآ  تیفیک  دح و  يرهاظ و  شـشوپ  باجح و 

نآرق نآرق  رد  ششوپ  تیفیک  دیآیم . لیذ  رد  هک  درادیم ، رذحرب  دنکیم ، دیدهت  ار  ناشینمادکاپ  تفع و  هک  ییاهراک  زا  ار  نانآ  و 
ْنِم َنْضُـضْغَی  ِتاَـنِمْءوُْملِّل  لـُقَو  : » هـیآ 31 روـن ، هروـس  فـلا ) دــنکیم : ناـیب  ار  مرحماــن  روـضح  رد  نز  شــشوپ  تـیفیک  هـیآ ، ود  رد 

تنیز دـننک و  ظفح  ار  شیوخ  تّفع  دـنریگ و  ورف  دولآ ) سوه  ياههاگن  زا   ) ار دوخ  ياهمشچ  وگب  ناـمیا  اـب  ناـنز  هب  و  َّنِهِراَْـصبَأ ؛...
هنیس ندرگات و   ) دننکفا دوخ  هنیس  رب  ار  دوخ  ياههعنقم  اهيرسور و  فارطا )  ) دنیامنن و راکشآ  تسا  نایامن  هک  رادقم  نآ  زج  ار ، دوخ 

نارـسپ ای  ناشنارـسپ ، ای  ناشنارهوشردپ ، ای  ناشناردـپ ، ای  ناشنارهوش  يارب  رگم  دـنزاسن  راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  و  دوش ،) هدـناشوپ  نآ  اب 
هب یلیامت  هک  هیفس  دارفا  ای  ناشناگدرب ، ای  ناششیکمه ، نانز  ای  ناشنارهاوخ ، نارسپ  ای  ناشناردارب ، نارسپ  ای  ناشناردارب ، ای  ناشنارسمه ،

تنیز ات  دـننزن  نیمز  رب  ار  دوخ  ياـهاپ  نتفر  هار  ماـگنه  و  دنتـسین . هاـگآ  ناـنز  هب  طوبرم  یـسنج  روما  زا  هک  یناـکدوک  اـی  دـنرادن ، نز 
راگتسر ات  نانمءوم ، يا  دیدرگ  زاب  ادخ  يوس  هب  یگمه  و  دسرن .) شوگ  هب  دنراد  اپ  رب  هک  یلاخلخ  يادص  و   ) دوشن هتـسناد  ناشیناهنپ 

اب ترشاعم  رد  درم  نز و  فیاظو  هب  طوبرم  رون  هیآ 30 و31  ود  دیامرفیم : نآ  لبق  هیآ  هیآ و  نیا  دافم  هراب  رد   2 يرهطم دیهش  دیوش .»
-2 دـنک . باـنتجا  يزاـبرظن  ینارچمشچ و  زا  دـیاب  نز ، هـچو  درم  هـچ  ناملـسم ، ره  - 1 تسا : تمـسق  راهچ  لـماش  هک  تسا  رگیدـکی 
شیارآ و دنشاب و  هتـشاد  شـشوپ  دیاب  نانز  - 3 دناشوپب . نارگید  زا  ار  دوخ  تروع  دـشاب و  نمادكاپ  دـیاب  نز ، ای  درم  هاوخ  ناملـسم ،
هک هدش  رکذ  نز  ششوپ  يارب  انثتسا  ود  - 4 دنیاینرب . نادرم  هجوت  بلج  کیرحت و  ددص  رد  دنزاسن و  راکـشآ  نارگید  رب  ار  دوخ  رویز 
ِّالا َّنُهَتَنیز  َنیِْدُبیالَو  هلمج «  اب  يرگید  تسا و  نادرم  مومع  هب  تبسن  تسا و  هدش  نایب  اْهنِم » َرَهَظ  ام  ِّالا  َّنُهَتَنیز  َنیِْدُبی  الَو   » هلمج اب  یکی 

َّنِِهلُجْرَِاب َْنبِرْـضَی  َو ال   » هلمج زا  نینچمه  دنکیم . زیوجت  یـصاخ  هدـع  هب  تبـسن  نز  يارب  ار  شـشوپ  نتـشادن  هدـش و  رکذ  َّنِِهَتلوُُعِبل »...
، یبوکياپ دوشیم : هدیمهف  دوش » هتـسناد  ناشیناهنپ  تنیز  ات  دننزن  نیمز  رب  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر  هار  ماگنه  َّنِِهتَنیز ؛ ْنِم  َنیفُْخی  ام  َمَْلُعِیل 

هراشا دوشیم ، مرحمان  نادرم  هجوت  بلج  ثعاب  هک  یکیرحت  تاکرح  عاونا  هب  تسا و  نز  سکـس  نطاب  ندرک  رهاـظ  زا  لـماک  يدومن 
هب ربمایپ ! يا  َّنِِهبِیبالَج ؛ نِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْءوُْملا  ءاَِسنَو  َِکتاََنبَو  َکِـجاَوْزَأل  لـُق  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی  بازحا « : هروس  هیآ 59  3 ب ) دراد .
هب  ) هکنیا يارب  راـک  نیا  دـننکفا ، ورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  دـنلب ) ياهيرـسور  ياـهبابلج =(  وگب  نمءوم  ناـنز  تنارتـخد و  نارـسمه و 

دنوادـخ دـننک ) هبوت  هدز ، رـس  نانآ  زا  یهاتوکو  اطخ  نونکاـت  رگا  و  ( ؛ تسا رتهب  دـنریگن  رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  ینمادـکاپ )
: دیامرفیم دنکیم ، هراشا  نیرـسفم  لاوقا  هب  هک  نیا  زا  دعب  بابلَج »  » هملک حیـضوت  رد  يرهطم  دیهـش  تسا .» میحر  هدـنزرمآ و  هراومه 

لصا رد  هک  تسا  نیا  دسریم  رظن  هب  رتحیحص  هچ  نآ  تسین . نشور  نادنچ  نارـسفم  رظن  زا  بابلج  ینعم  دییامرفیم  هظحالم  هچنانچ  »
رتکچوک ادر  زا  رتگرزب و  دـقراچ  زا  هک  ییاهيرـسور  دروم  رد  ًابلاغ  یلو  تسا ، هدـشیم  عیـسو  هماج  ره  لماش  باـبلج  هملک  تغل ،

کچوک ياهيرـسور  عون ، کی  تسا : هدوب  لومعم  نانز  يارب  يرـسور  عون  ود  دوشیم  مولعم  ًانمـض  تسا . هتفریم  راـک  هب  تسا  هدوب 
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هک گرزب  ياهيرـسور  رگید ، عون  دـناهدرکیم . هدافتـسا  اهنآ  زا  هناخ  لخاد  رد  ًالومعم  دـناهدیمانیم و  هعنقم  ای  رامِخ »  » ار اـهنآ  هک 
يدنمنوناق  4 تسا .» راگزاس  زین  تسا  هدـش  رکذ  باـبلج  ظـفل  اـهنآ  رد  هک  یتاـیاور  اـب  اـنعم  نیا  تسا . هدوب  لزنم  جراـخ  صوصخم 

ناـنمءوم تاـیآ ، نیا  رد  تسا . مرحماـن  اـب  طاـبترا  تیفیک  هراـبرد  هک  دـنکیم  هراـشا  یتاـیآ  هـب  مود  هتـسد  نآرق  رد  درم  نز و  طـباور 
دروم ار  مرحمان  لباقم  رد  تفع  ایح و  درادیم و  زاب  دوشیم ، مرحمان  کیرحت  هجوت و  بلج  ببـس  هک  ییاهراتفر  زا  ار  ناـنز  ًاـصوصخ 

َنْعَـضَْخت اَلَف  َُّنْتیَقَّتا  ِنِإ  ءاَسِّنلا  َنِّم  ٍدَـحَأَک  َُّنتَْـسل  ِِّیبَّنلا  ءاَِسن  اَی  : » هدـمآ هیآ 32  بازحا ، رد  مرحمان  اب  نتفگ  نخـس  دـهدیم : رارق  شیاـتس 
هشیپ اوقت  رگا  دیتسین  یلومعم  نانز  زا  کی  چیه  دننامه  امـش  ربمایپ ، نارـسمه  يا  ًافوُْرعَّم ؛ ًالْوَق  َْنُلق  َو  ٌضَرَم  ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب 
هچرگ هیآ  نیا  دـییوگب .» نخـس  یگتـسیاش  هب  و  دـننکن ، عمط  امـش  رد  نالدرامیب  هک  دـییوگن  نخـس  زیگناسوه  ياهنوگ  هب  سپ  دـینک ،

اب وگتفگ  رد  دیابن  نانز  هیآ  نیا  قبط  دوشیم . ناملسم  نانز  همه  لماش  درادن و  اهنآ  هب  صاصتخا  یلو  تسا ، ربمایپ  نارسمه  هب  باطخ 
هب هک  دنشاب  يدارفا  اهنآ  نیب  رد  اسب  هچ  دننک ؛ هدافتسا  دشاب  هدننککیرحت  زیمآهسوسو و  نآ  گنهآ  ای  موهفم  هک  ینانخـس  زا  مرحمان 

تفع و ظفح  يارب  نیاربانب  دننارورپب . دوخ  رـس  رد  هانگ  لایخ  دـنوش و  کیرحت  یناطیـش ، ياهسوه  هب  یگدولآ  نامیا و  فعـض  ببس 
ِیف َنْرَقَو  : » 33 بازحا /  جربت  ییارآ و  دوخ  دنشاب . هتشاد  ار  مزال  تقد  مرحمان  اب  وگتفگ  رد  تسا  مزال  نانز  رب  هعماج ، دارفا  ینمادكاپ 
نایم رد   ) نیتسخن تیلهاج  نارود  نوچمه  دـینامب و  دوخ  ياههناخ  رد  ربمایپ ) ناـنز  يا   ) و َیلوُـألا ؛ ِۀَِّیلِهاَْـجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  ـال  َو  َّنُِکتُوُیب 

هک ییاج  ات  دهاوخیم  نانز  زا  ادتبا  رد  دهدیم . مرحمان  اب  دروخرب  يارب  يرگید  تاروتسد  نانز  هب  زین  هیآ  نیا  رد  دیوشن .» رهاظ  مدرم )
ياههدـسفم زا  يرایـسب  يولج  راک  نیا  اب  اریز  دـنهد ؛ رارق  مرحمان  دـید  ضرعم  رد  رتمک  ار  دوخ  دـنوشن و  جراخ  هناـخ  زا  دراد  ناـکما 

هراـشا بلطم  نیا  هب  هروس  نیمه  هیآ 53  رد  هچناـنچ  دور . یم  نیب  زا  هعماـج  رد  يراـجنهان  فارحنا و  هنیمز  دوـشیم و  هتفرگ  یقـالخا 
جربت هملک  دـنزیهرپب . مرحمان  هجوت  بلج  يرگهولج و  جربت و  زا  هک  تسا  نیا  دراد  نانز  يارب  هیآ  نیا  هک  يرگید  روتـسد  تسا . هدرک 

تمـسق نیا  عقاو  رد  دهد . رارق  نارگید  ياشامت  دـید و  ضرعم  رد  جرب  دـننام  ار  دوخ  درف ، هک  تسا  نآ  يانعم  هب  هدـش و  هتفرگ  جرب  زا 
هک دنوش  جراخ  ياهنوگ  هب  تسا ، يرورـض  ناشیارب  لزنم  زا  ندـمآ  نوریب  دـننامب و  هناخ  رد  دـنناوتیمن  نانز  رگا  دـنامهفیم  ام  هب  هیآ 

ترورـض شروضح  ًـالوا  هک  تسا  نیا  رب  طورـشم  عاـمتجا  رد  نز  روضح  زاوج  هیآ ، نیا  قبط  سپ  دـنوشن . مرحماـن  هجوـت  بلج  ببس 
دشاب یعون  هب  شتانکس  تاکرح و  مامت  هملک  کی  رد  ندرک و  هاگن  نتفر ، هار  شـشوپ ، عون  زا  معا  وا  روضح  هوحن  ًایناث  دشاب و  هتـشاد 

بیعش و نارتخد  نایرج  رد  تایآ 23و 25 ، صـصق  هروس  رد  دـشاب . تفع  ایح و  اب  هارمه  هکلب  هدوبن و  يرگهولج  جربت و  بلاـق  رد  هک 
اوُّضُغَی َنِینِمْءوُْملِّل  ُلق  : » هیآ 30 و 31 رون  هروس  رد  مرحمان  هب  هاگن  دیاتسیم . ار  نآ  هدرک و  هراشا  يراتفر  هویش  نیمه  هب  یسوم  ترضح 

و دـنریگ ، ورف  نامرحمان ) هب  هاگن  زا   ) ار دوخ  ياهمشچ  وگب  نامیا  اب  نادرم  هب  َّنِهِراَْصبَأ ؛ ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتاَنِمْءوُْملِّل  ُلقَو  ْمِهِراَْصبَأ ... ْنِم 
تفع و زا  یکاـح  هک  يرگید  راـتفر  هب  زین  هیآ  ود  نیا  رد  دـنریگ .» ورف  دولآسوه ) هاـگن  زا   ) ار دوخ  ياـهمشچ  وگب  ناـمیا  اـب  ناـنز  هب 

فارحنا ببـس  دـشاب ، تذـل  يور  زا  رگا  مرحمان  هب  هاگن  اریز  تسا . مرحمان  هب  دولآسوه  هاـگن  زا  زیهرپ  نآ  دـنکیم و  هراـشا  تساـیح 
نِم َّنُهُولَأْسَف  اًعاَتَم  َّنُهوُُمْتلَأَس  اَذِإَو  : » هیآ 53 بازحا  یصاصتخا  ناکم  نتـشاد  دزاسیم . رود  فافع  هداج  زا  ار  یمدآ  دوشیم و  یقالخا 

( ربماـیپ ناـنز   ) ناـنآ زا  تیراـع ) ناوـنع  هب   ) ار یگدـنز  لـیاسو  زا  يزیچ  هک  یماـگنه  و  َّنِِهبوـُُلقَو ؛ ْمُِکبوـُلُِقل  ُرَهْطَأ  ْمُِـکلَذ  ٍباَـجِح  ءاَرَو 
ظفح يارب  يرگید  هویـش  هب  زین  هیآ  نیا  رد  تسا .» رتهب  اهنآ  امـش و  ياهلد  یکاپ  يارب  راک  نیا  دـیهاوخب ؛ هدرپ  تشپ  زا  دـیهاوخیم ،
مرحم اهنآ  اب  هک  ینانز  یلک ، روط  هب  ربمایپ و  نانز  اـب  ندرک  تبحـص  ماـگنه  دـهدیم  روتـسد  نادرم  هب  دـنکیم و  هراـشا  اـیح  تفع و 
يارب یـصاصتخا  ناکم  نتـشاد  موزل  رب  هیآ  نیا  دننک . تبحـص  هدرپ  تشپ  زا  هکلب  دنریگن ، رارق  اهنآ  يور  رد  ور  دـننک  یعـس  دنتـسین ،

، داژن كاپ  3 ـ نیشیپ . عبنم  2 ـ ص 551 . ج 19 ، راثآ ، هعومجم  1 ـ اهتشونیپ : دنکیم . دیکأت  اهنآ  هب  نایاقآ  دورو  زاوج  مدـع  نانز و 
ص 502. ج 19 ، راثآ ، هعومجم  4 ـ ص 137 . ج 20 ، ربمایپ ، نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا 

باجح تایآ  رد  هرابود  يریس 
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باجح تایآ  رد  هرابود  يریس 

تیصخش و هنیمز  رد  هزات  ياهشهوژپ  هر ) ) ینیمخ ماما  ياهيروآون  اهشالت و  ریخا و  ههد  ود  رد  نیون  هقف  داهتجا و  ییایوپ  دشر و  اب 
ینامز و ياهیگژیو  طیارـش و  شیادـیپ  هکنیا  هچ  تسا ؛ هتفای  يرتشیب  دومن  یعامتجا  ياهتیلاعف  هعماـجرد و  ناـنآ  شقن  ناـنز و  قوقح 
هب طوبرم  یهقف  یقوقح و  ماکحا  ارآ و  رد  یندشانراکنا  يرییغت  نآ ، عبت  هب  هتـشاد و  تاعوضوم  ینوگرگد  رد  يدـج  يریثأت  ون  یناکم 

، تاعامتجا رد  تکرـش  مرحمان ، اب  وا  نتفگ  نخـس  هناخ ، زا  نز  جورخ  باجح ، هدودـحم  هلمج  زا  یلئاسم  تسا . هدروآ  یپ  رد  ار  ناـنز 
هک دنتـسه  یلئاسم  هلمج  زا  یعامتجا  یـسایس و  روما  رد  نانز  تکراشم  ناـنز ، یگدـننار  هناـخ , زا  نوریب  طـیحم  رد  نادرم  اـب  طـالتخا 

هتسیاب یتهاقف  یصصخت  ياهشالت  اب  ار  دوجوم  نوگانوگ  تاماهبا  نتساریپ  نشور و  قیقد و  ماکحا  جارختسا  تهج  ینید  عبانم  يرگنزاب 
بحاص نادنمشیدنا و  ات  دنک ، یم  حرطم  دشاب  یم  نآرق  زا  هیآ  هس  هب  طوبرم  هک  باجح  هرابرد  ییاهشسرپ  رضاح  راتـشون  دزاس . یم 

ییوگخساپ ددصرد  ات  تسین  هقف  ای  ریسفت  رد  صصخت  یعدم  زگره  روطس  نیا  هدنراگن  دنزادرپب . اهنآ  ییوگخساپ  یـسررب و  هب  نارظن 
ّنتسل یبّنلا  ءاسن  ای   ) راتفگ رد  شمرن  هیآ  تسا . هتخاس  مهارف  صصخت  رظن و  لها  ییوگخساپ  يارب  ار  هنیمز  اهنت  هکلب  دشاب ، اهشسرپ  هب 
جّربـت نجّربتـال  ّنکتویب و  یف  نرق  و  ًاـفورعم . ًـالوق  نلق  ضرم و  هبلق  یف  يذـّلا  عـمطیف  لوقلاـب  نعـضختالف  ّنتیقتا  نإ  ءاـسّنلا  نم  دـحأک 

. دینک هشیپ  اوقت  رگا  دیرت ;) لوؤسم  رترب و  و   ) دیتسین نانز  زا  کی  چیه  دـننامه  امـش  ربمایپ  نانز  يا  /33ـ32  بازحا … یلوألا ) ۀّیلهاجلا 
مارآ رارق و  ناتاه  هناخرد  و  دییوگ . نخـس  یگدیجنـس ) و   ) یکین هب  و  دتفا , ماخ )  ) عمط هب  لد  رامیب  درف  هک  دینکن  یمرن  نخـس  رد  سپ 

صتخم هیآ  هک  دوـش  یم  طابنتـسا  نینچ  هیآ  رهاـظ  زا   1…. دینکن ییامن  تنیز  نیـشیپ , تیلهاج  راگزور  ییامن  تنیز  دـننامه  دـیریگ و 
خساپ رد  هر ) ) يرهطم داتسا  هک  نانچ  تسا . هدش  رکذ  اهنآ  هژیو  تیعقوم  لیلد  هب  نانآ  يارب  یصاخ  تاروتـسد  تسا و  (ص ) ربمایپ نانز 

هک اهنآ  ربمغیپ , نانز  تسا و  یـصاصتخا  هلمج  نم  هدیقع  هب  ًالوا  نکتویب ) یف  نرق   ) هلمج : ) دسیون یم  باجح  هلأسم  باتک  رب  ییاهدقن 
هب و  دنتشاد . زارتحا  ترفاسم  زا  یّتح  اذهل  و  تسا , یـصاصتخا  يروتـسد  هک  دندیمهف  نینچ  هلمج  نیا  زا  دندوب , روتـسد  يارجا  هب  دّیقم 
هب هک  تسا  نیا  دوصقم  دـیورن , مه  ماحرا  ناتـسود و  ترایز  دجـسم و  هب  دـیورن , نوریب  هناـخ  زا  هک  تسین  نیا  هیآ  داـفم  ًاـعطق  هوـالع 

( نکتویب یف  نرق   ) هیآ لاح  ره  هب  درک . هشیاع  هک  يراک  ریظن  دینزن ؛ تسد  دیوش  جراخ  ربمغیپ  مرح  زا  هک  دـشاب  نیا  مزلتـسم  هک  يراک 
هک دنک  یم  تیوقت  ار  روصت  نیا  هیآ  نیزاغآ  تاملک  هب  هجوت   2 (. اهنآریغ يارب  هن  ربمغیپ و  نانز  يارب  هن  تسین , ینیشن  هدرپ  روتسد  زین 
یم رظن  هب  دنک . یم  کمک  تشادرب  نیا  تیوقت  هب  زین  يرهطم  داتـسا  تاحیـضوت  تسا . هدـش  لزان  (ص ) ربمایپ نانز  هب  باطخ  اهنت  هیآ 
یم نینچ  باجح  هلأسم  باتکرد  داتـسا  تسا . (ص ) ربمایپ نانز  هب  طوبرم  یـسایس  یعامتجا و  لئاسم  دروم  رد  هیآ  یمومع  ياضف  دسر 
دوخ ياه  هناخرد  ناشیا  تافو  زا  دعب  هچ  ترضح و  نآ  تایح  نامز  رد  هچ  ربمغیپ  نانز  هک  تسا  هتشاد  یصاخ  تیانع  مالـسا  : ) دسیون
هاوخ هک  نینمؤملا ) تاهما   ) تسا هتساوخ  یم  مالسا  تسا … هدوب  راک  رد  یـسایس  یعامتجا و  ياهروظنم  رتشیب  تهج  نیا  رد  و  دننامب ,

لئاسمرد وجارجام  هاوخدوخ و  رصانع  رازبا  ًانایحا  دننکن و  هدافتسا  ءوس  دوخ  مارتحا  زا  دنتـشاد  ناناملـسم  نایم  رد  يدایز  مارتحا  هاوخان 
؟ درک ینعم  یعامتجا  یـسایس و  ياضف  نیمه  رد  زین  ار  هیآ  تالمج  ریاس  ناوت  یم  ایآ  بیترت  نیا  هب   3 .( دنوشن عقاو  یعامتجا  یسایس و 

نارگید ای  دننکن ؟ هدافتسا  ءوس  دوخ  یـسایس  تیعقوم  زا  نانآ  ات  تسین , (ص ) ربمایپ نانز  صتخم  ییاهروتـسد  زین  هیآ  تالمج  ریاس  ایآ 
دوش یم  رما  سپس  دننک , هشیپ  اوقت  (ص ) ربمایپ نانز  هک  دوش  یم  هیـصوت  ادتبا  هیآ  رد  دنربن ؟ هرهب  دوخ  فادها  دوس  هب  اهنآ  تیعقوم  زا 
عمط هب  ار  عمط  میـشاب  ریزگان  هک  درادن  دوجو  يا  هنیرق  هیآ  ياج  چیه  رد  دنتفین . عمط  هب  لد  رامیب  دارفا  ات  دـننکن  عوضخ  نخـس  رد  هک 

همجرت رد  لوق  رد  عوضخ  رگید , يوس  زا  دنتفین . هانگ  هب  لدرامیب  دارفا  هک  تسا  نیا  هیآ  روظنم  هک  مینک  تشادرب  مینک و  ینعم  یـسنج 
؟ دوبن رت  بسانم  لوق  زا  توص  هملک  دوب  يریبعت  نینچ  دوصقم  رگا  ایآ  تسا . هدش  ینعم  ادص  رد  همـشرک  زان و  هب  فلتخم  ریـسافت  اه و 
رب هناشن  چیه  زین  فورعم ) لوق   ) ترابع رد  و  دـیروایب , نابز  رب  فورعم ) لوق   ) هک دـنک  یم  رما  دـنوادخ  هلمج  نیا  زا  سپ  هک  نآ  هژیوب 
رد ار  هلمج  نیا  میهاوخب  رگا  دـسر  یم  رظن  هب  دروخ . یمن  مشچ  هب  تسا  نشخ  کشخ و  همـشرک و  زان و  نودـب  يادـص  دوصقم  هکنیا 
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رد هک  دهد  یم  روتسد  (ص ) ربمایپ نانز  هب  دنوادخ  هک  دوش  یم  تشادرب  نینچ  مینک  ینعم  الاب  رد  هدش  رکذ  یعامتجا  یـسایس و  ياضف 
ناقفانم و ینعی  دنشاب . هتشادرس  رد  يدایز  یسایس  عماطم  تسا  نکمم  نانآ  اریز  دنشاب , هتـشادن  عوضخ  مالک  رد  لد  رامیب  ناقفانم  ربارب 

شزاس هرکاذم و  ِرد  زا  اهنآ  اب  دننک و  هدافتسا  ءوس  (ص ) ربمایپ نانز  زا  دنا  هتشاد  یعـس  دوخ  یـسایس  عماطم  هب  ندیـسر  يارب  نالدرامیب 
رد ناقفانم  ربارب  رد  هک  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  تسا و  هدرک  یهن  هنهادـم  هنوگره  زا  ار  (ص ) ربمایپ نانز  ناـیب , نیا  اـب  نآرق  دـنوش و  دراو 

شزاس هن  ینعی  دنیوگ  نخس  هدیدنـسپ  نانآ  اب  هک  دنک  یم  حیرـصت  هیآ  دعب  تمـسق  رد  رگید  يوس  زا  اما  دنـشاب . هتـشادن  عوضخ  مالک 
هب ناوت  یم  هیآ  زا  شخب  نیا  دروم  رد  یلک  روط  هب  دزاس . خاتـسگ  ناناملـسم  هیلع  ار  ناقفانم  هک  دنروآ  نابز  رب  یتشز  مالک  هن  دـننک و 
رد تسا . هدوب  اهنآ  یـسایس  صاخ  تیعقوم  هب  هجوت  (ص ) ربمایپ نانز  ندادرارق  باطخ  دروم  زا  نآرق  دوصقم  . 1 درک : هراشا  ریز  دراوم 

حطـس رد  یتارییغت  أشنم  ای  دنا  هدرک  هدافتـسا  ءوس  دوخ  یـسایس  هژیو  تیعقوم  زا  یموق  ره  ناربهر  امعز و  نارـسمه  یهاگ  خـیرات  لوط 
ۀماسا هاپـس  تشگزاب  رد  لمج و  گنج  رد  هشیاع  شقن  دراد . دوجو  زین  مالـساردص  خیرات  رد  تسد  نیا  زا  يدهاوش  دـنا . هدـش  هعماج 
مالسا زا  لبق  هچ  لیابق  ناگرزب  نارس و  نانز  نینچمه  تسا . هلمج  نیا  زا  ربمایپ  یگدنز  ياهزور  نیـسپاو  رد  هنیدم  هب  فرُج  زا  دیز  نب 

, دحا گنج  رد  نایفسوبا  رسمه  دنه  هلمج  زا  دنتخادرپ ; یم  نایهاپس  جییهت  هب  فلتخم  قرط  هب  هتشاد  روضح  اهگنج  رد  مالسا  زا  دعب  ای 
دیکأت يارب  هیآ  رد  یترابع  دوش , طابنتـسا  زین  نانز  ریاـس  يارب  هیآ  رد  فیلاـکت  نیا  دوب  رارق  رگا  . 2 (ص .) ربمایپ اب  اهینمـشد  ریاس  زین  و 

( بیبالج هیآ  رد  نینمؤملا  ءاسن  ترابع  ریظن   ) دوشیمن هدید  هیآ  رد  رگید  نانز  هب  يا  هراشا  چیه  هک  یتروص  رد  دـش , یم  هدروآ  رتشیب 
هب ار  دوخ  هژیو  هجوت  زین  نآرق  رگید  تایآ  رد  دـنوادخ  . 4 تسین . تاروتـسد  نیا  ندوب  ریگارف  رب  يا  هناشن  زین  نآرق  رگید  تاـیآ  رد  . 3

تلحر زا  سپ  هک  دـننک  یم  حرطم  ناناملـسم  یـضعب  یتـقو  ًـالثم  تسا ; هداد  ناـشن  ناـشیا  صاـخ  تیعقوم  ببـس  هب  (ص ) ربماـیپ ناـنز 
زا هک  روتسد  نیا  دیاش  درامش . یم  زاجمریغ  ار  ربمایپ  نارسمه  جاودزا  يا  هیآ  رد  دنروآ ، یمرد  دوخ  دقع  هب  ار  ناشیا  نانز  (ص ) ربمایپ

راـمیب ناـشاهلد  هک  يدارفا  زا  نآرق  هیآ  رد 12  . 5 دـنریگن . رارق  هدافتـسا  ءوس  دروم  هک  هدـش  رداص  لیلد  نیا  هب  تسا  نانآ  ياـهیگژیو 
رد ینوزفا  دـنا  لد  رامیب  قافن  ببـس  هب  هک  ناـنآ  يارب  هیآ 10 , هرقب  هروس  رد  ًـالثم  تسا ؛ هدـش  هدرب  ماـن  بلق  رد  ضرم  ریبـعت  اـب  تسا 

دوهی و فرط  هب  لوسر  ادـخ و  سرت  زا  دـنا  لد  رامیب  هک  یناسک  هک  دوش  یم  نایب  هیآ 52 , هدئام  هروس  رد  دوش . یم  هداد  هدعو  باذـع 
یم نالدرامیب  لافنا , هیآ 49  رد  دنراد . تسود  ار  اراصن  دوهی و  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  نانآ  ینادرگیور  هک  نآ  لاح  دـنور و  یم  اراصن 

نانمؤم نامیا  نآرق ، روس  لوزن  اب  هک  دندقتعم  نالدرامیب  هیآ 124 , هبوت  هروس  رد  دنرورغم . دوخ  هک  نآ  لاح  دنرورغم و  نانمؤم  دنیوگ 
نالدرامیب و رب  ناطیـش  ءاقلا  جح ، هیآ 53  رد  ددرگ . یم  هفاـضا  زین  ناـشدوخ  رب  يدـیلپ  هدوبن و  نینچ  هک  نآ  لاـح  ددرگ و  یمن  هدوزفا 
, دـنرادنرب تسد  دوخ  ياـهراک  زا  ناـقفانم  نـالدرامیب و  رگا  دـیوگ  یم  هیآ 60 ، بازحا  هروـس  رد  تسا . هدرمـش  شیاـمزآ  ار  ناـنمؤم 
زا نآرق  روظنم  هک  میبای  یم  رد  تایآ  نیا  هب  ارذـگ  یهاگن  اب  دـنک . مایق  ناشیا  ربارب  رد  ات  دوش  یم  رومأم  دـنوادخ  يوس  زا  (ص ) ربمایپ
زا دوصقم  هک  نآ  يارب  يا  هنیرق  تایآ  زا  کی  چیه  رد  اما  ددرگ ، یم  نیقفانم  لماش  یهاگ  هک  دنتـسه  نامیالا  فیعـض  دارفا  لد ، رامیب 
رد عوضخ   ) ترابع يانعم  نیاربانب  دـناد و  یم  ترـشاعم  قلطم  ار  لوق )  ) ییابطابط همالع  . 6 دوش . یمن  هدید  مینادب  تاوهـش  ار  ضرم ) )

تـسا هدـش  رکذ  نآرق  رد  راب  راهچ  زین  فورعم ) لوق   ) ترابع . 7 4. دـنک یم  دـییأت  ار  ام  تشادرب  هک  دوش  یم  مه  راتفر  رد  یمرن  لوق )
فلتخم ریـسافت  هب  ثحب  همادا  رد  نارـسفم  هاگدـید  دوش . یم  طابنتـسا  تسرد ) هدیجنـس و  نخـس   ) موهفم رتـشیب  مه  دـهاوش  نیا  زا  هک 

؟ دنا هتخادرپ  اهتـشادرب  نیا  دییأت  هب  تایاور  هزادـنا  هچ  ات  هدـش و  هئارا  ییاهتـشادرب  هچ  تاروتـسد  نیا  هرابرد  مینیبب  ات  مینک  یم  هعجارم 
دنک عمط  سپ  نادرم … اب  نتفگ  نخـس  رد  دـینک  عوضخ  ات  دـیابن  : ) دـسیون یم  نانجلا  حور  نانجلا و  ضور  ریـسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا 
تیآ رد  تسا  روجف  يانعم  هب  ضرم  دنتفگ : و  نید . رد  دشاب  تریـصب  داقتعا و  فیعـض  دـشاب و  یتمهت  یتبیر و  وا  لد  رد  هک  سک  نآ 

رد هب  يدرم  نوچ  دمآ , تیآ  نیا  نوچ  هباحص  نانز  زا  یـضعب  هک  تسا  ربخ  رد  تسرد . تشرد  يراتفگ  ییوگب  و  ًافورعم ) ًالوق  نلق  (و 
نیا يارب  رّفنم  يدرک  رکنم  يزاوآ  يداهن و  نهد  رد  تشگنا  نز  نآ  دهد ، باوج  ات  يدوبن  يدرم  يارـس  رد  يداد و  زاوآ  ناشیا  يارس 
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وربور ناگناگیب  اب  دینزن و  فرح  یمرن  هب  نادرم  اب  دـینکن و  كزان  ار  دوخ  يادـص  : ) تسا هدـمآ  زین  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد   5 .( ار تیآ 
هک نآ  دنک  عمط  سپ  دیوگ : هداتق  دینک . یم  نادرم  هب  لیامت  راهظا  هک  دیـشاب  ینز  دننام  سپ  دـماجنیب , اهنآ  عمط  هب  هک  دـییوگن  نخس 
اب یتقو  تسا  بحتـسم  نز  يارب  هک  دـنا : هتفگ  یـضعب  تسانز و  توهـش  شلد  رد  هک  نآ  دـیوگ : همرکع  تسا . قافن  يرامیب  وا  لد  رد 

و ًافورعم ) ًالوق  نلق  و   ) تسا توهش  هبیر و  عمط و  زا  رود  نیا  هکنیا  يارب  دیامن ; تفلک  نشخ و  ار  دوخ  يادص  دنک  یم  تبحص  هناگیب 
ییابطابط همالع   6 .( تسا مالسا  نید و  اب  قفاوم  هبیر و  زا  رود  تمهت و  زا  يرب  هک  وکین  میقتسم و  ینخس  ینعی  هدیدنسپ ؛ نخـس  دییوگب 

دوخ ياه  هناخرد  و  دیزاسن ) هدـنبیرف  ار  ادـص  گنهآ  نانز  ریاس  نوچ  و   ) دـینکن عوضخ  نخـس  رد  سپ  هدومرف  :) دـسیون یم  نازیملا  رد 
فیطل كزان و  ار  نتفگ  نخـس  گنهآ  نادرم , ربارب  رد  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  مـالک  رد  عوضخ  دـینکم …و  زاـن  همـشرک و  دینیـشنب و 

عمط هب  تسا  رامیب  لد  رد  هک  يدرم  نآ  هجیتن  رد  دـننازیگنارب و  ار  شتوهـش  هدومن , یناطیـش  ياـهلایخ  هبیر و  راـچد  ار  وا  لد  اـت  دـننک 
ًالوق نلق  و   ) دراد یم  زاب  تاوهـش  يوس  هب  لیم  زا  ار  یمدآ  هک  ییورین  نآ  تسا ؛ ناـمیا  يورین  نتـشادن  لد , يراـمیب  زا  روظنم  و  دـتفیب .

ینخـس نآ  و  دراد ، هدیدنـسپ  ار  نآ  یفرع ) ره  هن   ) یمالـسا فرع  عرـش و  هک  ینخـس  دییوگب ; میقتـسم  لومعم و  نخـس  ینعی  ًافورعم ؛)
مه هبیر  راچد  نآ  لولدـم  كرد  رب  هوالع  هدنونـش  ات  ییازفیب ، نآ  رب  ار  زان  همـشرک و  هکنیا  هن  . ) دـناسرب ار  دوخ  لولدـم  اـهنت  هک  تسا 
عمط امش  رد  نالد  رامیب  هک  دییوگن  نخس  زیگنا  سوه  يا  هنوگ  هب  نیاربانب  دیامرف : یم  : ) دسیون یم  نینچ  زین  هنومن  ریـسفت  رد   7 .( دوشب

اب دنراد  یعس  هک  تیصخش  مک  نانز  نوچمه  هن  دییوگب , نخس  لومعم  روط  هب  کشخ و  يدج و  نتفگ , نخـس  ماگنه  هب  هکلب  دننک …
8 .( دییوگب نخـس  دنکفا  یم  هانگ  رکف  هب  ار  نار  توهـش  دارفا  هک  تسا  یـصوصخم  راوطا  ادا و  اب  مأوت  هاگ  هک  هدننک  کیرحت  تاریبعت 

لثم صوصخ  دوش …هب  رورش  شابوا  لذارا و  توهش  ناجیه  ثعاب  دینکن ، كزان  ار  ادص  : ) دسیون یم  زین  نایبلا  بیطا  ریسفت  هدنـسیون 
: تـسا هدـمآ  زین  عماـجلا  عـماوج  ریـسفت  رد   9 .( تسا رکنم  لـباقم  فورعم  ًاـفورعم ، ًـالوق  نـلق  دوـب و  امیـس  شوـخ  ناوـج و  هـک  هشیاـع 

نلق و  روجف , قافن و  يا : ضرم : هبلق  یف  يذلا  عمطیف  تاسنوملا ، تایبرملا و  مالک  لثم  لاجرلل  مالکلا  نققرتال  يا  لوقلاب : نغـضختالف  )
هدشدای هک  يریسافت  رد  هک  نانچ   10 .( ًانشخ هنوک  عم  ًانسح  ًالوق  وا  ّثنختریغ ، نم  ۀنوشخ  ّدجب و  ًامیقتـسم  ۀمهتلا  نم  ًادیعب  ًافورعم : ًالوق 

ندرک كزان  ینعی  لوق , رد  عوضخ  هکنیا  نآ  دنا و  هدرک  رارکت  ار  هلمج  کی  نارسفم  رتشیب  دوش , یم  هدید  ریـسافت  زا  رگید  يرایـسب  و 
نیا دییأت  رد  زین  یتیاور  هک  نانچ  دـنا , هدادـن  رارق  رظن  دروم  ار  هلمج  رگید  ءازجا  نایم  نیا  رد  نتفگ ;و  نخـس  همـشرک  زان و  اب  ادـص و 
هکلب درک , ریـسفت  ار  هیآ  ناوـت  یمن  اـهنآ  دانتـسا  هب  اـهنت  دـشاب , هـنیمز  نـیا  رد  زین  یتاـیاور  رگا  هـکنیا  رب  نوزفا  دـنا . هدرواـین  تـشادرب 
ییاور عبانم  نایم  رد  ار  يرایـسب  تایاور  ثیدح , لعج  عضو و  تسد  هک  ارچ  دور , راک  هب  اهنآ  هرابرد  دیاب  یلالد  يدنـس و  ياهیـسررب 

هب لالدتسا  دقن  باب  رد  يرهطم  دیهش  هک  نانچ  تسا . هدوبن  كدنا  زین  هحیحـص  تایاور  یخرب  زا  تسردان  ياهتـشادرب  تسا و  هداد  هار 
تسا هدمآ  هیآ  رد  هک  ضرم ـ  زا  زین  ریسفت  دنچ  رد   11. دراد يا  هدرتسگ  نانخس  نانز , یگدننار  ندوب  مارح  رب  ۀعاسلا ) طارشا   ) تیاور

عرش لقع و  قیبطت  مالسا , ناشخرد  نییآ  رد  هک  نآ  رگید  دنک . یم  دییأت  ار  هدنراگن  يداهنشیپ  تشادرب  هک  هدش  ریبعت  قسف  قافن و  هب   ـ
; دزاس یم  نشور  اهنآ  زا  طابنتـسا  تشادرب و  نید و  ياه  هزومآ  رد  ار  درخ  شقن  هک  تسا  ریذـپانراکنا  یتقیقح  اهنآ  نایم  یگنهامه  و 

نیزاغآ هلمج  تفگ  ناوت  یم  تشذگ  هک  ییاه  هتکن  هب  هجوت  اب  دراد . لقع )  ) رصنع اب  يریذپانراکنا  یگتـسباو  داهتجا , هک  يا  هنوگ  هب 
یم ییامنهار  هیآ  زا  یـسایس  یعامتجا و  میهافم  تشادرب  يوس  هب  ار  لقع  ءاسنلا ) نم  دـحأک  ّنتـسل  یبنلا  ءاـسن  اـی  : ) دـیامرف یم  هک  هیآ 
نانز هعماج  زا  درف  کی  دننام  (ص ) ربمایپ نانز  ینعی  دنک ; یم  اقلا  رتشیب  ار  اضف  نیا  ءاسنلا ) نم  دـحأک   ) ترابع ندروآ  هک  هژیوب  دـنک ,

, برع زور  نآ  هعماج  رد  میتفگ  هک  نانچ  تسا . نانز  هعماجزا  درف  کی  ریثأت  اب  توافتم  رایسب  ناشیا  یـسایس  یعامتجا و  ریثأت  دنتـسین و 
هعماج رد  تاقافتا  تارییغت و  يرایسب  أشنم  دنتسناوت  یم  اسؤر  اب  یکیدزن  ببس  هب  اهنآ  دنتشاد . توافت  یلومعم  نانز  اب  لیابق  نارس  نانز 

اب هرکاذم  هار  زا  دنناوتن  ناقفانم  لد و  رامیب  دارفا  دوش و  هتسب  قیرط  نیازا  هدافتسا  ءوس  ریسم  هک  دراد  دیکأت  نآرق  ببس  نیمه  هب  دنشاب .
: دهد یم  روتسد  هس  اهنآ  صاخ  تیعضو  لیلد  هب  (ص ) ربمایپ نانز  هب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  دنزاس . یلمع  ار  دوخ  عماطم  (ص ) ربمایپ نانز 
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بوشآ و دـنراد  ربمایپ  هب  باستنا  لیلد  هب  هک  یتیعقومزا  هدافتـسا  اب  دـنوشن و  رهاظ  هعماـجرد  زور  ره  دـننامب و  هناـخ  رد  هک  نآ  تسخن 
اهنآ دننکن و  هنهادم  نانآ  اب  ینعی  دنهدن , ناشن  یمرن  نخـس  رد  ناقفانم  ربارب  رد  هک  نآ  مود  دنزادنین . هار  هب  یعامتجا  ای  یـسایس  ياولب 

هن ینعی  دـنیوگ ; هدیدنـسپ  مالک  ناقفانم  اب  لاح  نیعرد  دـنزادنین )! مه  هاـنگ  رکف  هب  یتح  ار  اـهنآ  هک  نآ  هن   ) دـنزادنین ماـخ  عمط  رد  ار 
رد نیتسخن  تیلهاج  دننام  هک  نآ  موس  روتـسد  و  دننک . حرط  دیدج  ياه  هشقن  مالـسا  هیلع  هک  دننک  کیرحت  ار  اهنآ  هن  دـننک و  شزاس 

هتکن نیا  هب  دـیاب  زاب  میهد , حیـضوت  نامرظن  دروم  ياضف  هب  هجوت  اب  ار  یلهاج ) جّربت   ) تراـبع میهاوخب  رگا  دـننکن . ییاـمندوخ  هعماـج 
هدش یم  یصاخ  یسایس  تالوحت  بجوم  هعماج  رد  ییامندوخ  اب  دنا  هتـشاد  هعماجرد  یـسایس  صاخ  تیعقوم  هک  ینانز  هک  مینک  هجوت 

رذحرب ییاهـشقن  نینچ  يافیا  زا  ار  (ص ) ربمایپ نانز  دنوادخ  هک  دسر  یم  رظن  هب  نارواگنج .) بیغرت  جییهت و  رد  اهنآ  شقن  دننام   ) دـنا
هدافتسا ءوس  دوخ  تیعقوم  زا  ییامندوخاب  هعماج  هتسجرب  نانز  هک  مالـسا  زا  شیپ  تیلهاج  ینعی  یلُوا , تیلهاج  بیترت  نیا  هب  دراد . یم 

دنوادخ نیاربانب  داتفا . قافتا  زین  مالـسا  زا  سپ  ییاه  هدافتـساءوس  نینچ  یتیلهاج و  نینچ  هک  تسا  بلاج  هتکن  نیا  هب  هجوت  دندرک . یم 
رتهب یـسررب  يارب  یلهاج  جّربت  موهفم  دتفا . یم  قافتا  مالـسا  زا  سپ  هک  دـهد  یم  یمود  تیلهاج  زا  ربخ  یلوا  تیلهاج  هملک  ندروآ  اب 
حور ناـنجلا و  ضور  ریـسفت  رد  مینکفا : یم  نارـسفم  زا  یخرب  ياـه  هاگدـید  هب  هراـبود  یهاـگن  یلوا  تیلهاـج  یلهاـج و  جربت  موهفم 

یبنجم و دـنتفگ : دـشاب و  جـنغت  رتخبت و  رـسکت و  جربت , دـنتفگ : هداتق  دـهاجم و  یلوالا : ۀـّیلهاجلا  جّربت  ّنجّربتالو  : ) دـسیون یم  ناـنجلا 
: تفگ یبعـش  دندرک ; فالخ  تیلهاج  ینعم  رد  دشاب . تنیز  راهظا  دـنا : هتفگ  و  دـندرک . هنیـشیپ  تیلهاج  لها  هک  نانچ  ینکم  همـشرک 

راگزور نآ  رد  هک  تسا  نامیلـس  دواد و  راگزور  تفگ : هیلاعلاوبا  هلآ . ـ  یلع  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم ـ  نایم  تسا و  یـسیع  دـهع  نایم 
مالسلا هیلع  میهاربا ـ  هک  راگزور  نآ  زا  تسا  ترابع  تیلهاج  تفگ : یبلک  يدوب . رهاظ  ناشیا  مادنا  يدندیشوپ و  هتخود  ان  نهریپ  نانز 

عمجم رازاب و  هب  يدنتـشادن و  رگید  هماج  نآ  زج  يدندیـشوپ و  رد  يدندرک و  مظن  ّرد  زا  نهریپ  نانز  راگزور  نآ  رد  هچ  دازب ; وا  رد   ـ
مدآ و نایم  رد  هک  دوب  راگزور  نآ  تیلهاج  تفگ : مکح  دـندوب . رفاک  همه  ناقلخ  دوب و  دورمن  راـگزور  رد  نیا  و  يدـندمآرد , نادرم 

نادرم رد  يدـندرک و  تبغر  نادرم  هب  ناـنز  سپ  وکن , نادرم  دـندوب و  تشز  ناـنز  راـگزور  نآ  رد  و  دوـب , لاـس  دصتـشه  نآ  و  حوـن ,
زا نطب  ود  و  دوب . لاس  رازه  نآ  و  مالـسلا ـ  امهیلع  حون ـ  دوب و  سیردا  نایم  تیلهاـج  هک : ساـبع  هللادـبع  زا  تفگ  همرکع  يدـنتخیوآ .
رد دمآ  اجنآ  هوک  لها  زا  يدرم  يدندمآ و  اجنآ  يدنتـسارایب و  نتـشیوخ  نانز  زور و  نآ  يدندش  عمتجم  مدرم  همه  مدآ … . نادـنزرف 

نادرم هب  نانز  دـندرک و  ماقم  اجنآ  دـندمایب و  ناشیا  داد . ربخ  ار  ناتـسهوک  مدرمو  تفرب  ناشلامج , دـیدب و  ار  نانز  ناـشیا و  دـیع  زور 
دراوم رویز و  رز و  ندرک  زاربا  جّربتلا :  : ) دـسیون یم  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط   12 !( دش راکـشآ  شحاوف  و  نانز , هب  نادرمو  دندش  لیام 

تیلهاج نانز  تداـع  رباـنب  دـییاین  نوریب  ینعی  یلوـالا ; ۀـّیلهاجلا  جّربت  ّنجّربتـالو  تسا … جرب  زا  هدـش  هتفرگ  ار , دوخ  ییاـبیز  تنیز و 
ییامندوخ رتخبت و  يانعم  هب  جّربت  دنیوگ : دـهاجم  هداتق و  دـندرک . یم  تیلهاج  نانز  هچنانچ  ار  دوخ  رویز  رز و  دـینکن  رهاظ  نیتسخن و 

روتسم شا  هراوشوگ  ولگ و  هک  ددنبن  ار  نآ  یلو  دزادنا  شرـس  رب  ار  دوخ  يرـسور  هک  تسا  نیا  جّربت  دیوگ : لتاقم  تسا . نتفر  هار  رد 
عمج نز  کی  هک  دـندرک  یم  زیوجت  اهنآ  هک  تسا  نیا  یلوا  تیلهاج  جّربت  يانعم  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  ددرگ … رهاظ  اهنیا  سپ  دراد ,
رارق ار  دوخ  هنت  الاب  شقیفر  يارب  و  دـنک ) شزیمآ  وا  اب  هک   ) دـهد رارق  رهوش  يارب  ار  دوخ  هنت  نییاـپ  سپ  ار , شقیفر  رهوش و  نیب  دـنک 

رد ندش  رهاظ  يانعم  هب  جّربت  هملک  : ) تسا هدـمآ  زین  نازیملا  ریـسفت  رد   13 .( دشک شوغآ  رد  هدومن و  هقناعم  هدیـسوب و  ار  وا  هک  دـهد 
سپ تسا , تثعب  زا  شیپ  تیلهاج  يانعم  هب  یلوالا ) ۀـّیلهاج   ) هملک و  تسا . ادـیوه  همه  يارب  هعلق  جرب  هک  روط  نامه  تسا , مدرم  ربارب 

: دنا هتفگ  ای  تسا و  حونو  مدآ  نیب  هلاس  دصتـشه  نارود  نآ  زا  دارم  دنا  هتفگ  یـضعب  هکنیا  و  تسا . میدق  تیلهاج  نآ  زا  دارم  هجیتن  رد 
یسیع نیب  ترتف  نامز  دنا  هتفگ  هک  نانآ  راتفگ  ای  تسا و  میهاربا  تدالو  نامز  دنا  هتفگ  هک  نانآ  راتفگ  ای  تسا و  نامیلس  دواد و  نامز 

( مالسلا امهیلع  ) شردپ زا  قداص  ماما  زا  دنس  اب  یتیاور  یمق  ریسفت  رد  لیلد …و  نودب  تسا  یلاوقا  تسا , امهیلع ) هللا  تاولص  ) دمحم و 
زین يرگید  تیلهاج  لوا , تیلهاج  زا  دـعب  دومرف : ترـضح  هک  تسا  نیا  نآ  هدروآ و  یلوـالا ) ۀـّیلهاجلا  جّربت  ّنجّربتـالو   ) هیآ لـیذ  رد 
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نوچمه : ) دسیون یم  زین  هنومن  ریـسفت  رد   14 .( هدرک هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  زا  ار  فیطل  بلاج و  يا  هتکن  تیاور  نیا  فلؤم : دمآ . دهاوخ 
ینعم هب  جّربت  دیهدن … رارق  نارگید  ياشامت  ضرعم  رد  ار  دوخ  تنیز  لئاسو  مادنا و  دیوشن و  رهاظ  تیعمج  نایم  رد  نیتسخن  تیلهاج 
یلوا تیلهاج  زا  روظنم  هکنیا  اما  تسا . رهاـظ  همه  ناگدـید  ربارب  رد  هک  هدـش  هتفرگ  جرب  هداـم  زا  تسا و  مدرم  ربارب  رد  ندـش  راکـشآ 

نانز عقوم  نآ  رد  هدمآ  خیراوت  رد  هک  يروط  هب  و  هدوب , هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصع  نراقم  هک  تسا  یتیلهاج  نامه  ًارهاظ  تسیچ ;
دـنب و ندرگ  هنیـس و  زا  یتمـسق  ولگ و  هک  يروط  هب  دـنتخادنا  یم  تشپ  هب  ار  دوـخ  ياـه  يرـسور  هلاـبند  و  دنتـشادن , یتـسرد  باـجح 
ام هک  تسا  شیپ  رد  برع  تیلهاج  نوچمه  يرگید  تیلهاج  هک  دهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  لاح  ره  دوب …هب  نایامن  اهنآ  ياه  هراوشوگ 

: نجّربتالو : ) دسیون یم  نایبتلا  رد  یسوط  خیـش   15 .( مینیب یم  ار  يدام  ندـمتم  يایند  رد  نآرق  ییوگـشیپ  نیا  راثآ  دوخ  رـصعرد  زورما 
: تسا هدروآ  عماـجلا  عـماوج  ریـسفت  رد  زین  یـسربط   16 .( لاـجرلل نساـحملا  راـهظا  وه  هریغ : لاـق  و  رّبکتلا , رتخبتلا و  جّربتلا  ةداـتق : لاـق 

تناک مالسلا ـ  هیلع  میهاربا ـ  هیف  دلو  يذلا  نمزلا  یه  ءالهجلا و  ۀّیلهاجلا  اهل : لاقی  یتلا  ۀمیدقلا  یه  یلوالا و  ۀّیلهاجلا  جّربت  ّنجّربتالو  )
کی هدشدای  ریـسافت  رد  دوش  یم  هظحالم  هک  نانچ   17 .( لاجرلا یلع  اهـسفن  ضرعت  قیرطلا  طسو  یـشمتف  ؤلؤللا  نم  عردلا  سبلت  ةأرملا 

هب تسا , هدوب  هدشدای  تشادرب  جّربت , زا  دارم  هکنیارب  تایاور  زا  يا  هناوتشپ  تسا و  هدش  رارکت  يریـسفت  ياهباتکرد  اهنرق  یط  تشادرب 
نفرعی نأ  یندأ  کلذ  ّنهبیبالج  نم  ّنهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزأل و  لق  یبنلا  اهّیا  ای   ) باـبلج هیآ  دروخ . یمن  مشچ 
دوخرب ار  دوخ  ياه  يرسور  هک  وگب  ناملسم  نان  تنارتخد و ز  تنارسمه و  هب  ربمایپ  يا   59/ بازحا ًامیحر ) ًاروفغ  هللا  ناک  نیذؤیالف و 

مشچ هتکن  دنچ  هیآ  نیا  رد  تسا . نابرهم  راگزرمآ  ادخ  دنوشن و  هدناجنر  دنوش و  هتخانش  هک  تسا  رت  لمتحم  هلیسو  نیا  هب  هک  دنشوپب 
هیآ یمومع  ياضف  مهف  هب  هدش  رکذ  هیآ  نیا  درومرد  فلتخم  ریـسافت  رد  هک  ییاه  لوزن  نأش  هب  هعجارم  هیآ  لوزن  نأش  فلا . تسا : ریگ 

هبیجن دازآ و  نانز  رس  هب  رـس  هدرک و  زواجت  نازینک  اب  یخوش  زا  نیقفانم  هک  دوب  اسب  هچ  .) مینک یم  هجوت  هنومن  دنچ  هب  دنک . یم  کمک 
ادخ سپ  دنتـسه  هدرب  زینک و  میدرک  یم  لایخ  ام  دـنتفگ  یم  يدرک , ار  راک  نیا  ارچ  دـنتفگ  یم  ناشیا  هب  یتقو  سپ  دنتـشاذگ . یم  مه 

يدنتفر ناشیا  بقع  رب  يدندش  تجاح  ءاضق  هب  نانز  نوچ  يدـندمآ و  نوریب  بش  هب  ناکتهتم  زا  یعمج   ) 18 .( دومن عطق  ار  ناشیا  رذع 
, يدـنتخیرگب يدـندرک  رجز  ار  ناشیا  رگا  يدـندرک و  لصاح  دوخ  دارم  يداتـساب  نانز  نآ  زا  یـسک  رگا  يدـندز , ناشیا  رب  تشگنا  و 

تیآ نیا  یلاعت  يادـخ  دـنداد , ربخ  لاح  نیا  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ناشیا  نارهوش  دـنتفگب , دوخ  نارهوش  اب  لاـح  نیا  ناـنز 
نآ رس  تشپ  ار  زامنو  هدش  رضاح  دجسم  رد  (ص ) مرکاربمغیپ هب  ندرک  ادتقا  يارب  ناوناب  هکدوب  نآ  روبزم  هیآ  لوزن  ببس   ) 19 .( داتسرف

. دندومن یم  رازآ  تیذا و  هدش  اهنآ  ضرعتم  محازم و  شابوا  درگلو و  ناناوج  زا  یـضعب  نتـشگزاب  ماگنه  دندروآ , یم  ياجب  ترـضح 
یم زین  دازآ  نانز  ضرعتم  هدنارذگ و  دح  زا  ار  ترارـش  اهنآ  نیقفانم  دندرک . یم  یخوش  حازم و  نازینک  اب  هک  دوب  نآ  ناشیا  تداع  هچ 

لوزن اب  ار  نانآ  رذع  راگدرورپ  تسا . ناکزینک  هلمج  زا  وناب  نیا  میدرک  نامگ  دنتفگ  یم  دندرک  یم  تساوخزاب  اهنآ  زا  هچنانچ  دندش .
.1 دوش : یم  هدافتـسا  لوزن  نأش  نیا  زا  دـنا . هدرک  ناـیب  ار  لوزن  نأـش  نیا  زین  رگید  ریـسافت  رتشیب  ًاـبیرقت   20 .( دومن فرطرب  باـجح  هیآ 

یخیبوت ینحل  روتـسد  نیارد  میرک  نآرق  نحل  تسا . هدرک  رداص  ار  باجح  روتـسد  زینک  زا  ناملـسم  هدازآ  نز  زیاـمت  يارب  میرک  نآرق 
یهاوخریخ و ینابرهم و  رـس  زا  دنوادخ  دسر  یم  رظن  هب  هکلب  دوش , یمن  هدهاشم  یباذع  هدعو  چیه  باجح  تیاعر  مدـع  يارب  تسین و 

نز زیامت  . 2 دننکن . یسنج  نیهوت  نانآ  هب  دنرادنپن و  زینک  ار  اهنآ  ات  دننک  هدافتسا  بابلج  زا  هک  دنک  یم  رما  ناملـسم  نانز  هب  تیمیحر ,
توافت ای  یعامتجا  حطـس  فالتخا  لیلد  هب  نیذؤیالف ) نفرعی  نأ  یندأ  کلذ   ) هدـش هراشا  نادـب  هیآ  يدـعب  شخب  رد  هک  زینک  زا  هدازآ 

تسا و هدرب  هک  دوش  هتـسیرگن  ینز  دید  هب  هعماجرد  دـیابن  ناملـسم  هدازآ  نز  هک  هدوب  نیا  دارم  هکلب  تسا , هدوبن  یتاقبط  زیامت  ای  نأش 
زین باجح  تایآ  مامت  لوزن  زا  سپ  یتح  زینک  رب  باجح  میناد  یم  هک  نانچ  دریگ . یم  رارق  راظنا  رد  شورف  دـیرخ و  لباق  ییالاک  نوچ 

نیارد خیرات  ریسافت و  رد  یهجوت  بلاج  دهاوش  تسا . هدرک  یم  تیاعر  ار  باجح  دیابن  زین  زامن  ماگنه  زینک  هک  ییاج  ات  هدوبن , بجاو 
دز و يا  هناـیزات  ار  وا  رمع  دوب . هدیـشوپ  ار  دوخ  تروصورـس  يزینک  يزور  دـیوگ : یم  کـلام  نب  سنا  هلمج : زا  هک  دراد  دوجو  هنیمز 
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ایآ دسرپ : یم  (ع ) قداص ماما  زا  طامق  دلاخ  یبا  هک  تسا  هعیـشلا  لئاسو  رد  ؟21  يا هدـمآرد  دازآ  نانز  شور  هب  ارچ  وت  رب  ياو  تفگ :
: دنتفگ یم  دندز و  یم  ار  نازینک  هک  مدینش  مردپ  زا  هن ; دهاوخن  رگا  دنک و  یم  نینچ  دهاوخب  رگا  دومرف : دناشوپ ؟ یم  ار  دوخرس  زینک 

هدـش هئارا  یتوافتم  تارظن  فلتخم  ریـسافت  رد  بیبـالج  ياـنعم  دروم  رد  بیبـالج  موهفم  رد  ماـهبا  .22 ب . دیدرگن هدازآ  نانز  دـننامه 
نادب : ) تسا هدمآ  نیقداصلا  جهنم  ریـسفت  رد  تسا . نز  يرـسور  هعنقم و  بابلج  دنیوگ : دهاجم  سابع و  نبا  دیوگ  یم  یـسربط  تسا ;

دـچیپ و یم  دوخ  رـس  رب  ار  نآ  نز  هک  ادر  زا  رتمک  تسا و  رامخ  زا  عسوا  هک  عساو  تسا  یبوث  نآ  هک  تسا  باـبلج  عمج  بیبـالج  هک 
رگید تیاور  هب  و  لفـسا . ات  قوف  زا  دنک  یم  ندـب  رتس  هک  تسا  یئادر  بابلج  هک  هدومرف  سابع  نبا  دروآ . یم  دورف  هنیـس  رب  نآ  لضاف 
سابل : ) دیوگ یم  يرشع  ینثا  ریـسفت  رد   23 .( دـنناشوپ یم  نآ  هب  ار  دوخ  سأر  ههبج و  هک  تسا  نانز  عنقم  باـبلج  هک  تسا  لـقن  وا  زا 

( رداچ  ) هفحلم . 4 شوپرس )  ) رامخ . 3 زادنارس )  ) هعنقم . 2 نز ) نهاریپ   ) عرد . 1 دـشاب : بیبالج  اهنآ  هلمج  زا  هک  هنمؤم  نانز  هب  هصتخم 
همالع  24 .( دنـشوپ نآ  هب  ار  مدـق  ات  مادـنا  هکلب  ندـب  ورـس  نآ  هب  اهنز  دـننک و  هرهاظ  باـیث  هب  ریبعت  هک  راـمخ  يور  رداـچ   ) باـبلج . 5

يرـسور ای  و  دـناشوپ , یم  ار  ندـب  یمامت  هک  يرـساترس  تسا  يا  هماج  نآ  تسا و  بابلج  عمج  بیبالج  هملک  : ) دـسیون یم  ییاـبطابط 
هفحلم . 1 دنا : هدرک  رکذ  ینعم  دنچ  نارسفم  : ) تسا هدمآ  زین  هنومن  ریسفت  رد   25 .( دوش یم  رتاس  ار  رس  تروص و  هک  تسا  یصوصخم 
نهاریپ . 3 يرـسور ) ) رامخ هعنقم و  . 2 دـناشوپ . یم  ار  اـه  هنیـس  ندرگورـس و  تسا و  رتدـنلب  يرـسور  زا  هک  یگرزب  هچراـپ  و  رداـچ ) )

(. بشرداچ  ) هفحلم ار  نآ  هغللا  حاحص  تسا . هتفگ  يرـسور  نهاریپ و  ار  بابلج  بغار , : ) دسیون یم  نارـسفم  زا  رگید  یکی   26 .( داشگ
نآ هب  ار  دوخ  ياهسابل  نز  هک  تسا  داشگ  سابل  نهاریپ و  نآ  دیوگ : یم  سوماق  رد  يدابآزوریف  دیوگ . ءادر  رداچ و  هیاهن , رد  ریثا  نبا 
یتح رداچ و  نهاریپ , ات  يرـسور  زا  يا  هدرتسگ  فیط  بابلج  يانعم  دوش  یم  هظحالم  هک  ناـنچ   27 .( تسا هفحلم  نآ  ای  دـناشوپ و  یم 

نم ّنهیلع  نیندـی   ) ترابع يانعم  تسا , هدـمآ  ریـسافت  یـضعب  رد  هک  مینادـب  نهاریپ  يانعم  هب  ار  باـبلج  رگا  دریگ . یم  رب  رد  ار  دـنبور 
تسا و ندـناشوپ  قلطم  هیآ  دارم  دـیاش  دـنوش . زیامتم  نازینک  زا  ات  دـنناشوپب  ار  دوخ  ندـب  ناملـسم  هدازآ  نانز  هک  تسا  نیا  ّنهبیبالج )
زا میتفگ  هک  نانچ  تسا . هدومرف  نایب  ار  باجح  ياه  هفسلف  زا  یکی  هکلب  هتخاسن , صخشم  ار  باجح  دودح  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  ًاساسا 

هدازآ نز  نیب  زیامت  زین  هیآ  موهفم  تسا و  هدوبن  عونمم  هعماج  رد  زینک  يارب  باجح  ندرکن  تیاعر  هک  دوش  یم  طابنتسا  نینچ  اه  هناشن 
ددـصرد هک  ینادرم  يارب  ات  دنـشاب  یـششوپ  ياراد  هعماج  رد  هدازآ  ناملـسم  ناـنز  هتـساوخ  یم  دـنوادخ  ییوگ  تسا . زینک  ناملـسم و 

هروس نیا  هکنیا  هنیرق  هب  . ) دنرگنب ناملـسم  هدازآ  نانز  هب  هاگن  نیا  اب  دنناوت  یمن  هک  دوش  صخـشم  دـنا , هدوب  نازینک  دـیرخ  ییاسانش و 
رب هکلب  تسا , هدوبن  نآ  يارب  زرم  دح و  ندنایامن  باجح و  دیدحت  ددـص  رد  هیآ  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  هدـش , لزان  رون  هروس  زا  شیپ 
اب ناوناب  هک  دنک  يراک  نآ , ندرک  دادملق  زایتما  زایتما و  نیا  اب  هتـساوخ  یم  دهنرب و  نمادکاپ  هدازآ و  نانز  يارب  يا  هناشن  هک  هدوب  نآ 

ندـناشوپ لـماش  باـجح  دودـح  هک  نآ  دـننام  بیبـالج ؛ هیآزا  اهتـشادرب  یخرب  هک  دوـش  یم  روـصت   28 .( دـنوش باجح  ياریذـپ  قوش 
زا یخرب  هب  يرهطم  داتـسا  هک  نانچ  دشابن , هدافتـسا  لباق  هیآ  نیازا  دـنک  هجوت  بلج  هک  يراتفر  ره  زا  نانز  زیهرپ  ای  تسه  مه  تروص 

هچنآ سپ  تسا … بحتسم  هک  تسا  نیا  رثکادح  تسین , بجاو  نیقیرف  ياهقف  عامجا  هب  نیّفک  هجو و  رتس  : ) دنا هدرک  هراشا  دراوم  نیا 
هیآ  29 .( دنا هدوبن  ریثأت  یب  تهج  نیا  رد  نید  يایلوا  هن  بارعا , دوخ  هتبلا  یمالسا , یقالخا  هیصوت  دودح  زا  تسا  رتالاب  هداد  خر  اهدعب 
نم نضـضغی  تانمؤملل  لق  و  نوعنـصی . امب  ریبخ  هللا  ّنإ  مهل  یکزأ  کلذ  مهجورف  اوظفحی  مهراصبأ و  نم  اوّضغی  نینمؤملل  لق   ) باجح
…( ّنهتلوعبل ّالإ  ّنهتنیز  نیدـبیال  ّنهبویج و  یلع  ّنهرمخب  نبرـضیل  اهنم و  رهظ  ام  ّـالإ  ّنهتنیز  نیدـبیال  ّنهجورف و  نظفحی  ّنهراـصبأ و 

یب تسا . رت  هزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  دـنرادب , ظوفحم  ار  ناش  سومان  و  دـنراذگورف , يزاـبرظن ) زا   ) ناگدـید وگب  نادرم  هب   30 /31 ـ  رون
دنرادب ظوفحم  ار  ناش  سومان  دنراذگورف و  ار  ناش  ناگدید  وگب  مه )  ) نمؤم نانز  هب  و  تسا . هاگآ  دـننک  یم  هچنآ  هب  دـنوادخ  نامگ 

, دننکن راکشآ  ار  ناش  تنیز  دنزادنیب و  ناشاهنابیرگرب  ار  ناشاه  يرسور  دننکن , راکشآ  تسا  راکـشآ  نآ  زا  هچنآ  زج  ار  ناش  تنیز  و 
و دـنا , هدـش  رما  رـصب ) ّضغ   ) هب ود  ره  ناـنز  نادرم و  فلا . دنـسر : یم  رظن  هب  مهم  هیآ  نیارد  ریز  ياـه  هتکن  ناـش … نارهوش  رب  رگم 
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نم اوّـضغی   ) ياـنعم ثحب , دروـم  هیآ  رد  : ) دراد هراـشا  نآ  هب  يرهطم  داتـسا  هک  ناـنچ  تـسا ; هاـگن  نداد  شهاـک  تراـبع  نـیا  ياـنعم 
30 .( یلالقتسا هن  دشاب  یلآ  ناشرظن  لوصا , ءاملع  حالطصا  هب  دننکن و  هاگن  هریخ  ینعی  دنهدب ; شهاک  ار  هاگن  هک  تسا  نیا  مهراصبأ )

رظن كرت  دوصقم , هک  دنتسه  یعدم  دنا  هتفرگ  رظن  كرت  يانعم  هب  ار  رصب ) ّضغ   ) هک نارـسفم  زا  یخرب  هک  دوش  هفاضا  دیاب  هتکن  نیا  )
ّضغ زا  دوصقم  ًاضرف  دنا , هتفگ  اهقف  هک  روط  نامه  زاب  و  تسا . رظن  زا  تروع  ظفح  هب  رظان  زین  دعب  هلمج  هک  نانچمه  تسا . تروع  هب 
هاگن قلعتم  تسا , هبطاخم  همزال  هک  یهاگن  ای  دشاب و  ذاذـتلا  اشامت و  روظنم  هب  هک  یهاگن  زا  معا  دـشاب , یلک  روط  هب  هاگن  كرت  رـصب ,

ناش هاگن  نادرم  ات  دنناشوپب  ار  دوخ  دیاب  نانز  هک  درک  طابنتسا  ناوت  یمن  هیآ , تمـسق  نیا  زا  نیاربانب   31 .( تسیچ هک  تسا  هدشن  رکذ 
هب تذل  دـصق  هب  دـیابن  نانز  هک  هدـش  نایب  هقف  رد  میرادـن . یمکح  نینچ  زین  بلطم  نیا  سکع  دروم  رد  هک  هنوگ  نامه  دـتفین , اهنآ  هب 

یتوافت دروم  نیارد  هک  دیامن  یم  نینچ  هیآ  زا  تمـسق  نیا  دنناشوپب . ار  دوخ  ندـب  هک  تسین  بجاو  نادرم  رب  اما  دـننک , هاگن  درم  ندـب 
هک تسا  هدمآ  هیآ  رد  دنک . یم  صخـشم  ار  باجح  دودح  تسا و  هدش  لزان  بیبالج  هیآ  زا  سپ  تایآ , نیا  ب . تسین . درم  نز و  نیب 

یمن ار  دوخ  ياهنابیرگ  نانز  هیآ  نیا  لوزن  زا  شیپ  ات  هک  دسر  یم  رظن  هب  نیاربانب  دنزادنیب . ناشاهنابیرگرب  ار  ناشاه  يرسور  دیاب  نانز 
یم یکـشم  رداچ  اب  ار  دوخ  مادنا  مامت  هنیدم  نانز  هیآ  لوزن  زا  سپ  هک  هدش  رکذ  بیبالج  هیآ  ریـسفت  رد  هچنآ  ور  نیا  زا  دنا . هدـناشوپ 
ياه هچراپ  اب  ار  دوخ  ياپ  اترـس  زا  بیبالج  هیآ  لوزن  زا  سپ  هنیدـم  نانز  میریذـپب  هکنیا  رگم  دـسر . یمن  رظن  هب  تسرد  دـنا , هدـناشوپ 
ياه يرـسور  اب  هک  هدش  رما  نانآ  هب  هیآ  نیارد  دنا و  هدش  عنم  ندب  لماک  ندناشوپ  نیا  زا  (ص ) ربمایپ طسوت  اما  دـنا , هدـناشوپ  یکـشم 

هاوخاـن هاوخ  و   ) تسا رهاـظ  هچنآ  رگم  دـننکن , راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  هک  هدـش  رما  ناـنز  هب  هیآرد  ج . دـنناشوپب . ار  ناـشاهنابیرگ  دوخ 
یم رب  رد  ار  يا  هدرتسگ  فیط  بابلج  ياـنعم  نوچمه  هک  هدـش  هئارا  یتواـفتم  ياهتـشادرب  زین  تنیز  موهفم  دروم  رد  دوش ) یم  راکـشآ 

رظان انثتسا  نیا  ایآ  دنک . یم  ییامنهار  تنیز  هملک  حیحص  مهف  رد  ار  ام  دوش , یم  رهاظ  دوخ  هبدوخ  هچنآ  يانثتسا  دیدرت  یب  یلو  دریگ ,
یتمسق يرهق  روط  هب  ینامرد , یتشادهب و  زکارم  رد  راک  ای  هعرزم  رد  راک  دننام  صاخ , طیارـش  رد  هاگ  تسین . نامز  ناکم و  طیارـش  هب 

هک تسین  نومنهر  ار  ام  دراد  دوجو  صاخ  دراوم  نیا  رد  هک  یهقف  ماـکحا  هب  هجوت  اـب  انثتـسا  نیا  اـیآ  دوش . یم  راکـشآ  اـپ  اـی  تسد  زا 
رد بیبالج ) هیآ  هب  هجوت  اب   ) زینک نوچمه  يدوجوم  ناونع  هب  ار  نز  نآ  ندوب  راکشآ  هک  تسا  نز  ندب  زا  ییاهتمسق  تنیز , زا  دوصقم 
دنک یم  رکذ  ار  مراحم  هیآ  همادا  رد  هک  هژیوب  تسا , هدش  هراشا  نابیرگ  ندناشوپ  هب  زین  هیآ  ردص  رد  هک  نانچ  دنک ؟ یم  یفرعم  هعماج 

یکی دسر  یم  رظن  هب  باجح ، هلأسم  دروم  رد  نآرق  تایآ  هب  هجوت  اب  نخـس  هدیکچ  درک ؟ راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  اهنآ  دزن  ناوت  یم  هک 
همطل نانآ  یناسنا  نأش  هب  دـنریگن و  رارق  یـسنج  ضرعت  دروم  هعماج  رد  ناملـسم  نانز  هک  تسا  نیا  باـجح  ياـه  هفـسلف  نیرت  مهم  زا 
طیارش هب  هجوت  اب  تاروتـسد  نیا  دنک . یم  نایب  ناملـسم  نانز  يارب  يا  هژیو  تاروتـسد  میرک  نآرق  فده , نیا  ققحت  يارب  دوشن . دراو 

زا ندرب  یـسنج  تذل  هک  هنوگ  نامه  دوش . تیاعر  دیاب  نز  یناسنا  نأش  ظفح  یلک  لصا  هراومه  اما  دـنریذپرییغت ; ناکم  نامز و  صاخ 
( هجوت بلج   ) هک يدوجوم  ناونع  هب  نز  هب  هاگن  بیترت  نامه  هب  دروآ , یم  نییاپ  ءیـش  کی  دح  ات  ار  وا  هداوناخ  بوچراچ  زا  رتارف  نز 

یم ورف  ءیـش  کی  دـح  ات  ار  نز  نأـش  دوشن , بلج  درم  هجوت  اـت  دوش  دودـحم  فلتخم  نیواـنع  هب  دـیاب  دوجوم  نیا  دـنک و  یم  ار  درم 
; اهیگژیو نیا  اب  بسانتم  ياهزاین  یمـسج و  یناور و  ياهیگژیو  تیـصخش , ياراد  ناسنا  کی  ناونع  هب  نز  تفگ  ناوت  یم  اـیآ  دـهاک .

یهاگن اب  دنکن ؟ ار  درم  هجوت  بلج  ءیش  نیا  ات  دناشوپب , ار  دوخ  ياهتسد  تروص و  یتح  دوشن و  رهاظ  هعماج  رد  دنیشنب , هناخ  رد  دیاب 
زا هلاقم  نیارد  اـه  هیآ  همجرت  يارب  . 1 اه : تشون  یپ  تفایرد . نآ  تایآ  يال  هبال  زا  ار  باجح  هفـسلف  ناوت  یم  نآرق  تاـیآ  هب  هراـبود 

هلأسم باتک  رب  ییاهدقن  هب  داتسا  ياهخساپ  یضترم , يرهطم , . 2 تسا . هدش  هدافتـسا  یهاشمرخ  نیدلا  ءاهب  ياقآ  همجرت  اب  میرک  نآرق 
.16/461 نازیملا , همجرت  نیسحدمحم , ییابطابط , . 4 . 80 اردص , مق , باجح , هلأسم  ومه , . 3 . 47 , 1367 اردص , تاراشتنا  مق , باجح ,
, نسح نب  لضف  یسربط , . 6 . 15/414 يوضر , سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهـشهژپ  داینب  نانجلا , حور  نانجلا و  ضور  حوتفلاوبا , يزار , . 5
, هیمالسا نارهت , هنومن , ریسفت  رـصان , يزاریـش , مراکم  . 8 . 16/461 نازیملا , همجرت  نیـسحدمحم , ییابطابط , . 7 . 8/557 نایبلا , عمجم 
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, یضترم يرهطم , . 11 . 2/321 عماجلا , عماوج  نسح , نب  لـضف  یـسربط , . 10 . 10/499 نایبلا , بیطا  نیـسحلادبع , بّیط , . 9 . 17/292
نب لضف  یسربط , . 13 . 15/423 ناـنجلا , ضور  حوتفلاوبا , يزار , . 12 50و 51 . باجح , هلأسم  باتک  رب  ییاهدقن  هب  داتـسا  ياهخـساپ 

, هنومن ریسفت  رصان , يزاریـش , مراکم  . 15 16/462 و 473 . نازیملا , همجرت  نیـسحدمحم , ییابطابط , . 14 . 8/557 ناـیبلا , عمجم  نسح ,
, نایبلا عمجم  ومه , . 18 . 5/152 عماجلا , عماوج  نسح , نب  لضف  یـسربط , . 17 . 8/339 نایبتلا , نسح , نبدمحم  یـسوط , . 16 . 17/293
, ناـنجلا ضور  حوتفلاوبا , يزار , . 21 . 5/374 عماج , ریـسفت  يرجورب , . 20 . 6/24 رزاگ , ریـسفت  نساحملا , وبا  یناـجرج , . 19 . 8/578
.24 . 7/368 نیقداصلا , جهنم  هللا , حـتف  یناشاک , . 23 ءاسن . هروس  هیآ 59  لیذ  ریـسافتلا , ۀجح  نیدـلاردص , یغالب , تجح  . 22 . 16/20
.27 . 17/427 هنومن , ریسفت  يزاریـش , مراکم  . 26 . 16/509 نازیملا , همجرت  نیـسحدمحم , ییابطابط , . 25 . 10/488 يرشع , ینثا  ریسفت 
راـهب 1379, هرامـش 23 , یمالـسا , تاغیلبترتفد  مق , هقف , همانلـصف  دـمحا , ینیدـباع , . 28 . 8/387 ثیدـحلا , نسحا  ربـکا , یلع  یـشرق ,

34و35. نامه , . 31 . 33 نامه , . 30 . 13, باجح هلأسم  باتک  رب  ییاهدقن  هب  ییاهخساپ  یضترم , يرهطم , . 29 ات 92 . تاحفص 49 

باجح تایآ  زا  ون  ياهتئارق 

، يرباجلا دباع  دمحم  تئارق  تسا . هدیـسر  ناماس  هب  اهنآ  یـسررب  دـقن و  باجح و  تایآ  زا  ون  ياه  تئارق  هضرع  فدـه  اب  راتـشون  نیا 
. تسا هدش  هضرع  شهوژپ  نیا  رد  هلیقع ، دمحا  رداقلادبع و  حاتفلادبع  يوامـشعلا ، دیعـس  دمحم  لادقلا ، دیعـس  دمحم  رورحـش ، دمحم 

تالمج ناگژاو و  مکح 3 - تلع  یلهاج 2 - برع  تداع  فرع و  - 1 زا : دنترابع  ون  ياه  تئارق  رد  ناشیدنارگد  نیا  یلصا  تادنتسم 
هاجنپ و هیآ  زا : دـنترابع  تسا  هدـش  هتفرگ  یـسررب  ثحب و  هب  راتـشون  نیا  رد  هک  یتایآ  عومجم  نآرق  تایآ  لوزن 5 - بابسا  تایآ 4 -
، لوزن ببس  زا  هدنـسیون  تایرظن  نیا  یـسررب  دقن و  رد  بازحا . هروس  مهن  هاجنپ و  هیآ  رون و  هروس  مکی  یـس و  هیآ  بازحا ، هروس  موس 
. دراد يرایـسب  ییاور  ینآرق و  تادنتـسم  یعرـش  مکح  کی  ناونع  هب  باجح  درب . یم  دوس  مکح و ... تلع  نآرق ، تایآ  هیآ ، ناـگژاو 

ْمَُکل َنَذُْؤی  ْنَأ  الِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدـَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی   » تسخن ۀـیآ  زا : دـنترابع  دراد  باجح  مکح  رب  تلالد  هک  یتاـیآ  نیرتمهم 
ِییْحَتْـسَیَف َِّیبَّنلا  يِذُْؤی  َناَک  ْمُِکلَذ  َّنِإ  ٍثیِدَِـحل  َنیِِـسنْأَتْسُم  الَو  اوُرِـشَْتناَف  ُْمتْمِعَط  اَذِإَف  اُولُخْداَف  ُْمتیِعُد  اَذِإ  ْنَِکلَو  ُهاـَنِإ  َنیِرِظاـَن  َْریَغ  ٍماَـعَط  َیلِإ 

اوُذُْؤت ْنَأ  ْمَُکل  َناَک  اَمَو  َّنِِهبُوُلقَو  ْمُِکبُولُِقل  ُرَهْطَأ  ْمُِکلَذ  ٍباَجِح  ِءاَرَو  ْنِم  َّنُهُولَأْساَف  اًعاَتَم  َّنُهوُُمْتلَأَس  اَذِإَو  ِّقَْحلا  َنِم  ِییْحَتْـسَی  ُهَّللاَو ال  ْمُْکنِم 
رد دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناـسک  يا  ( » 53/ بازحا « ) اًـمیِظَع ِهَّللا  َدـْنِع  َناَـک  ْمُِکلَذ  َّنِإ  اًدـَبَأ  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهَجاَوْزَأ  اوُحِْکنَت  ْنَأ  ـالَو  ِهَّللا  َلوُـسَر 
اذغ تقو  راظتنا  رد  دیاین و ) دـعوم  زا  لبق  هک ( یلاح  رد  دوش ، هداد  هزاجا  اذـغ  فرـص  يارب  امـش  هب  رگم  دـیوشن  لخاد  ربمایپ  ياههناخ 

تبحـص ثحب و  هب  اذغ ) فرـص  زا  دعب  و (  دیوش ، هدنکارپ  دیدروخ  اذغ  یتقو  و  دـیوش ؛ لخاد  دـیدش  توعد  هک  یماگنه  اما  دینیـشنن ؛
درادن و مرش  قح  نایب )  ) زا دنوادخ  اما  دیوگیمن ؛) يزیچ   ) دنکیم و مرش  امـش  زا  یلو  دیامنیم ، تحاران  ار  ربمایپ  لمع ، نیا  دینیـشنن ؛

يارب راک  نیا  دیهاوخب ؛ هدرپ  تشپ  زا  دیهاوخیم  ربمایپ ) نارـسمه   ) نانآ زا  تیراع ) ناونع  هب   ) ار یگدـنز  لیاسو  زا  يزیچ  هک  یماگنه 
رد دوخ  يرسمه  هب  وا  زا  دعب  ار  وا  نارسمه  زگره  هن  و  دیهد ، رازآ  ار  ادخ  لوسر  دیرادن  قح  امشو  تسا ! رتهب  اهنآ  امش و  ياهلد  یکاپ 

ٌرِیبَخ َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  یَکْزَأ  َِکلَذ  ْمُهَجوُُرف  اوُظَفْحَیَو  ْمِهِراَْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل  ُْلق   » مود ۀیآ  تسا »! گرزب  ادخ  دزن  راک  نیا  هک  دیروآ 
یَلَع َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیلَو  اَْهنِم  َرَهَظ  اَم  الِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  الَو  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحَیَو  َّنِهِراَْصبَأ  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتاَنِمْؤُْمِلل  ُْلقَو  (30  ) َنوُعَنْصَی اَِمب 
ِیَنب َْوأ  َّنِِهناَوْخِإ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناَوْخِإ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءاَْـنبَأ  َْوأ  َّنِِهئاَْـنبَأ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءاـَبآ  َْوأ  َّنِِهئاـَبآ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعِبل  ـالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  ـالَو  َّنِِهبُویُج 

الَو ِنلا  ِءاَسّ ِتاَرْوَع  یَلَع  اوُرَهْظَی  َْمل  َنیِذَّلا  ِلـْفِّطلا  َِوأ  ِلاَـجِّرلا  َنِم  ِۀـَبْرإلا  ِیلوُأ  ِْریَغ  َنیِِعباَّتلا  َِوأ  َّنُُهناَْـمیَأ  ْتَکَلَم  اَـم  َْوأ  َّنِِهئاَِـسن  َْوأ  َّنِِهتاَوَخَأ 
، وگب ناـنمؤم  هب  ( » 31-30/ رونلا « ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َنوـُنِمْؤُْملا  اَـهُّیَأ  اًـعیِمَج  ِهَّللا  َیلِإ  اوـُبُوتَو  َّنِِهتَنیِز  ْنِم  َنیِفُْخی  اَـم  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَأـِب  َْنبِرْـضَی 

ماجنا هچ  نآ  زا  دنوادخ  تسا ؛ رتهزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  دننک  ظفح  ار  دوخ  فافع  دـنریگ و  ورف  نامرحمان  هب  هاگن  زا  ار  دوخ  ياهمـشچ 
تنیز دننک و  ظفح  ار  شیوخ  ناماد  و  دـنریگ ، ورف  دولآ  سوه  هاگن  زا  ار  دوخ  ياهمـشچ  وگب  نامیا  اب  نانز  هب  و  تسا ! هاگآ  دـیهدیم 
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نآ اـب  هنیـس  ندرگ و  اـت  دـننکفا  دوخ  هنیـس  رب  ار  دوخ  ياهيرـسور  فارطا  دـنیامنن و  راکـشآ  تسا  ناـیامن  هک  رادـقم  نآ  زج  را  دوـخ 
نارـسپ اـی  ناشنارـسپ  اـی  ناـشنارهوش ، ردـپ  اـی  ناشناردـپ  اـی  ناـشنارهوش ، يارب  رگم  دـنزاسن  راکـشآ  ار  دوـخ  تنیز  و  دوـش ) هدـناشوپ 

نز هب  یلیامت  هک  هیفس  دارفا  ای  ناشناگدرب  ای  ناششیک  مه  نانز  ای  ناشنارهاوخ  نارسپ  ای  ناشناردارب  نارسپ  ای  ناشناردارب  ای  ناشنارـسمه 
ناشیناهنپ تنیز  ات  دننزن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر  هار  ماگنه  دنتـسین و  هاگآ  نانز  هب  طوبرم  یـسنج  روما  زا  هک  یناکدوک  ای  دـنرادن 

الَف َْنفَْرُعی  ْنَأ  یَنْدَأ  َِکلَذ  َّنِِهبِیبالَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاَِـسنَو  َکـِتاََنبَو  َکِـجاَوْزأل  ْلـُق  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی   » موس ۀـیآ  دوش ». هتـسناد 
ار دوخ  دنلب ) ياهيرسور  ) اهبابلج وگب : نانموم  نانز  تنارتخد و  نارسمه و  هب  ربمایپ ! يا  ( » 59/ بازحا « ) اًمیِحَر اًروُفَغ  ُهَّللا  َناَکَو  َْنیَذُْؤی 
.« تسا میحر  هدنزرمآ  هراومه  دنوادخ  ؛ تسا رتهب  دنریگن  رارق  رازآ  دروم  دنوش و  هتخانـش  هک  نیا  يارب  راک  نیا  دـننکفا ، ورف  شیوخ  رب 

یهورگ ربارب ، رد  دناهتفرگ و  هجیتن  ار  یعرش  باجح  نآرق  تایآ  زا  رگید  یخرب  هدش و  دای  تایآ  زا  ءاهقف  ناسیون و  ریـسفت  زا  يرایـسب 
ار شیوخ  نافلاخم  هاگرظن  دنباتیمنرب و  یعرـش  مکح  کی  ناونع  هب  ار  باجح  هتـشاد و  هضرع  تایآ  زا  يدیدج  تئارق  ناشیدـناون  زا 
زا يرامـش  تسخن  هیآ  زا  وـن  ياـهتئارق  میهد . یم  رارق  ثحب  دروـم  ار  اـهتئارق  زا  یخرب  راتـشون  نـیارد  دـنریگیم . یـسررب  دـقن و  هـب 
هب دنا  هدیمهف  باجح  مکح  نآ  زا  هک  ار  یناسک  دنچ  یلیالد  اب  دنا و  هتفریذپن  ار  یعرش  باجح  رب  تسخن  هیآ  تلالد  برع ، ناشیدناون 

یمن نیا ، ناملسم و  نانز  رگید  هن  دناهدش و  هدناوخارف  باجح  هب  (ص ) ربمایپ نارسمه  اهنت  هفیرـش  هیآ  رد  تسخن : لیلد  دنریگیم . دقن 
ْدََقل يو « : نارـسمه  هن  هدـش و  یفرعم  هوسا  (ص ) ربمایپ اهنت  یحو ، تایآ  رد  ًالوا . اریز : دـنک  تابثا  ار  نارگید  رب  باجح  بوجو  دـناوت 
رگید ناسمه  دـنراد و  ییاهیگژیو  (ص ) ربمایپ نارـسمه  نآرق  تایآ  ساسا  رب  ًایناث . ( 21/ بازحا « ) ٌۀَنَـسَح ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناَک 
رگید ناـنز  رفیک  ربارب  ود  (ص) ربماـیپ ناـنز  رفیک  هکنیا  هچ  ( 32/ بازحا « ) ِنلا ِءاَسّ َنِم  ٍدَحَأَک  َُّنتَْـسل  ِِّیبَّنلا  َءاَِسن  اَی  دنتـسین « : ناملـسم  نانز 
یمن يو  زا  سپ  (ص) ربماـیپ نارـسمه  ( 30/ بازحا « ) ِْنیَفْعِـض ُباَذَْـعلا  اََهل  ْفَعاَُضی  ِیَبُم  ٍۀَـنّ ٍۀَـشِحاَِفب  َّنُْکنِم  ِتْأَی  ْنَم  ِِّیبَّنلا  َءاَِـسن  اَـی  تسا « 
قالط قح  (ص ) ربمایپ دنتسین . هنوگ  نیا  نانز  رگید  اما  ( 53  / بازحا « ) ِهِدَْعب ْنِم  ُهَجاَوْزَأ  اوُحِْکنَت  ْنَأ  الَو  .» دننک جاودزا  نارگید  اب  دـنناوت 

ناملـسم نانز  رگید  هک  یتروص  رد  ( 52/ بازحا « ) ٍجاَوْزَأ ْنِم  َّنِِهب  َلَّدَـبَت  ْنَأ  الَو  ُدـَْعب  ْنِم  ِنلا  ُءاَسّ ََکل  ُّلِحَی  ـال  : » درادـن ددـجم  جاودزا  و 
نیدلا و نیب  باجحلا  يرباج ، . ) دنهد قالط  ار  شیوخ  رـسمه  ای  دننک  ددجم  جاودزا  دنناوتیم  ناشیا  نارـسمه  دـنرادن و  يزایتما  نینچ 

سنا تیاور  هکنانچ  دوب . دهاوخن  يراج  ناملسم  نانز  رگید  قح  رد  ربمایپ  نارسمه  يارب  باجح  بوجو  نیاربانب  یعامتجالا ) ثوروملا 
نایم ربمایپ  : » تسا هدمآ  نازینک  زا  ربمایپ  نارسمه  ییاسانـش  يارب  ياهناشن  ناونع  هب  باجح  تیاور ، نیا  رد  ار  هتکن  نیمه  زین  کلام  نب 

زا نز  نآ  دربب  باجح  رد  ار  نز  نآ  ربمایپ  رگا  دنتفگ : نانمؤم  درک . جاودزا  ییح  رتخد  هیفـص  اب  دیزگ و  ینکـس  زور  هس  هنیدـم  ربیخ و 
درک باجح  اـب  ار  هیفـص  ربماـیپ  یتقو  و  دوب . دـهاوخ  ترـضح  نیمی  کـلم  نز  نآ  سپ  دـنکن  نینچ  رگا  دوب و  دـهاوخ  نینمؤم  تاـهما 
مکح تیمومع  ینیسپ  ینیشیپ و  قایس  هب  دانتسا  اب  زین  لادقلا  دیعس  دمحم  نامه ) .« ) دنداد رارق  نینمؤم  تاهما  رامـش  رد  ار  وا  ناناملـسم 

نیا موس  یس و  ات  یس  تایآ  بازحا و  ةروس  مشش  ۀیآ  : » دریگیم دوس  شیوخ  رواب  تابثا  رد  لالدتـسا  نیمه  زا  دریذپیمن و  ار  باجح 
، دنتسه نینمؤم  تاهما  ربمایپ  نارسمه  دنکیم : نایب  ار  ناشیا  صوصخم  ماکحا  تسا و  ربمایپ  نارسمه  ةراب  رد  موس  هاجنپ و  ۀیآ  هروس و 

تحاس و  دـنرادن ، ناشیا  اب  جاودزا  قح  نادرم  دنتـسین ، ناملـسم  نانز  رگید  نوچ  اـهنآ  تسا ، نادـنچ  ود  ناـشیا  باذـع  ناـشیا و  باوث 
باجح بوجو  زا  تسخن ، ۀیآ  لادقلا  رواب  هب  ینآرقلا ) باطخلا  یف  باجحلا  لادقلا ، .« ) تسا هزنم  اهیدیلپ  اهیتشز و  زا  ربمایپ  نارسمه 

رارق بطاخم  ار  نانز  یمامت  دنوادخ  دوب  نیا  زج  رگا  هک  درادن  یمکح  ناملسم  نانز  رگید  ةرابرد  دیوگیم و  نخس  ربمایپ  نارـسمه  رب 
ندوب هژیو  زا  دنکیم و  يرکفمه  لادقلا  يرباج و  اب  زین  رورحـش  نامه ) . ) دـهد صاصتخا  ربمایپ  نارـسمه  هب  ار  مکح  هک  نآ  هن  دادیم 

-331 یمالسالا /، هقفلل  هدیدج  لوصا  وحن  رورحش ، . ) دباتیمنرب ناملسم  نانز  رگید  رب  ار  باجح  بوجو  دیوگیم و  نخـس  هیآ  مکح 
ار باجح  هفیرش ، هیآ  لوزن  ببس  هب  دانتسا  اب  دنک و  یم  ّدر  ناملـسم  نانز  رگید  رب  ار  باجح  بوجو  زین  يوامـشع  دیعـس  دمحم  ( 381

نارـسمه باجح ، نیا  اب  هک  ياهنوگ  هب  دـناد  یم  نانموم  ربمایپ و  نارـسمه  نایم  یلیاح  داـجیا  ار  نآ  دـناوخیم و  ربماـیپ  نارـسمه  هژیو 
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هرهب کـلام  نب  سنا  تیاور  زا  زین  رداـقلا  دـبع  حاتفلادـبع  ثیدـحلا ) هیجح  باـجحلا و  هقیقح  يوامـشع ، . ) دـنوشن هدـید  الـصا  ربماـیپ 
بجاو ناملـسم  ناـنز  رگید  نارتـخد و  نازینک و  رب  ار  باـجح  دـناوخ و  یم  ربماـیپ  نارــسمه  صوـصخم  ار  باـجح  مـکح  دریگیم و 

.1 تسا : دقن  لمأت و  روخرد  تهج  دنچ  زا  تایآ  زا  تشادرب  نیا  یـسررب  دقن و  هیمالـسا ) هضیرف  سیل  باجحلا  رداقلادـبع ،  ) دـنادیمن
نوزفا و  تسین ؛ هتسیاش  دناوخیمارف  قالخا  مراکم  هب  ار  مدرم  مکح  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ربمایپ ، نارـسمه  هب  باجح  مکح  صیـصخت 

هبنج زین  مکح  دشاب  ماع  تلع  هاگ  ره  تسا و  ماع  مکح  تلع  هک  دهدیم  ناشن  َّنِِهبُوُلقَو » ْمُِکبُولُِقل  ُرَهْطَأ  ْمُِکلَذ   » هفیرش هیآ  هلابند  نیا  رب 
. تسا رهطا  ناشیا  بولق  يارب  هک  دنتـسه  يزیچ  دـنمزاین  یناکم  ناـمز و  ره  رد  ناـنز  نادرم و  ماـمت  هک  نیا  هچ  تشاد  دـهاوخ  یمومع 
« نآرقلا ریـسفت  یف  نایبلا  ءاوضا   » ریـسفت هدنـسیون  دراد . یناگمه  هبنج  مکح  تلع  مومع  ظاحل  هب  اما  تسا  صاخ  هیآ  دـنچ  ره  نیا  ربانب 

تلع «  ناونع  هب  هک  ْمُِکبُولُِقل »  ُرَهْطَأ  ْمُِکلَذ  ترابع «  دراد . دوجو  باجح  مکح  تیمومع  رب  ینشور  لیلد  هفیرش  هیآ  نیا  رد  : » دسیونیم
تلالد ماع  تلع  تسا و  ماع  تلع  هک  نیا  هچ  مکح  تیمومع  رب  تسا  يراکـشآ  نشور و  لیلد  تسا  هدمآ  ٍباَجِح » ِءاَرَو  ْنِم  َّنُهُولَأْساَف 
یمامت يارب  ار  باجح  بوجو  لیثمت  سایق  ساسا  رب  تنس  لها  نارـسفم  زا  يرگید  رامـش  ( 6/584 یطیقنش ، .« ) دراد مکح  تیمومع  رب 
هجوتم باطخ  هک  دنربمایپ  نارـسمه  لصا  میراد . مکح  تلع و  عرف ، لصا ، هفیرـش  ۀیآ  رد  ناشیا  رواب  هب  دـناهتفرگ . هجیتن  ناملـسم  نانز 

عرف تسا و  بولطم  ناـنز  نادرم و  يارب  هک  تسا  بلق  تراـهط  ندروآ  تسد  هب  تلع  تسا ، لـماک  شـشوپ  مکح ، تسا . هدـش  ناـشیا 
هک میریگیم  هجیتن  تسا  بولطم  نانز  نادرم و  یمامت  يارب  بلق  تراهط  لیصحت  هک  تهج  نآ  زا  نیا  ربانب  دنتسه . ناملسم  نانز  رگید 

هدیدرگ بجاو  زین  (ص ) ربمایپ نارـسمه  هب  باجح  تلع ، نیمه  ساسا  رب  هک  نانچ  تسا  بجاو  زین  ناملـسم  نانز  مامت  رب  باجح  مکح 
نارسمه هک  نیا  هچ  دراد  ربمایپ  نارسمه  ندوب  وگلا  رب  تلالد  ناشیا ، ياعدا  فالخ  رب  لادقلا  يرباج و  تادنتـسم  زا  يرامـش  . 2 تسا .

حلاص لمع  رگا  تشاد و  دنهاوخ  نادنچ  ود  باذـع  دـننک  هانگ  رگا  دـننکن و  هانگ  دنناملـسم  نانز  رگید  يوگلا  هک  تهج  نآ  زا  ربمایپ 
یفنت هیآلا  : » دسیونیم اتـسار  نیا  رد  ییابطابط  همالع  دننیبیم . نادنچ  ود  شاداپ  دننک  عوضخ  ادخ  لوسر  ادخ و  ربارب  رد  دنهد و  ماجنا 

يرباج و دنتـسم  هک  زین  کلام  نب  سنا  تیاور  . 3 ( 16/308 ییابطابط ، «. ) نهریغ یلع  نهتلزنم  عفرت  نیقتا و  نا  ءاسنلا  رئاـسل  نهتاواـسم 
یتروص رد  دراد  نازینک  اب  ربمایپ  نارـسمه  شـشوپ  توافت  رب  تلالد  اهنت  دنـس ، یتسرد  ضرف  رب  تسا  هتفرگ  رارق  رداقلادبع  حاتفلادـبع 
تلالد هفیرش  هیآ  مود : لیلد  تسا . ناملسم  نانز  رگید  ربمایپ و  نارـسمه  دروم  رد  باجح  توافت  برع  ناشیدناون  زا  هورگ  نیا  ياعدم 

نارـسمه هک  ياهنوگ  هب  دیوگیم  نانموم  ربمایپ و  نارـسمه  نایم  لیاح  داجیا  زا  هفیرـش  هیآ  هک  نیا  هچ  درادن  اهقف  رظن  دروم  باجح  رب 
نیب نینمؤملا و  لاـجرلا  نیب  لوحی  اـمامت و  هیؤرلا  عنمی  يذـلا  رتاـسلا  ینعی  هنکل  : » دـنوشیمن هدـید  الـصا  باـجح  نیا  دوـجو  اـب  ربماـیپ 

بوجو زا  تیولوا ، هب  اما  دیوگیم  لیاح  داجیا  زا  هفیرـش  هیآ  هک  تسا  تسرد  یبایزرا  شجنـس و  نامه ) يرباج ، « ) هیلک یبنلا  تاجوز 
رب یعرش  باجح  هک  میروآیم  تسد  هب  هیآ  مکح  زا  : » دسیونیم هراب  نیا  رد  يزار  رخف  دراد . تیاکح  (ص ) ربمایپ نارـسمه  رب  باجح 

نینچ دوبن  بجاو  ربمایپ  نارـسمه  رب  باـجح  رگا  هن  رگ  و  ٍباَـجِح » ِءاَرَو  ْنِم  َّنُهُولَأْـساَف  دـیوگیم  « نونکا  هک  تسا  هدوب  بجاو  ناـشیا 
دراد تیاکح  (ص ) ربمایپ نارسمه  رب  باجح  بوجو  زا  هفیرش  هیآ  لوزن  ببـس  موس : لیلد  ( 25/226 يزار ، رخف  .« ) دوبن مزال  يروتسد 

لخدـی هللا  لوسر  ای  : » درک ضرع  دیـسر و  (ص ) ربمایپ تمدـخ  هب  باـطخ  نب  رمع  : » میناوخیم هفیرـش  ۀـیآ  لوزن  ببـس  رد  هک  نیا  هچ 
هدنسیون (« 206 ، / يروباـشین يدـحاو  .) دـمآ دورف  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  سپ  باـجحلاب » نینمؤملا  تاـهما  ترما  ولف  رجاـفلا ، ربلا و  کـیلع 
هلجحرد باجح  ۀیآ  : » هک تسا  رواب  نیا  رب  يو  دریگیم  نآ  ینافرع  يانعم  هب  ار  باجح  دـنک و  یم  دای  يرگید  لوزن  ببـس  زا  يرگید 

. دوب ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  یکی  کلام ، نب  سنا  درف  نیا  دـش . لزان  مّوس  درف  دورو  عنام  تولخ و  ظفح  يارب  یـسورع و  بش  باوخ 
دوخ دمآ و  لمع  هب  تعنامم  هتفرگ ، رارق  ضرعت  دروم  دح  زا  شیب  هک  ياهعماج  لبمس  دهاش و  ناونع  هب  باجح  هلیسو  هب  سنا  دورو  زا 

هناربـصیب دوـب و  هدرک  جاودزا  یگزاـت  هـب  ص )  ) ربماـیپ ماـگنه  نآ  رد  دــهدیم ...: حرــش  نـینچنیا )  ) ار ارجاـم  دــهاش ، ناوـنع  هـب  وا 
، دیسریمن رظن  هب  دندوب و  وگوتفگ  مرگ  سانشنعقوم ، نانامهم  زا  یکچوک  هورگ  ـد . شاب اهنت  بنیز ، شدیدج ، ـر  ـسمه اب  تساوخیم 
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راـتفر اـب  هک  یهورگ  هـب  دوـب  دـنوادخ  خـساپ  باـجح  يربـط ،»  » ریـسفت شرازگ  هـب  دنـشاب . هتـشاد  ار  اـجنآ  كرت  دـصق  يدوز  نـیا  هـب 
همه قاتا  هب  وا  : »... تسا هدرک  رکذ  هنوگ  نیا  ار  سنا  تاحیـضوت  يربط ، دـندوب . هدـش  ورمک  بدؤم و  ربمایپ  رازآ  بجوم  ناـشتکازنیب 

بدؤم رایسب  ص )  ) ربمایپ دنتسه . تبحص  لوغشم  زونه  رفن  هس  نآ  هک  دید  اجنآ  رد  تشگرب . بنیز  قاتا  هب  هرابود  دز و  رس  شنارـسمه 
هب يرگید ، درف  ای  نم  طـسوت  مروآیمن ، رطاـخ  هب  ماجنارـس  تفر . هشیاـع  قاـتا  هب  درک و  كرت  ار  اـجنآ  تعرـس  هب  يو  دوب . راددوخ  و 

تشاذگ و قاتا  رد  ار  اپ  کی  تشگرب . بنیز  قاتا  هب  ترـضح  نآ  دندرک . كرت  ار  اجنآ  هرخالاب  رفن  هس  نآ  هک  دـش  هتفگ  ص )  ) ربمایپ
،/ یـسینرم .« ) دـش لزان  هظحل  نیا  رد  باجح  هیآ  دیـشک و  دوخ  نم و  نایم  يا  هدرپ  تلاح  نیا  رد  تشاد و  هاگن  نوریب  ار  شرگید  ياـپ 

نیا زا  کی  ره  باختنا  تسا . هدش  رکذ  هفیرش  هیآ  يارب  لوزن  ببس  شش  تنس ، لها  ینآرق  يریـسفت و  نوتم  رد  رظن  دقن و  ( 153-154
یلیلد چیه  یسینرم  يرباج و  هک  یتروص  رد  دراد  لیلد  هب  زاین  دراوم  نیا  زا  کی  ره  رب  يریسفت  هیرظن  کی  نتخاس  راوتسا  دروم و  شش 

ْنِم َّنُهُولَأْساَف  ترابع «  هک  نیا  هچ  تسین  راـگزاس  یـسینرم  هیرظن  اـب  نآ  لوزن  ببـس  هیآ و  نیا ، رب  نوزفا  دـنروآیمن . دوخ  باـختنا  رب 
ربمایپ و نایم  باجح  زا  هدافتسا  بوجو  هب  رظان  زین  لوزن  ببـس  دیوگیم و  ربمایپ  نارـسمه  نانمؤم و  نایم  باجح  موزل  زا  ٍباَجِح » ِءاَرَو 

مود ۀیآ  زا  ون  ياهتئارق  تسا . درم  ود  نایم  لیاح  هدرپ و  يانعم  هب  باجح  سینرم  هیرظن  ساسا  رب  هک  یتروص  رد  تسین  نانموم  رگید 
ناگدنـسیون زا  یکی  هلقع  دـمحا  مینک : یم  هراشا  نانآ  زا  يدادـعت  هب  اج  نیا  رد  هک  دـنددعتم  دـنراد  ون  تئارق  مود  ۀـیآ  زا  هک  یناـسک 

َمَدآ ِیَنب  اَی  : » تسا ششوپ  نیرتهب  يوقت  تسخن : طرش  دروآیم : مالسا  رد  نز  ششوپ  يارب  طرـش  هس  مود ، هیآ  ریـسفت  رد  برع  ناهج 
: مود طرش  ( 26/ فارعا « ) َنوُرَّکَّذَـی ْمُهَّلََعل  ِهَّللا  ِتاَیآ  ْنِم  َِکلَذ  ٌْریَخ  َِکلَذ  يَْوقَّتلا  ُساَِبلَو  اًشیِرَو  ْمُِکتآْوَس  يِراَُوی  اًـساَِبل  ْمُْکیَلَع  اَْـنلَْزنَأ  ْدَـق 

ياهدربراک زا  کی  چیه  رد  باجح  هملک  وا  رواب  هب  دزادرپیم . هدش  دای  هیآ  هراب  رد  ثحب  هب  طرش  نیا  حیـضوت  رد  هلقع  هنیـس  شـشوپ 
هک دنتـسه  ینارادـنید  نیتسخن  نایدوهی  هلقع  هاگرظن  رد  تسا . هتفرن  راک  هب  نز  سابل  شـشوپ و  يانعم  هب  یحو  تاـیآ  رد  نآ  هناـگتفه 

تاروت تایآ  رد  مکح  نیا  هک  یتروص  رد  دندرک  رکذ  دوملت  رد  یعرش  مکح  کی  ناونع  هب  ار  نآ  هتفرگ و  دوخ  ناینیشیپ  زا  ار  باجح 
رد ار  نتشیوخ  دندرب و  هرهب  دوهی  تنس  زا  حیسم  ترـضح  ناوریپ  نایدوهی  زا  سپ  دشیمن . هتخانـش  یعرـش  مکح  کی  ناونع  هب  دوبن و 
زا ندوب  نوصم  يارب  یخرب  هک  صوصخ  هب  تشاد  رارق  تاداع  رامـش  رد  رـس  شـشوپ  زین  یلهاـج  برع  رـصع  رد  دـنداد . رارق  باـجح 

هدـماین مکح  نیا  یهلا  بتک  رد  دوب و  ناینیـشیپ  تداع  باجح  نیا  ربانب  دـندادیم . رارق  باجح  رد  ار  شیوخ  رـس  رابغ  درگ و  باتفآ و 
. دنیـشنیم یـسررب  ثحب و  هب  ار  هدش  دای  هیآ  دزادرپیم و  یحو  تایآ  رد  رامخ  هژاو  هراب  رد  ثحب  هب  هلقع  تامدـقم  نیا  زا  سپ  تسا .

تروص رس و  ششوپ  رگا  هک  تسین  هفیرش  هیآ  لولدم  تروص  رس و  شـشوپ  دراد و  تلالد  هنیـس  شـشوپ  رب  هفیرـش  ۀیآ  : » دیوگیم وا 
يور جـک  زا  ار  نآرق  بطاـخم  درک و  یم  اهتمـسق  نـیا  شـشوپ  رب  رما  نـشور  حیرـص و  تروـص  هـب  نآرق  هدنتـسرفورف  دوـب  بوـلطم 
هلقع رواب  هب  مالسالا ) یف  هأرملا  هلقع ، .« ) تشادیم زاب  دنوادخ  دارم  مان  هب  دوخ  ياههتساوخ  هضرع  زا  ار  ناسیون  ریـسفت  تشادیمزاب و 

اب هک  تسا  يزیچ  تنیز  زا  دارم  هک  دـهدیم  ناـشن  زین  َّنِِهتَنیِز » ْنِم  َنیِفُْخی  اَـم  َمَْـلُعِیل  َّنِِهلُجْرَأـِب  َْنبِرْـضَی  ـالَو   » هفیرـش هـیآ  ینیـسپ  قاـیس 
دناودخ تینامحر  نیا  ربانب  دـنوشیمن . رهاظ  نیمز  هب  اپ  ندـیبوک  اب  هک  وم  تروص و  هن  دـنکیم  کیرحت  ار  نادرم  نیمز  هب  اپ  ندـیبوک 

رب ناکم  نامز و  هب  هجوت  اب  ار  بسانم  شـشوپ  باختنا  دنکن و  رکذ  ار  ینطاب  يرهاظ و  ياهتنیز  قیداصم  دنوادخ  هک  تسا  هدش  ببس 
یتسردان راک  دریگیم  باجح  دوخ  نامز  فرع  تداع و  ساسا  رب  هک  ینز  : » دسیونیم يریگ  هجیتن  رد  هلقع  دـهد . رارق  بطاخم  هدـهع 

ار مدرم  وا  هک  نیا  هچ  تفرگ  دـهاوخ  رارق  ناراکهانگ  رامـش  رد  تسا  یهلا  مکح  باجح  هک  دـنک  اعدا  رگا  نز  نیمه  اـما  تسا  هدرکن 
هلقع مهف  شجنـس  نامه ) .) دهدیم تبـسن  دنوادخ  هب  تسا  هتفگن  وا  لوسر  دنوادخ و  ار  هچ  نآ  تسا و  هداد  تلاخد  دنوادخ  مکح  رد 

زا یکی  ناونع  هب  باـجح  دوهی  نید  رد  تسا . هدـمآ  یهلا  بتک  ناـیدا و  یماـمت  رد  باـجح  فلا . تسا : لـمأت  روخ  رد  تهج  دـنچ  زا 
دمآ ریز  هب  رتش  زا  دید و  ار  قاحسا  دوشگ و  ار  دوخ  نامشچ  هاقبر  و  : » میناوخیم شیادیپ  رفس  رد  دوشیم . هتخانش  نید  نیا  تاروتـسد 
دوخ هتفرگ  دنبور  سپ  تسنم  ياقآ  هک  تفگ : مالغ  تسیک ؟  دیآیم  ارحـص  رد  ام  لابقتـسا  يارب  زا  هک  یـصخش  نیا  تفگ : مالغ  هب  و 
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رداچ و زا  نایدوهی  هک  دراد  دوجو  ییاههناشن  باـتک  نیمه  رد  هیآ 66-65 ) لصف 25  شیادیپ ، رفس  سدقم ، باتک  .« ) دومن روتـسم  ار 
نآ وا  ریگب و  رایب و  تست  رب  هک  هماج  تفگ : رگید  دوب و  هدمآ  نمرخ  هب  ینز  هک  دوشن  هتـسناد  هک  تفگ : زعوب  : » دنتفرگیم هرهب  دنبور 

باتک زا  ماهلا  اب  زین  نایحیـسم  ۀـیآ 15-14 ) موس  لصف  هیباوم ، ثور  باتک  ، سدـقم باـتک  « ) دومیپ وج  هناـمیپ  شـش  وا  هب  تفرگ و  ار 
تایاور تایآ و  تسا و  هدـش  یفرعم  بجاو  رما  کی  ناونع  هب  باـجح  زین  مالـسا  رد  دـندادیم . رارق  باـجح  رد  ار  نتـشیوخ  سدـقم ،

اهنت مالـسا  دـنام و  ياج  رب  مالـسا  روهظ  زا  سپ  یلهاـج  برع  موسر و ... بادآ و  زا  ياهدـمع  شخب  ب . دراد . تلـالد  نآ  رب  يرایـسب 
نآ لصا  درک  اعدا  ناوتیمن  تنـس  ای  فرع  کی  زا  یـشخب  حالـصا  اب  نیا  ربانب  درک . حالـصا  ای  رییغت و  ار  ناشیا  ياه  تنـس  زا  یـشخب 

یباجح ناشیا  باجح  اما  دـندرکیم  هدافتـسا  باجح  زا  دـیوگیم  هلقع  هک  نانچ  یلهاج  برع  تسا . هدوبن  مالـسا  شریذـپ  دروم  تنس 
هتفریذپ باجح  لصا  نیاربانب  دش  هتساوخ  زین  هنیس  شـشوپ  برع  نانز  زا  یحو  تایآ  رد  تهج  نیا  هب  دشاب  مالـسا  لوبق  دروم  هک  دوبن 

تسا تهج  نآ  زا  نیا  تسا  هدشن  هتساوخ  رس  ششوپ  یحو  تایآ  رد  رگا  و  دبلطیم . ار  هنیس  شـشوپ  برع  نانز  زا  نآرق  تسا و  هدش 
رگید يرایسب  نوچ  باجح  نیا  ربانب  دوش . هتساوخ  ناشیا  زا  رس  ششوپ  یحو  تایآ  رد  دوبن  زاین  دنتشاد و  یششوپ  نینچ  برع  نانز  هک 

ياه ماـن  هب  رگید  هدنـسیون  ود  تسا . ییاـضما  مکح  کـی  دـناهتفگ  اـهقف  هک  ناـنچ  اـما  دوشیم  هتخانـش  یعرـش  مکح  کـی  ماـکحا  زا 
دیوگیم هنیس  ششوپ  زا  اهنت  هفیرش  هیآ  نیا  حاتفلادبع  رواب  هب  دنراد . ار  هلقع  هاگدید  زین  يوامشع  دیعس  دمحم  رداقلادبع و  حاتفلادبع 

هب ار  شیوخ  يرـسور  فارطا  ربمایپ  نامز  رد  نانز  هک  تسا  نآ  دیآیم  تسد  هب  هفیرـش  هیآ  لوزن  ببـس  زا  هک  نانچ  مکح  نیا  تلع  و 
يرگید فده  تسا و  هنیس  ششوپ  ناهاوخ  هفیرـش  هیآ  ساسا  نیا  رب  دنتخاسیم  نایامن  ار  شیوخ  هنیـس  دنتخادنایم و  دوخ  رـس  تشپ 
نایامن ار  شیوخ  هنیـس  هک  ینارگید  نامیا و  اب  نانز  نایم  هک  تسا  نآ  باجح  هب  مکح  تلع  نیا  رباـنب  تسین  ناـیم  رد  شـشوپ  نیا  زج 

مامت رد  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و  یخیراـت  مکح  کـی  باـجح  هب  مکح  نیارباـنب  : » دریگیم هجیتن  حاتفلادـبع  دـشاب . تواـفت  دـنتخاسیم 
دیعس دمحم  هیمالسا ) هضیرف  سیل  باجحلا  حاتفلادبع ، .« ) تخاس ششوپ  زا  ریزگان  ار  ناملسم  نانز  تخاس و  يراج  اهناکم  اهنامز و 

تـشپ ار  شیوخ  يرـسور  فارطا  هک  یلهاج  برع  فرع  لیدعت  تسخن ؛ تلع  دنکیم : رکذ  باجح  مکح  يارب  تلع  ود  زین  يوامـشع 
رارق باجح  رد  ار  شیوخ  هنیـس  هک  نامیا  اب  نانز  ناـیم  زییمت  مود ؛ تلع  دنتـشاذگیم . شـشوپ  نودـب  ار  دوخ  هنیـس  دـنتخادنایم و  رس 

يوامـشع رواب  هب  ثیدـحلا ) هیّجح  باجحلا و  هقیقح  يوامـشع ، . ) دـنتخاسیم نایامن  ار  شیوخ  هنیـس  هک  ینامیا  یب  ناـنز  دـندادیم و 
اـهنامز و رگید  رد  ار  نآ  ناوـتیمن  تسا و  یخیراـت  یحللا » اوـقلطا  براوـشلا و  اوـفحا  ( » ص  ) ربماـیپ ثیدـح  دـننام  هفیرـش  هیآ  مکح 

نانز هک  تهج  نآ  زا  دش  هتفگ  هک  نانچ  اما  دراد ، هراشا  هنیـس  شـشوپ  هب  اهنت  هفیرـش  ۀـیآ  دـنچ  ره  رظن  دـقن و  تخاس . يراج  اهناکم 
ناونع هب  حاتفلادبع  هچنآ  نیا  رب  نوزفا  تسین . رـس  ندناشوپ  رما  هب  يزاین  نیا  ربانب  دندادیم  رارق  شـشوپ  رد  ار  شیوخ  رـس  لوزن  رـصع 

هک نیا  هچ  درب  لاوس  ریز  یمالـسا  شـشوپ  کی  ناونع  هب  ار  باجح  ناوتیمن  دشاب  هتـشاد  لیلد  رگا  درادن و  لیلد  دروآیم  مکح  تلع 
ار دیدج  هاگدید  هک  یناگدنـسیون  زا  رگید  یکی  دنهد . رارق  باجح  رد  ار  دوخ  هنیـس  تلع  نامه  هب  دیاب  زین  نامز  نیا  رد  نامیا  اب  نانز 

بویج ندناشوپ  ار  باجح  یندا  دح  دنادیم و  ششوپ  یندا  دح  ار  مود  هیآ  لولدم  رورحش  رتکد  تسا . رورحـش  دمحم  تسا  هدیزگرب 
نینمؤـم و َّنِهِراَْـصبَأ » ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتاَـنِمْؤُْمِلل  ْلـُقَو   » هلمج و  ْمِهِراَْـصبَأ » ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْـمِلل  ْلـُق   » تراـبع وا  رواـب  هب  دـنکیم . یفرعم 

ضغ هب  ار  ام  دنوادخ  نیا  ربانب  تسا  ضیعبت  يارب  هفیرش  هیآ  رد  نم »  » فرح هک  تهج  نآ  زا  دناوخیم و  ارف  رصب » ضغ   » هب ار  تانمؤم 
تـسا هدرکن  رکذ  نز  درم و  هب  تبـسن  ار  رـصب  ضغ  قلعتم  دنوادخ  رورحـش  رواب  هب  رـصب . مامت  ضغ  هب  هن  تسا  هدناوخ  ارف  رـصب  ضعب 
قلعتم نامه  درم  هب  تبـسن  قلعتم  دـهدیم  ناشن  نیا  دـندنب و  ورف  يزیچ  هچ  رب  ار  شیوخ  نامـشچ  نینمؤم  تاـنمؤم و  تسا  هتفگن  ینعی 

کی باختنا  زا  ریزگان  ار  دوخ  بطاخم  تسا  هتـساوخن  دنوادخ  هک  دهدیم  ناشن  قلعتم  ندشن  رکذ  نیا  رب  نوزفا  تسین و  نز  هب  تبـسن 
زا هفیرش  ۀیآ  : » دریگیم هجیتن  ضغ  لعف  دربراک  زا  ةرصاعم » ةءارق  نآرقلا  باتکلا و   » هدنـسیون دنک . اهناکم  اهنامز و  مامت  رد  شـشوپ 
مه یتح  دـنرادن  تسود  هک  دنتـسه  ياهنوگ  هب  شـشوپ  تهج  زا  نز  درم و  هاگ  ره  هک  اـنعم  نیا  هب  دـیوگیم  نخـس  یعاـمتجا  كولس 
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رد ام  زا  کـی  چـیه  ینعی  دـهاوخیم  رـصب » ضغ   » اـم زا  دـنوادخ  تروص  نیا  رد  دـنک  هدـهاشم  تیعـضو  نآ  رد  ار  اـهنآ  ناـشیا  سنج 
هءارق نآرقلا  باـتکلا و  رورحـش ، .« ) مینکن هاـگن  نارگید  هب  دـننک  هاـگن  اـم  هـب  نارگید  تیعقوـم  نـیا  رد  میرادـن  تـسود  هـک  يدراوـم 

دـناوخیم و انز  زا  جرف  ظفح  ار  َّنُهَجوُُرف » َنْظَفْحَیَو   » و ْمُهَجوُُرف » اوُظَفْحَیَو   » ترابع رون ، هیآ 31  تالمج  ریسفت  رد  ومه  ( 611 ،/ هرصاعم
هفیرش هیآ  رد  تنیز  رورحش  رتکد  رواب  هب  دسانـشیم . يدرف  ياهیگژیو  زا  ار  رـصب  ضغ  دنادیم و  جرف  ندناشوپ  ار  شـشوپ  یندا  دح 
دروم رد  هک  یتایآ  هژیو  هب  نآرق و  تایآ  رگید  هفیرـش و  هیآ  هب  هجوت  اب  يرهاـظ  تنیز  دوشیم . میـسقت  یناـهنپ  يرهاـظ و  تنیز  ود  هب 
بیج نآ  درفم  هک  تسا  بویج  نامه  ینطاب  تنیز  و  تسد ، ود  اـپ و  ود  تشپ ، مکـش ، رـس ، زا : تسا  تراـبع  تسا  هدـمآ  دورف  مراـحم 

نییدـثلا نیب  ام  یه  قرخ و  عم  ناتقبط  وا  ناتقبط  اهل  هأرملا  یف  بویجلاف  هدـحاو ... هقبطال  ناتقبط  اهل  هحتف  : » زا تسا  ترابع  بیج  تسا 
مکح اهقف  رگا  تسا و  بجاو  بویج  ششوپ  ناملسم  نز  رب  ساسا ، نیا  رب  نامه ) « ) نیتیلالا جرفلا و  نیطبالا و  تحت  نییدثلا و  تحت  و 
بویج اضعا  نیا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دنوشیم  هتخانش  بویج  زین  اضعا  نیا  هک  نیا  اب  دناهدادن  شوگ  مشچ و  ناهد ، ینیب ، ششوپ  هب 
هدـمآ هفیرـش  هیآ  رد  هک  يدراوم  رگید  رـسپ و  ردـپ ، يارب  بویج  يزاس  رهاظ  تسین . بجاو  يرهاظ  بویج  شـشوپ  دنتـسه و  يرهاظ 

هیآ رد  روکذم  دارفا  رگید  يارب  تسا  اور  رسمه  يارب  هک  نانچ  بویج  يزاس  رهاظ  نیا  هک  نیا  هچ  تسین  مارح  لالح و  رادم  رئاد  تسا 
نیروکذملا هینامث  ماما  هیراع  سلجت  نا  هأرملا  اوعداال  یننا  یمالک  نم  مهفی  نا  بجی  تسا « : فرع  فالخ  تشز و  اما  تسین  مارح  زین 

رد رورحش  نامه ) .« ) مارحلا باب  نم  حرحلا ال  بیعلا و  باب  نم  مهماما  سبلت  نکل  مارح و  دجویالف  اضرف  کلذ  لصحاذا  نکل  هالعا و 
انعم ود  هک  نآ  زا  سپ  دـناوخیم و  تسردان  ار  نآرق  نارگریـسفت  تشادرب  َّنِِهتَنیِز » ْنِم  َنیِفُْخی  اَم  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَأـِب  َْنبِرْـضَی  ـالَو  ریـسفت « 

هتـشاد زاب  دماجنایم  ناشیا  بویج  يزاسرهاظ  هب  هک  يراتفر  نداد  ناشن  زا  نانز  هفیرـش  هیآ  ساسارب  : » دـیوگیم دروآیم  برـض  يارب 
شـشوپ نیا  تسا و  یناهنپ  بویج  ندناشوپ  اهنت  تسا  هدمآ  رون  هروس  رد  هچ  نآ  : » دیوگیم رورحـش  نایاپ  رد  ( 613  / نامه .« ) دناهدش

(59/ بازحا ...«) َّنِِهبِیبالَج ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاَِسنَو  َِکتاََنبَو  َکِجاَوْزأل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَی   » هفیرـش هیآ  اـما  تسا  یندا  دـح  ناـمه 
اب نانز  رازآ  تیذا و  عنام  تسا و  توافتم  نوگاـنوگ  عماـجم  رد  باـبلج  نیا  هک  دـنکیم  داهنـشیپ  ار  باـبلج  ناونع  هب  يرگید  شـشوپ 

يریسفت هیرظن  دقن  نیا  ربانب  دناهتفرگ  یسررب  ثحب و  هب  ار  رورحش  هیرظن  يرایسب  نادقان  دقن  یسررب و  ( 614 ، / نامه .« ) ددرگیم نامیا 
رظن دروم  باجح  رب  مود  هیآ  يرباج ، هاگن  رد  تسا  يرباج  تئارق  قوف  ۀیآ  هب  تبسن  دیدج  ياه  تئارق  زا  یکی  تسین . يرورـض  ناشیا 
دورف اهیتشز  اهیتسپ و  زا  يرود  رب  دیکأت  تفع و  رشن  ياتسار  رد  تسا و  ماع  مکح  کی  رگنایب  هیآ  . 1 هک : نیا  هچ  درادن  تلالد  اهقف 
تشاد رظن  اب  نآ  يزاس  راکـشآ  هک  یتنیز  دیوگیم . نانز  تنیز  زا  هیآ  . 2 1. دنشاب هتشاد  رـصب  ضغ  نامیا  اب  نانز  نادرم و  تسا : هدمآ 
ینطاب ار  مود  تنیز  دـنمانیم و  يرهاـظ  ار  تسخن  تنیز  اـهقف  تسین . زیاـج  نآ  يزاـس  راکـشآ  هک  یتنیز  تسا و  اور  طورـش  زا  یخرب 
یخرب رواب  هب  دنبتـسد . اـهرتشگنا و  اـه ، هراوشوگ  همرـس ، تروص ، زا : تسا  تراـبع  تساور  نآ  يزاـس  راکـشآ  هک  یتنیز  دـنناوخیم .

زا تسا  ترابع  ردـپ و ... دـنزرف ، رـسمه ، يارب  رگم  تسین  زیاج  نآ  نداد  ناشن  هک  یتنیز  تسا و  يرهاـظ  تنیز  رامـش  رد  زین  اـهلاخلخ 
وا ینطاب  ياهتنیز  رگید  ای  نار  هک  دـهد  رارق  مه  يور  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  ياهاپ  درادـن  قح  نز  ساسا  نیا  رب  مکـش و .... هنیـس ، نار ،

ثحب لحم  هک  يرهاـظ  تنیز  دـجنگیمن . باـجح  ثحب  ورملق  رد  دنـسانشیم  یناـهنپ  تنیز  ناونع  هب  ءاـهقف  هچ  نآ  . 3 ددرگ . نایامن 
بوجو رب  َّنِِهبُویُج » یَلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیلَو   » تراـبع . 4 دراد . قرف  ینطاـب  تنیز  اـب  دریگیم  قـلعت  نآ  هب  باـجح  رما  تسا و  باـجح 
شیوخ يرسور  فارطا  یلهاج  برع  نانز  تسا ، برع  نانز  تداع  لیدعت  یپ  رد  هکلب  درادن ، تلالد  ًاعرش  ًالصا و  يرسور  زا  هدافتـسا 

نانز ددرگ و  حالـصا  تداـع  نیا  اـت  دـش  لزاـن  هفیرـش  هیآ  تهج  نیا  هب  دوب  ناـیامن  ناـشیا  ندرگ  هنیـس و  دـنتخادنایم و  رـس  تشپ  ار 
زا هدافتـسا  ندرک  بجاو  فده  هکلب  دشابن  یلهاج  برع  نانز  تداع  لیدعت  فده  رگا  هک  دنناشوپب  ار  شیوخ  هنیـس  ندرگ و  ناملـسم 

ببس . 5 دوش . َّنِِهبُویُج » یَلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْضَْیلَو   » ترابع نیزگیاج  نهسوؤر » یلع  رمخلا  نعـضیل  و   » ترابع دوب  هتـسیاش  دشاب  يرـسور 
هنیـس ندرگ و  يور  رب  يرـسور  فارطا  ندـنکفا  یلهاج و  برع  نانز  تداـع  رییغت  هیآ ، فدـه  هک  دـهدیم  ناـشن  زین  هفیرـش  هیآ  لوزن 
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فرع لیدـعت  تسخن  تلع  درک : نایب  ناوتیم  هفیرـش  ۀـیآ  مکح  يارب  تلع  ود  : » دـسیونیم ثحب  نیا  زا  يریگهجیتن  رد  يرباـج  تسا .
یب نانز  نامیا و  اب  نانز  نایم  زییمت  داجیا  مود  تلع  دشاب . صاخ  یششوپ  نییعت  فده  هک  نیا  نودب  تسا  لوزن  رصع  رد  نانز  شـشوپ 

فارطا هک  دنتـسه  ینانز  نامیا  یب  نانز  دـنهدیم و  رارق  باجح  رد  ار  دوخ  هنیـس  ندرگ و  هک  دنتـسه  ینانز  نامیا  اب  نانز  تسا . نامیا 
یخیرات مکح  کی  هیآ ، مکح  نیا  ربانب  دوشیم . هدید  ناشیا  هنیس  ییالاب  تمسق  ندرگ و  دنزادنایم و  رس  تشپ  هب  ار  شیوخ  يرـسور 
یخیرات مکح  کی  اهقف  عامجا  هب  یحللا » اوقلطا  براوشلا و  اوفحا  ( » (ص ربماـیپ تیاور  هک  ناـنچ  تسا  ربماـیپ  رـصع  هب  طوبرم  تسا و 

یعرـش ماکحا  رظن  دقن و  یعامتجالا ) ثوروملا  نیدـلا و  نیب  باجحلا  يرباج ، . ) تسا ناشیا  ریغ  نانمؤم و  نایم  زییمت  نآ  تلع  تسا و 
رارق ییاضما  ماکحا  رامش  رد  باجح  ناشیدناون  زا  هورگ  نیا  نخس  یتسرد  ضرف  اب  دنوشیم و  میـسقت  ییاضما  یـسیسأت و  هورگ  ود  هب 
فرص هب  ناوتیمن  تسا و  ییاضما  مکح  کی  هیآ  نیا  دشاب  یلهاج  برع  ششوپ  عون  لیدعت  یپ  رد  هفیرش  هیآ  رگا  نیا  ربانب  دریگیم .
یعضو ماکحا  یمامت  هژیو  هب  ماکحا  زا  رگید  يرایسب  هک  نانچ  درک  راکنا  ار  باجح  بوجو  هجیتن  رد  نآ و  ندوب  یعرش  ندوب  ییاضما 
باـجح مکح  تلع  ناونع  هب  هدـع  نیا  هچ  نآ  رگا  تفر . هرفط  اـهنآ  شریذـپ  زا  ناوتیمن  ندوب  ییاـضما  فرـص  هب  دنتـسه و  ییاـضما 

نیا هیرظن  اب  موس  هیآ  اما  دور  یم  نایم  زا  زین  مکح  تلع ، نتفر  نایم  زا  اب  هک  درک  اعدا  ناوتیم  تروص  نیا  رد  دشاب  تسرد  دـنیوگیم 
َْنفَْرُعی ْنَأ  یَنْدَأ  َکـِلَذ  مکح « : تلع  هن  تسا  مکح  هفـسلف  تسا ، هدـش  یفرعم  تلع  ناونع  هب  هچ  نآ  هک  نیا  هچ  تسین ؛ راـگزاس  هورگ 

رد موس  هیآ  زا  ون  ياهتئارق  دنریگن . رارق  رازآ  تیذا و  دروم  دنوش و  هتخانـش  ناشیا  ات  دنـشاب  هتـشاد  باجح  ناملـسم  نانز  َْنیَذُْؤی » الَف 
رد يو  تسا  هلقع  تسا . هداد  رظن  هنیمز  نیا  رد  هک  یناـسک  زا  یکی  تسا . هدـش  حرطم  يدـیدج  ياـه  تشادرب  زین  موـس  هیآ  اـب  هـطبار 

ریزگان ناملسم  نانز  ات  تسا  هدرکن  رکذ  هفیرش  هیآ  نیا  رد  ار  ششوپ  رادقم  دمع  هب  دنوادخ  : » دیوگیم هفیرـش  هیآ  نیا  زا  دوخ  تئارق 
هچ هک  نیا  هچ  دننک . رایتخا  یبسانم  ششوپ  شیوخ  یگدنز  ناکم  طیحم و  هب  هتسب  دنناوتب  دنشابن و  شـشوپ  زا  یـصاخ  عون  باختنا  زا 

اهیپسور ششوپ  موطراخ  رد  دوشیم  هتخانش  بسانم  ششوپ  ندنل  رد  هچ  نآ  دشاب و  دنـسپان  ضایر  رد  قشمد  رد  بسانم  شـشوپ  اسب 
ءاسن زا  دارم  درادن و  رواب  ار  یعرش  باجح  رب  هفیرش  هیآ  تلالد  یعرـش ، باجح  هلاقم  هدنـسیون  مالـسالا ) یف  هارملا  ّيز  هلقع ، .« ) دشاب

: دیوگیم وا  تسا . دمـش  هفالم و  هزادنا  هب  ضرع  لوط و  تهج  زا  هک  دـنادیم  ياهچراپ  ار  بابلج  دسانـشیم و  راد  رهوش  نانز  اهنت  ار 
هزورما هک  (ص ) ربمایپ نارتخد  مود : ۀتـسد  (ص) ربمایپ نارـسمه  تسخن : ۀتـسد  دوشیم : لماش  ار  اهمناخ  زا  هتـسد  هس  اهنت  هفیرـش  ۀـیآ  »

یهیدب و لاح ، ره  رد  : » دـسیونیم همادا  رد  ومه  ( 146 ،/ 42 هرامش يدوبهب ، .« ) رادرهوش ناوناب  موس : ۀتسد  دنتـسه . رادرهوش  نانز  نامه 
هدشن یفرعم  یعرش  باجح  ناونع  هب  دراد و  یتافیرـشت  هبنج  بابلج ،) ) سابل نیا  هک  دراد  تحارـص  زین ، همیرک  هیآ  ظفل  تسا و  نشور 

نیا ربانب  تسا . اور  ناتسمز  رد  لمخم  ینوتساف و  زا  ندرب  هرهب  ناتسبات و  رد  مشیربا  ریرح و  كزان ، روت  زا  هدافتسا  تهج  نیمه  هب  تسا 
فیلکت اب  راگزاسان  يراتفر  دننکفا  دوخ  شود  رب  ار  بابلج  اهیدنه  اهیمور و  دننام  ای  دنرب  هرهب  لنـش  نوچ  بابلج  زا  ناملـسم  نانز  رگا 

هدش رداص  نانآ  اب  سامت  زا  یبنجا  نتشاد  رود  روظنم  هب  دراد و  یتافیرشت  هبنج  سابل ، نیا  ندیشوپ  هجیتن  رد  دناهدادن  زورب  دوخ  یعرش 
تخانش تسخن . طرـش  دنکیم : شرامـش  داهتجا  يارب  یطیارـش  هفیرـش  هیآ  زا  شیوخ  تئارق  هضرع  زا  شیپ  زین  يرباج  نامه ) .« ) تسا

لوزن رـصع  برع  هک  دیوگیم  ییاهزیچ  زا  هدـمآ و  دورف  ناشیا  نابز  هب  یحو  تایآ  هک  تهج  نآ  زا  لوزن  رـصع  برع  تداع  فرع و 
هک یتبسانم  نآ  ینعی  لوزن  بابسا  تخانـش  مود . طرـش  برع . تداع  فرع و  هب  یحو  تایآ  یناعم  نداد  طابترا  دنتخانـشیم و  ار  اهنآ 

بابسا باجحلا ... تایآ  فلتخم ؛ هیف  لوق  باجحلا ... يرباج ، .) عرش دصاقم  تخانش  موس . طرـش  تسا . هدمآ  دورف  تبـسانم  نآ  هب  هیآ 
لوزن و رـصع  طیارـش  تشاد  رظن  نودـب  ار  َکِجاَوْزأل »... ْلـُق  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی   » هیآ مهف  يرباـج  اتـسار  نیا  رد  انرـصع ) تاـیطعم  لوزنلا و 
دوب و فقـسم  اههچوک  یخرب  هتـشذگ  رد  : » دیوگیم هفیرـش  ۀیآ  مهف  رد  لوزن  ببـس  ریثأت  رد  وا  دناوخیم . نکممان  یعامتجا  تیعقوم 

لزنم زا  تجاح  ياضق  يارب  نازینک  هارمه  هب  هدازآ  نانز  یتقو  دندرکیم ... وگتفگ  رگیدگی  اب  دنتـسشنیم و  هچوک  فرط  ود  رد  نادرم 
. دندادیم رازآ  تیذا و  ار  ناشیا  صاخ  یتاراشا  اب  دنتفگیم و  کلتم  نانز  هب  دندوب  هتـسشن  هچوک  رانک  رد  هک  ینادرم  دـنتفریم  نوریب 
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ببس زا  يرباج  نامه ) .« ) دمآ دورف  َِکتاََنبَو ».... َکِجاَوْزأل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَی   » هفیرش هیآ  خساپ  رد  دیسر و  ربمایپ  ضرع  هب  تیعـضو  نیا 
نانز نادرم  ناناوج و  هک  تسا  نآ  باجح  هب  مکح  تلع  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  دـنزیم و  لپ  باجح  هب  مکح  تلع  هب  هدـش  دای  لوزن 
يارب دباع  دمحم  نامه ) .« ) دنشاب هتشادن  هدولآ  هاگن  ناشیا  هب  دنهدن و  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  ار  ناشیا  دنسانشزاب و  نازینک  زا  ار  دازآ 
بجاو باـجح  دـنکیم . ناـیب  ار  باـجح  هب  مکح  تلع  َْنفَْرُعی » ْنَأ   » تراـبع وا  رواـب  هب  دربیم  دوس  زین  هیآ  زا  دوخ  مهف  یتسرد  تاـبثا 

هب مکح  تلع  زا  زین  رمع  راـتفر  هـیآ ، لوزن و  ببـس  رب  نوزفا  يرباـج  هاـگرظن  رد  دنـسانشزاب . نازینک  زا  ار  دازآ  ناـنز  نادرم  اـت  تـشگ 
تهابـش هدازآ  ناـنز  هب  نازینک  هک  تسا  نآ  يارب  اـهنت  راـک  نیا  دـنکیم . هیبنت  ار  باـجح  اـب  نازینک  رمع  یتقو  درادیمرب  هدرپ  باـجح 

/3 مالس ، نبا  14/244 ؛ یبطرق ، «. ) رئارحلا يز  یلع  هظفاحم  هردلاب  اهبرـض  تعنقت  دـق  هما  يأر  اذا  هنع  هللا  یـضر  رمع  ناک  و  : » دـنناسرن
نابز هب  ار  مدرم  نیا  نآرق  هک  تسا  رواب  نیا  رب  دناوخیم و  لوزن  رـصع  برع  تداع  فرع و  ار  باجح  رگید ، يراتـشون  رد  ومه  ( 154
فرع نایم  رگید  ییوس  زا  دننک و  لمع  اهنآ  هب  دنبایرد و  ار  یحو  تایآ  ات  تسا  هداد  رارق  باطخ  دروم  ناشیا  تاداع  بلاق  رد  ناشیا و 
رصع تالوحت  اهینوگرگد و  اب  راگزاسان  ار  ناینیشیپ  تداع  فرع و  دنیبیم و  رایسب  توافت  دیدج  رـصع  لوزن و  رـصع  برع  تداع  و 

ود نیا  نایم  عمج  ار  داهتجا  دـنادیم و  اهناکم  اهنامز و  یمامت  رد  مدرم  مامت  هب  باطخ  ار  نآرق  لاح  نیع  رد  اـما  درامـش . یم  دـیدج 
توهـش لماع  ار  نانز  اهنت  نادـهتجم  هک  یتروص  رد  ددرگ  ظاـحل  مه  اـب  رارمتـسا  دـیدجت و  هک  ياهنوگ  هب  دـناوخیم ؛ تواـفتم  فرع 

کیرحت ار  نادرم  زین  باجح  نیمه  اب  دنناوتیم  نانز  هک  نیا  زا  لفاغ  دننادیم ، بجاو  ناشیارب  ار  باجح  تبسانم  نیا  هب  دنـسانشیم و 
تالضع کیرحت  اب  زین  نادرم  نیا  رب  نوزفا  دننکیم . کیرحت  ار  نادرم  هبجحم  ریغ  نانز  زا  شیب  هک  یباجح  اب  نانز  دنرایـسب  هچ  دننک .

زین نانز  کیرحت  تسین  ریذپ  ناکما  نانز  دوجو  نودب  نادرم  کیرحت  هک  نانچ  نیاربانب  دننک . کیرحت  ار  نانز  دـنناوتیم  ناش  هرهچ  و 
بجاو ود  ره  رب  تسا  بجاو  باجح  رگا  دـنراد ؛ يدـحاو  مکح  باـجح  هلاـسم  رد  درم  نز و  هجیتن  رد  دـشابیمن  نکمم  نادرم  نودـب 
نادرم ریز  هفیرـش  هیآ  ساسا  رب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  صوصخ  هب  ددرگ  باجح  تیاعر  هب  مزلم  دیابن  کی  چـیه  تسین  بجاو  رگا  تسا و 

ْمِهِراَْـصبَأ ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْـمِلل  ْلـُق  : » دـناهتفرگ رارق  باـطخ  دروـم  مود  هـلحرم  رد  ناـنز  دـناهتفرگ و  رارق  بطاـخم  تـسخن  هـلحرم  رد 
...« َّنُهَجوُُرف َنْظَفْحَیَو  َّنِهِراَْـصبَأ  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتاَـنِمْؤُْمِلل  ْلـُقَو  (30  ) َنوُعَنْـصَی اَِـمب  ٌرِیبَـخ  َهَّللا  َّنِإ  ْمَُـهل  یَکْزَأ  َکـِلَذ  ْمُـهَجوُُرف  اوُـظَفْحَیَو 

رـصع رد   : » زا تسا  ترابع  تسا  طابترا  رد  زین  باجح  اـب  دراد و  برع  تداـع  فرع و  زا  ناـشن  هچ  نآ  يرباـج  هاـگرظن  رد  ( 30/ رون )
، ردـپ هیحان  زا  تیعقوم  نیا  تشاد  تلزنم  راـبتعا و  ینز  رگا  دنتـشاد و  یهن  رما و  نادرم  هرود  نیا  رد  دوب . مکاـح  يرـالاس  درم  یلهاـج 

رصع نیا  رد  دشیم . هدناوخ  وا  کلام  رورـس و  درم  تشادن و  یتیعقوم  چیه  باستنا  نیا  زا  رظن  عطق  نز  دوخ  اما  دوب  دنزرف و ... رـسمه ،
تشاد و جاور  یـشک  رتخد  رـصع  نیا  رد  دنتـشادن . یقح  نینچ  زین  نازینک  دـنزاس  رارحا  هیبـش  ار  دوخ  دنتـشادن  قح  ناـگدرب  هک  ناـنچ 

نایم رد  انز  نارود  نیا  رد  درکیم . روگ  هب  هدـنز  ار  نارتخد  دـسارهیم  درم  نز و  نایم  یـسنج  هقـالع  زا  هک  اـعدا  نیا  اـب  یلهاـج  برع 
رصع رد  انز  دوجو  دنتخادرپیم . انز  هب  یمـسر  تروص  هب  نانز  یخرب  هنیدم  فئاط و  رد  نارـسفم  یخرب  نخـس  هب  تشاد و  جاور  برع 

رد اهنت  انز  هب  تبـسن  یلهاج  برع  تیـساسح  تسا و  هدوبن  دنـسپان  نجهتـسم و  تشز ، هتاذ  دح  یف  انز  هک  دـهدیم  ناشن  یلهاج  برع 
هدروخ هرگ  ناشیا  ینمادکاپ  هب  هلیبق  تیوه  دـندشیم و  هتخانـش  هلیبق  دارفا  نادـنزرف و  بسن  ظفاح  هک  ینانز  تسا  هدوب  دازآ  نانز  قح 

، يرباج .« ) دـندشیم باجح  فشک  زا  ریزگان  نازینک  ربارب ، رد  دـندوب و  باـجح  ظـفح  زا  ریزگاـن  ناـنز  زا  هورگ  نیا  تهج  نیا  هب  دوب 
تارورضلا  » هدعاق هب  اهقف  یخرب  دانتـسا  يرباج  رواب  هب  انرـصع )! تایطعم  لوزنلا و  بابـسا  باجحلا ... تایآ  فلتخم ؛ هیف  لوق  باجحلا 

تسین و كدنا  دراوم  نآ  هب  دودحم  ءانثتـسا  دراوم  الوا  هک  نیا  هچ  تسین  هتـسیاش  لغاشم ، نابحاص  یخرب  انثتـسا  و  تاروظحملا » حـیبت 
ار باجح  عیرـشت  هک  یللع  نیا  رب  ًایناث ، و  ناـمه ) .) درک ءانثتـسا  ناوتیم  هدـعاق  نیا  هب  دانتـسا  اـب  ار  لـغاشم  ناـبحاص  زا  رگید  يرایـسب 

دیدج رـصع  رد  دنوریمن ، هناخ  زا  نوریب  هب  تجاح  ياضق  يارب  دیدج  رـصع  رد  نانز  هک  نیا  هچ  تسا  هتفر  نایم  زا  تسا  هدش  بجوم 
لزنم زا  نوریب  رد  دنتـسه و  لغاش  هک  ینارتخد  نانز و  دـنرادن و  نازینک  یهارمه  هب  زاین  هتـشذگ  دـننام  نانز  درادـن ، دوجو  زینک  هدرب و 
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نتفر اب  دـیآیم و  دـیدپ  تلع  دوجو  اب  تسا و  تلع  رادـم  رئاد  مکح  هک  تهج  نآ  زا  نیارباـنب  دـنوشیمن . رازآ  تیذا و  دـننکیم  راـک 
ياغلا ای  باجح  مکح  یلیطعت  يانعم  هب  وا  يریـسفت  هیرظن  يرباج  رواب  هب  نامه ) .« ) دوب دـهاوخن  بجاو  باـجح  ددرگیم  مودـعم  تلع 

، تاباطخ نیا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  اما  دریذپیمن . رییغت  نامز  تشذگ  اب  تسا و  يدبا  نآرق  تاباطخ  هک  نیا  هچ  تسین ؛ نآ 
دارم نایب  يارب  تسا  يا  هلیـسو  تاـملک  ناـگژاو و  ماـمت  دراد و  دـصاقم و ... رماوا و  خوسنم ، خـسان و  ماـع ، صاـخ و  زاـجم ، تقیقح ،

راقولا همـشحلا ، مازتلا  راصبالا ، ضغ  زا  تسا  ترابع  دارم  نیا  تسا و  یهیدب  نشور و  الماک  باجح  تایآ  رد  دنوادخ  دارم  دـنوادخ و 
تسا و اهتداع  نتخاس  نوگرگد  اهنآ  سأر  رد  هک  دراد  تلاخد  يرایـسب  روما  راـک  نیا  تیفیک  رد  اـما  هیلهاـجلا . جربت  جربتلا  مدـع  و 

رگا هجیتـن  رد  دریگیم . رارق  قـالخا  ورملق  رد  یگمه  دـمآ  هتفگ  هچ  نآ  و  تسا . ناـنز  تیاـضر  دروم  هچ  نآ  نز و  يدازآ  نآ  زا  سپ 
دناوتیم دیدج  رصع  رد  لماک  ششوپ  هک  نیا  هچ  تخاس  دنهاوخن  مهارف  ار  هانگ  تامدقم  دننک  هدافتسا  يرصع  ای  یتنس  سابل  زا  نانز 

َّنِإ  » ۀفیرش هیآ  زا  باجح  راکنا  شیوخ و  تئارق  یتسرد  تابثا  رد  يرباج  دباع  دمحم  نامه ) . ) دشاب نیرفآ  لکـشم  یباجح  یب  زا  شیب 
ماجنا ناسحا »  » دبلطیم و رصب » ضغ   » رد ار  درم  نز و  يربارب  تلادع ، تیاعر  : » دربیم دوس  زین  ( 90/ لحن « ) ِناَسْحإلاَو ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا 

رب مدرم . تاداع  فرع و  ای  تالماعم  هب  هچ  دـشاب و  هتفرگ  قلعت  تادابع  هب  رما  نیا  هچ  تسا  تروص  نیرتوکین  لکـش و  نیرتهب  هب  لـعف 
مالـسا هک  نیا  هب  هجوت  اب  صوصخ  هب  تسا  رتوکین  يو  ندوبن  باجح  رد  وا و  يدازآ  تروص  رد  نز  لمع  هک  تسا  یهیدـب  ساسا  نیا 
عوضوم نیا  رد  يرایـسب  تایاور  تاـیآ و  و  ( 185/ هرقب « ) َرْـسُْعلا ُمُِکب  ُدیُِری  الَو  َرُْـسْیلا  ُمُِکب  ُهَّللا  ُدـیُِری  : » تسا هدـش  يزیر  هیاپ  یناسآ »  » رب

اعدا دـنریگیم و  هجیتـن  ار  باـجح  مکح  تلع  هیآ ، لوزن  ببـس  زا  يرباـج  نوـچ  زین  برع  ناشیدـناون  زا  رگید  یخرب  ناـمه ) .« ) میراد
زا هویـش  نیمه  هب  دـیز  وبا  دـماح  رـصن  دوب . دـهاوخن  بجاو  زین  باـجح  نیا  رباـنب  درادـن  دوجو  تلع  نیا  دـیدج  رـصع  رد  نوچ  دـنراد 
زا دنادیم و  هدازآ  نانز  نازینک و  نایم  زییمت  ار  باجح  هب  مکح  تلع  زین  وا  دوریم . هرفط  یعرـش  مکح  کی  ناونع  هب  باجح  شریذپ 

تلع رادم  رئاد  مکح  اریز  تسین  بجاو  دیدج  رصع  رد  زین  باجح  نیا  ربانب  : » دریگیم هجیتن  تسا  هدش  خوسنم  يرادهدرب  ماظن  هک  نیا 
باجح رب  ار  هفیرـش  هیآ  تلالد  زین  رداقلادـبع  حاتفلادـبع  ( 123 ،/ دـیزوبا .« ) دوریم نایم  زا  تلع  نتفر  دـیآیم و  تلع  ندـمآ  اـب  تسا 

. تسا هدمآ  دورف  نازینک  هدازآ و  نانز  نایم  زییمت  يارب  مکح  نیا  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  هفیرـش  ۀیآ  لوزن  ببـس  وا  رواب  هب  دباتیمنرب .
نیا دنتفرگیم  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  هاگ  دندشیمن  هداد  صیخـشت  نازینک  زا  هک  تهج  نآ  زا  هدازآ  نانز  میناوخیم : لوزن  ببـس  رد 

ناونع هب  دنتشاد  باجح  هک  ینازینک  اب  رمع  تخس  دروخرب  زا  حاتفلادبع  دمآ . دورف  هفیرش  هیآ  هجیتن  رد  دیسر و  ربمایپ  ضرع  هب  بلطم 
نآ زا  نیارباـنب  تسا . نازینک  هدازآ و  ناـنز  ناـیم  زییمت  باـجح  عیرـشت  تلع  : » دریگیم هجیتـن  ناـیاپ  رد  دربیم و  هرهب  هیرظن  نیا  لـیلد 

رارق رازآ  تیذا و  دروم  دـنوریمن و  نوریب  لزنم  زا  تجاح  ياضق  يارب  ناـمیا  اـب  ناـنز  درادـن ، دوجو  زینک  دـیدج  رـصع  رد  هک  تهج 
نیا ربانب  دوشیم  یفتنم  مکح  تلع ، ياـفتنا  اـب  یهقف  هدـعاق  ساـسا  رب  تسا و  یفتنم  تلع  نوچ  تسا و  یفتنم  مکح  تلع  دـنریگیمن ،

زا لکش  نیمه  هب  تسرد  زین  يوامشع  دیعس  دمحم  هیمالـسا ) هضیرف  سیل  باجحلا  حاتفلادبع ، . ) تسین بجاو  دیدج  رـصع  رد  باجح 
. دوریم نیب  زا  زین  مکح  نیارباـنب  تسا  هدـش  یفتنم  باـجح  مکح  تلع  نوچ  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  دـنزیم و  زابرـس  باـجح  شریذـپ 

هناوتـشپ دـننکیم  یفرعم  مکح  تلع  ناونع  هب  هورگ  نیا  هچ  نآ  فلا . دـقن  شجنـس و  ثیدـحلا ) هّیجح  باـجحلا و  هقیقح  يوامـشع ، )
الَف َْنفَْرُعی  ْنَأ  یَنْدَأ  َِکلَذ   » ترابع تسین و  مکح  تلع  هب  ندیـسر  يارب  يدامتعا  روخ  رد  دنتـسم  لوزن  بابـسا  درادـن و  ییاور  ینآرق و 

هفـسلف تراـبع ، نیا  هکلب  تسین ؛ باـجح  مکح  تلع  رگناـیب  تسا ، هـتفرگ  رارق  هورگ  نـیا  ینآرق  دنتـسم  هـک  زین  ( 59/ بازحا « ) َْنیَذُْؤی
نارگریسفت زا  یخرب  هاگرظن  رد  ب . دنریگیمن . رارق  رازآ  تیذا و  دروم  دنشاب  هتشاد  باجح  ناملسم  نانز  رگا  دنکیم . نایب  ار  باجح 

« ءامالا رئارحلا و  لمشی  نینمؤملا  ءاسن  و  : » دنتـسه نینمؤملا » ءاسن  و   » قیداصم زا  ناشیا  دناهدش و  باجح  هب  رما  زین  نازینک  ءاهقف  نآرق و 
زییمت ار  باجح  هب  مکح  تلع  دنسانشیمن و  باجح  هب  فلکم  ار  نازینک  هک  ناشیدناون  زا  هورگ  نیا  تئارق  نیاربانب  ( 7/250 نایحوبا ، )

یتوافت چـیه  باجح  تهج  زا  تسا و  بجاو  زین  نازینک  رب  باجح  ظفح  نیا  ربانب  تسین . تسرد  دنـسانشیم  نازینک  هدازآ و  نانز  نایم 
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نآ دناوخ و  نازینک  هدازآ و  نانز  نایم  توافت  داجیا  ار  باجح  هب  مکح  تلع  ناوتیمن  نیا  ربانب  درادـن . دوجو  نانز  رگید  ناشیا و  نایم 
روخ رد  دراد  هبجحم  نازینک  اب  رمع  دروخرب  زا  تیاـکح  هک  یتیاور  ج . دز . لـپ  باـجح  یفن  هب  يرادزینک  هدـنورپ  ندـش  هتـسب  زا  هاـگ 
تلع هب  نآ  ساـسا  رب  ناوـتیمن  درادـن و  تیجح  رمع  راـتفر  نیا  رب  نوزفا  درادـن ، دوـجو  نآ  یتـسرد  هب  نیقی  هک  نیا  هچ  تسین  دانتـسا 

راد طیحملا ، رحبلا  نایحوبا ؛ . 2 دابآ . ردیح  ۀینامثعلا ، فراعملا  ةرئاد  ثیدحلا ، بیرغ  مالـس ؛ نبا  ذخآم 1 . عبانم و  دیسر . باجح  مکح 
دمحم يدوبهب ، . 4 توریب . یبرعلا ، یفاقثلا  زکرملا  مراهچ ، پاچ  فوخلا ، ةرئاود  دماح ؛ رـصن  دـیزوبا ، . 3 توریب . یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا 

یعاـمتجالا ثوروـملا  نیدــلا و  نـیب  باــجحلا  دــباع ؛ دــمحم  يرباــج ، . 5 . 42 هرامــش هزوـح . همانلــصف  یعرــش ،» باـجح  رقاـب « ؛
. ----- http://okda.blogspot.com 7 فلتخم ) هیف  لوق  باجحلا ... http://okda.blogspot.com 6 ؛---------- .

؛ دمحم رورحش ، . http://anouar.blogspirit.com/archive) 8 .) انرصع تایطعم  لوزنلا و  بابسا  باجحلا ... تایآ   ؛-----
دمحم یطیقنش ، . 10 یمالـسالا . هقفلل  ةدیدج  لوصا  وحن  9 ؛-------- . توریب . تاعوبطملا ، ۀکرش  ةرـصاعم ، ةءارق  نآرقلا  باتکلا و 

هعماج نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا  نیـسح ؛ دمحم  ییابطابط ، . 11 توریب . بتکلا ، ملاع  نآرقلاـب ، نآرقلا  حاـضیا  یف  ناـیبلا  ءاوضا  نیما ؛
. ۀیمالــــــــــسا ۀــــــــــضیرف  سیل  باـــــــــجحلا  فرــــــــــشا ؛ رداقلادــــــــــبع ، حاتفلادــــــــــبع  . 12 مــــــــق . نیـــــــــسردم ،

پاچ ثیدحلا ، ۀیجح  باجحلا و  ۀقیقح  دیعس ؛ دمحم  يوامـشع ، . www.kwtanweer.com/articles/readarticle) 13)
، مالــسالا یف  ةأرملا  يز  دــمحا ؛ هــلقع ، . http://www.exmuslim.com/books 14 م . 2002 فــسوی ، زور  ۀســسؤم  لوا ،
؛ دیعـس دمحم  لادقلا ، . 16 توریب . یبرعلا ، ثارتـلا  ءاـیحا  راد  موـس ، پاـچ  ریبکلاریـسفتلا ، يزار ؛ رخف  . http://knoooz.com 15
، یبرعلا ثارتلا  ءاـیحا  راد  نآرقلا ، ماـکحالا  عماـجلا  یبطرق ؛ . www.alsahafa.info/index. 17، ینآرقلا باطخلا  یف  باـجحلا 
، ین رشن  شوپ ، نشوج  ناگبخن  نیشن و  هدرپ  نانز  همطاف ؛ یسینرم ، . 19 مجنپ . تسیب و  لصف  شیادیپ ، رفس  سدقم ؛ باتک  . 18 توریب .
ار رس  يوم  ندیـشوپ  زین  يدوبهب  ياقآ  تشون 1 . یپ  توریب . ۀیفاقثلا ، ۀبتکملا  لوزنلا ، بابـسا  يروباشین ؛ يدـحاو  . 20 نارهت 1380ش .
ره اب  رس ، يوم  ندیـشوپ  هک  تسا  نآ  رکذت  نایاش  هتکن  : " دناوخیم یـسنج  تفع  اب  طابترا  یب  ار  نآ  دنیبیم و  یمالـسا  فیرـشت  کی 

يراصن و دوهی و  نانز  زا  نامیا  اب  هدازآ  ياهمناخ  ات  تسا  یمالسا  فیرشت  کی  هکلب  درادن ، یطبر  یسنج  تفع  هب  دشاب ، هک  ياهلیـسو 
هلجم .) دــناهدوب عوـنمم  هـکلب  فاــعم ، رــس ، يوـم  ندیــشوپ  زا  ناملــسم  نازینک  یتــح  هـک  مـینیبیم  اذــل  دنــشاب و  زاــتمم  سوــجم ،

(. 142 ،/ 42 ةرامش ، هزوح

ثیدحو نآرق  هنیآ  رد  هاگنو  ششوپ 

هک تسا ، هدومن  رداص  ییاه  لمعلاروتسد  نانز -  ًاصوصخ  ناناملسم -  ششوپ  يارب  نآرق  رد  دنوادخ  رف  ییابطابط  سابع  دیس  : هدنسیون
ناکو نیذوی  الف  نفرعی  نا  یندا  کلذ  نهبیبالج  نم  نهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءاسنو  کتانبو  کجاوزال  لق  یبنلا  اهیا  ای  : ) زا دـنا  تراـبع 
يارب راک  نیا  دـننکفا ، ورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  ياه  بابلج  وگب : نانمؤم  نانزو  تنارتخدو  نارـسمه  هب  ربمایپ ! يا  ( » 1 ( ) ًامیحر ًاروفغ  هللا 

( اریز دـننک ؛ هبوت  تسا ، هدز  رـس  ناـنآ  زا  یهاـتوکو  اـطخ  نونکاـت  رگاو  ( ؛ تسا رتهب  دـنریگن ، رارق  رازآ  درومو  دـنوش  هتخانـش  هک  نیا 
ياهومو هنیس  ورس  نآ  اب  هک  گرزب  يرـسور  ینعی  بابلجو ؛ تسا  بابلج  زا  نخـس  هیآ  نیارد  تسا .» میحرو  هدنزرمآ  هراومه  دنوادخ 

رس و هک  دشاب  گرزب  نانچ  يرسور  دیاب  هکلب  تسین  یفاک  ییاهنت  هب  يرـسور  ندرک  رـس  هب  هفیرـش ، هیآ  ساسارب  دنناشوپ . یم  ار  دوخ 
یماگنهو ( »... 2 ( ؛) نهبولقو مکبولقل  رهطا  مکلذ  باجح  ءارو  نم  نهولئـساف  ًاعاتم  نهومتلاس  اذاو  دوش ...( . هدیـشوپ  نز  ياـهومو  هنیس 

لد یکاپ  يارب  راک  نیا  دیهاوخب ؛ هدرپ  تشپ  زا  دیهاوخ ، یم  ربمایپ ) نارـسمه   ) نانآ زا  تیراع  ناونع  هب  ار  یگدنز  لئاسو  زا  يزیچ  هک 
نانز زا  دنهاوخ  یم  هک  یناناملـسم  ینعی  تسا ؛ نآزا  رتارف  هکلب  تسین  نانز  شـشوپ  باجح ، زا  دوصقم  تسا .»... رتهب  اهنآو  امـش  ياه 
هتبلا دشاب . مه  یلئاحو  هدرپ  دـنا -  هدیـشوپ  هک  نیا  رب  هوالع  ربمایپ -  نانزو  اهنآ  نیب  دـیاب  دـنریگب  هیراع  یگدـنز  مزاول  زا  يزیچ  ربمایپ 
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امب ریبـخ  هللا  نا  مهل  یکزا  کـلذ  مهجورف  اوـظفحی  مهراـصبا و  نم  اوـضغی  نینمؤـملل  لـق  . ) تسا ربماـیپ  ناـنز  صوـصخم  مـکح ، نـیا 
نانآ يارب  نیا  دـننک ؛ ظفح  ار  دوخ  فافعو  دـنریگ  ورف  نامرحمان ) هب  هاگن  زا   ) ار دوخ  ياـه  مشچ  وگب  نمؤم  نادرم  هب  ( » 3 ( ؛) نوعنصی

ینارچ مشچ  زا  دـهد  یم  روتـسد  نادرم  هب  قوـف  هـیآ  رد  دـنوادخ  تـسا .» هاـگآ  دـنهد ، یم  ماـجنا  هـچنآ  زا  دـنوادخ   . تـسا رت  هزیکاـپ 
رهظ ام  الا  نهتنیز  نیدبیال  نهجورف و  نظفحی  نهراصبا و  نم  نضضغی  تانمؤملل  لقو  . ) دنشاب راد  هگندوخ  ، یسنج روماردو  دننکزیهرپ 
هاگن زا   ) ار دوخ  ياـه  مشچ  وگب  ناـمیا  اـب  ناـنز  هبو  ( » 4 (؛)... وا نهتلوعبل  ـالا  نهتنیز  نیدـبیال  نهبویج و  یلع  نهرمخب  نبرـضیلو  اـهنم 

( فارطا  ) و دنیامنن ، راکـشآ  تسا -  نایامن  هک  رادقم  نآ  زج  ار -  دوخ  تنیزو  دننک  ظفح  ار  شیوخ  نامادو  دـنریگ ، ورف  دولآ ) سوه 
رگم دنزاسن  راکـشآ  ار  دوخ  ياه )  ییابیز   ) تنیز و  دوش ) هدناشوپ  نآ  اب  هنیـس  ندرگ و  ات   ) دننکفا دوخ  هنیـس  رب  ار  دوخ  ياه  يرـسور 
نانز ناشنارهاوخ ، نارسپ  ناشناردارب ، نارسپ  ناشناردارب ، ناشنارسمه ، نارسپ  ناشنارـسپ ، ناشنارهوش ، ردپ  ، ناشناردپ ناشنارهوش ، يارب 
هاگآ نانز  هب  طوبرم  یـسنج  روما  زا  هک  یناـکدوک  اـی  دـنرادن  نز  هب  یلیاـمت  هک  هیفـس  دارفا  ناـشناکزینک ،) ) ناـشناگدرب ناشـشیک ، مه 
شوگ هب  دـنراد ، اپ  رب  هک  لاخلخ  يادـصو  . ) دوش هتـسناد  ناش  یناهنپ  تنیز  ات  دـننزن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر ، هار  ماـگنهو  دنتـسین 

زین نز  دنک ، ینارچ  مشچ  دیابن  درم  هک  روط  نامه  . 1 اه :  هتکن  دیوش .» راگتـسر  ات  نانمؤم  يا  دیدرگ  زاب  ادخ  يوس  هب  یگمهو  دسر .)
؛ چـم ات  تسد  ودو  هرهچ )  ) تروص زا  ریغ  دـناشوپب  ار  دوخ  نز ، ینعی  هلدا ؛ ساسارب  اهنم ) رهظ  ام  الا   ) هلمج . 2 دنک ؛ ینارچ  مشچ  دیابن 

مکح قبط  ینعی  دنتسه ؛ لفاغ  نآ  زا  ناونابزا  یضعب  هک  يراک  تسا ؛ نابیرگ )  ) بیج رب  يرسور ) شـشوپ و  ) رامخ ندز  يدعب  هلمج  . 3
، هفیرش هیآ  رد  . 4 دشاب ؛ هدیـشوپ  رتشیب )  هن   ) چم ات  تسد  ودو  هرهچ  زا  ریغ  هب  نز  ندب  مامت  هنیـسو و  ندرگ  اه ، شوگ  اهوم ، دیاب  نآرق 
زا ناوناب  ششوپ  رادقم  درب . یم  مان  دنشاب ، هتشادن  ار  قوف  ششوپ  اهنآ  دزن  دنناوت  یم  ناملسم  نانز  هک  ار  يدارفا  زا  هورگ ) 12) هتسد نآ 

رادقم ( 5  ) تسد ودو  هرهچ  دومرف : ترضح  دنیامن ؟ راکـشآ  دنناوت  یم  ار  دوخ  تنیز  زا  رادقم  هچ  نانز  هک : دش  لاؤس  ع )  ) قداص ماما 
(ع) مظاک ماما  مردارب  زا  دیوگ : یم  رفعج  نب  یلع  هک  هدـمآ  حیحـص  يدنـس  اب  يریمح  دانـسالا  برق  زا  ماکحالا  هیافکردو  نادرم  هاگن 

یکاپرد نادرم  شقن  ( 6 .) تسد ود  هرهچ و  دومرف : ترـضح  دـنک ؟ هاگن  دـناوت  یم  مرحمان  نز  ندـب  زا  رادـقم  هچ  هب  درم  مدرک : لاؤس 
، دـیامن يوریپ  شرـسمه  زا  هک  يدرم  ره  یلع ! يا  :... دوـمرف ع )  ) یلع ترـضح  هب  ینـالوط  یثیدـح  نمـضرد  (ص ) ادـخ ربماـیپ  هعماـج 

شرهوش زا  نز  :... دومرف ترـضح  یتعاـط ؟ عون  هچ  هعاـطلا ؛ کـلت  اـمو  دـیرپ : ع )  ) یلع دـنکفا . یم  شتآ  رد  تروص  اـب  ار  وا  دـنوادخ 
هیامرس ي ( 7 .) دنک هدافتـسا  ار  نآ  مرحمان  لباقم  رد  نآ  و  دیامن . هدروآ  رب  ار  هتـساوخ  نآ  زین  رهوش  دنک . كزان  ياه  سابل  تساوخرد 

دیاب طقف  شیاه  ییابیز  هک  نیا  ادخ و  نامرف  زا  ار  وا  لیم ، نیا  یهاگ  اذل  تسا ؛ دـیدش  ییامندوخ »  » هب لیم  نز  ردو  تسوا  ییابیز  نز ،
زاو دـننک  قیوشت  بسانم  شـشوپ  هب  ار  دوخ  رـسمهدیاب  نارهوش  هک  تساج  نیا  . دـیامن یم  لـفاغ  دـشاب ، هتـشاد  شرهوش  هب  صاـصتخا 

كرتشم یگدـنز  هک  روط  ناـمه  رهوشو  نز  دـننک . عنم  دـناشک ، یم  ناشرـسمه  يوس  هب  ار  نارگید  ياـه  هاـگن  هک  يراـتفر  شـشوپ و 
ار دوخ  درم  شیاهرکذت  اب  زین  نزو  ار  دوخ  نز  هنابدؤم ، ياهرکذت  اب  درم  دنـشاب ؛ مه  کیرـش  زین  يونعم  تفرـشیپ  رد  دنناوت  یم  دنراد ،

درم یتریغ  یب  هناشن  نز ، یباجح  یب   » هک دشاب  نیا  دیاش  نآ ، هنایماع  ریبعت  دننک ! یمن  هجوت  نادرم  یـضعب  هنافـسأتم  یلو  دـهد . کمک 
ناطیـش ياهریت  زا  يریت  هدولآ ،)  ) هاگن : » دومرف یم  هک  مدینـش  ع )  ) قداص ماما  زا  دنک « : یم  لقن  يوار  ناطیـش  مومـسم  ياهریت  تسا ».

: » تسا هدومرف  نینچ  ص )  ) ربماـیپ ( 8 .«) دشاب هتـشاد  لابند  هب  ار  ینالوط  ینامیـشپ  هک  یهاگن  اسب  هچو  تسا  هدنـشک )  ) مومـسم تسا و 
هریخ هریخ  هک  رادرهوش  ینز  زا  دنوادخ  اهنم ؛... مرحم  ریغ  وا  اهجوز  ریغ  نم  اهنیع  تالم  لعب  تاذ  هارما  یلع  لجو  زع  هللا  بضغ  دتـشا 

هک دنا  هدرک  ثیدح  ادخ  ربمایپ  زا  تنس  لها  ییاور  ياه  باتک  ( 9 ...«.) تسا نیگمـشخ  ًادیدش  دنک ، هاگن  مرحمان  ای  دوخ  رهوش  ریغ  هب 
( نامزلارخآ  ) هدنیآ رد  اهحیر ؛.. ندجی  الو  هنجلا  نلخدی  هلئاملا ال  تخبلا  همنساک  نهسور  تالئام  تالیمم  تایراع  تایـساک  ءاسن  : »...

یم بیرف  ار  اه  لد  دنراد ،) ندب  هب  هدیبسچ  ای  امن  ندبو  كزان  ياه  سابل  . ) دنتسه نایرع  لاح  نیعردو  دنا  هدیـشوپ  هک  دنیآ  یم  ینانز 
مه ار  تشهب  يوبو  دـنوش  یمن  تشهب  لـخاد  ناـنیا  دـنهد  یم  رارق  رتش  ناـهوک  دـننام  رـس  يور ) ار  دوخ  ياـهوم   ) دنازابـسوهو دـنهد 
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تنیز زا  ار  نارگید  ات  دننزن  نیمز  رب  مکحم  ار  دوخ  ياهاپ  نانز  » رون هروس  هیآ 31  دننامه  ثیدح  ود  نیا  زا  ( 10 .« ) دننک یمن  مامشتسا 
کیرحت یتراـبع  هبو  دوش  یم  نز  يوـس  هب  ناـمرحمان  هجوـت  بلج  ببـس  هک  يراـک  ره  دـیآ  یم  تسد  هب  دـننک .» هاـگآ  دوـخ  یناـهنپ 

نـسح ءاـیحلا  نسحا ، بابـشلا  یف  نکل  نسح و  هبوتلا  : » دومرف ص )  ) ادـخ لوـسر  تفعو  اـیح  تسا . عوـنمم  ناملـسم  نز  رب  تسازیمآ ،
( همه يارب   ) ایح دراد ). ناربج  يارب  نامز  هک   ) تسا رتوکین  یناوج  رد  هبوت  اما  تسا  وکین  لاـح ) همهرد   ) هبوت نسحا ؛ ءاـسنلا  یف  نکلو 

هشیر ایح ، ءایحلا ؛ هفعلا  ببس  : » دیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  تسا . ناوناب  يایح  هناشن  ششوپ ، و  ( 11 «.) تسا رتوکین  نانز  رد  اما  تسا  وکین 
ره ( 13 «. ) تسا ینمادـکاپو  تفع  ییابیز ، تاکز  فافعلا ؛ لامجلا  ةاـکز  : » دـیامرف یم  ع )  ) ناـنمؤمریما زین  ( 12 «. ) تسا تفع  ببـس  و 

، نآ یهلا  هبنج  تسادـخ و  ياـه  تمعن  زا  یتـمعن  ییاـبیز ، دریگب ؛ رظن  رد  ار  نآ  ییادـخ  هبنج  تـسا  مزـال  دراد ، ناـسنا  هـک  ار  یتـمعن 
زا ناـسنا  نهذ  نورد و  فلا ) تسا ؛ هنوگ  ودو  تسا  مارح  زا  ندرک  يرود  ياـنعم  هب  تفع  هک  دوـش  هجوـت  تسا . شـشوپ  ینمادـکاپ و 
ود رهو  تسا  تفع  ياـه  هعومجم  ریز  زا  دروم  ود  ره  دـناشوپب . نتفرگ  رارق  سوه  درومزا  ار  دوخ  رهاـظ  ب ) دـشاب ؛ كاـپ  ینار  سوـه 

( جـع  ) تجح ترـضح  ياعد  رد  اعدو  تفع  لد . ندرک  اهر  رهاظ و  ظفح  ای  رهاظ  ندرک  اهر  لد و  یکاپ  طـقف  هن  تسا ؛ هدـش  هتـساوخ 
یلعو هبوتلاو  هبانالاب  بابـشلا  یلعو  هنایخلاو ... روجفلا  نع  انراصبا  ضـضغاو  هیـصعملا ...  دعبو  هعاطلا  قیفوت  انقزرا  مهللا  : » تسا هدـمآ 

ار دوخ  ياه  مشچ  هک  امن ) يزور  ام  هب  امن (... يزور  ار  هانگ  زا  يرود  دوخ و  يوریپ  رد  تیقفوم  ام  هب  ادخ ! يا  هفعلاو ؛... ءایحلاب  ءاسنلا 
بـش ياعد  رد  هکنانچ  ( 14 ...«.) ار ینمادـکاپو  ایح  ناـنز  هبو  ار ، ینامیـشپ  هبوت و  اـمن ) يزور   ) ناـناوج هب  مینکفا ... ورف  هدولآ  هاـگن  زا 

یم تساوـخ  رد  دـنوادخ  زا  زین  نابعـش  هاـم  همین  بش  ياـعدردو  یجرفو » ینطب  یف  هفعلا  ینقزراو  : » میناوـخ یم  ناـضمر  هاـم  مهدزاود 
مرکاربمایپ هناخ  هب  هشیاع -  رهاوخو  رکبوبا  رتخد  ءامـسا - دـشاب  كاپ  لد ، رگید . ناوارف  ياـهاعد  و  کـنید »  یف  هفعلا  ینقزراو  : » مینک

اذا هارملا  نا  ءامسا  ای  دومرفو « : دنادرگرب  وا  زا  ار  شیوخ  يور  ادخ  لوسر  دوب . هدیـشوپ  امن  ندب  كزان و  ياه  سابل  هک  یلاح  رد  دمآ 
راوازس دسرب ، غولب  نس  هب  نز  هک  یماگنه  ءامسا ! يا  ههجو ؛ هفک و  یلا  هراشا  و  اذه -  اذه و  الا  اهنم  يری  نا  حلـصت  مل  ضیحملا  تغلب 

دنـس اب  یثیدح  ردو  ( 15 «.) شتروصو چـم ) اـت   ) تسد ود  هب  درک  هراـشا  ربماـیپو  نیا - نیا و  رگم  دوـش  هدـید  وا  لـکیه )  ) زا هک  تسین 
دنداد و یم  ار  ترـضح  خساپ  نانز  دومن و  یم  مالـس  نانز  هب  هک  دوب  نینچ  ص )  ) ادخ لوسر  هویـش  هدیـسر : ع )  ) قداص ماما  زا  حیحص 
( هک لیلد  نیا  هب  ) دنک مالـس  ناوج  نانز  هب  هک  دوبن  دنیاشوخ  وا  يارب  اما  درک  یم  مالـس  نانز  هب  هک  دوب  هنوگ  نیا  (ع ) نانمؤم ریما  هویش 

تمحز راچد  دوش ، یم  مبیصن  مالس  قیرط  زا  هک  یشاداپ  نآ  زا  شیبو  هدش  نم  یتفگـش  ببـس  ناوج ، نز  يادص  مسرت  یم  دومرف : یم 
 : دنیوگ یم  دوش ، ضارتعا  اهنآ  هب  هک  یماگنهو  دنراد  دـنخب  وگب و  نانآ  اب  دـننک و  یم  هاگن  مرحمان  هب  تحار  یناسک  هتکن : ( 16 .) موش

تیاعر ار  شـشوپ  هک  ینز  زا  یلو  تسا  موصعم  ربمایپ ، دـیراد ؟ غارـس  ناربمایپ  نیرت  گرزب  لد  زا  رت  كاپ  یلد  ایآ  دـشاب »! كاـپ  لد  »
ماما هک  یناملسم  رهاوخ  دنک ! یمن  مالس  ناوج  نز  هب  ع )  ) یلع و  دهد . یم  شـشوپ  روتـسدو  دنک  یمن  هاگنو  دنادرگ  یم  يور  هدرکن ،

، ادـخ تسا ! مهم  تیارب  لوسر  ادـخ و  تیاضر  هک  یناملـسم  يا  و  دـیامن ! روهظ  ماما  ینک  یم  اعد  هک  يرهاوخ  يراد ! تسود  ار  نامز 
تـسا نآ  هناشن  شـشوپ ، هک  ایح - دنهاوخ و  یم  هدولآ  هاگن  كرت  دنهاوخ ، یم  هانگ  كرت  دنهاوخ ، یم  ار  وت  یکاپ  نامز  ماما  ربمایپ و 

ام تنیز  دوخ ) بوخ  راتفر  اب  ( ؛ ًانیش ًانیلع  اونوکت  ًانیز و ال  انل  اونوک  : » دندومرف میشاب و  مالسا  ماما و  ربمایپ و  تنیز  مییایب  دنهاوخ . یم  - 
نز يرآ  دشاب . هتشاد  صقان  باجح  ششوپ و  هک  تسین  ناملسم  نز  نأش  رد  دیشابن .» ام  هیلع  نانمـشد ، نابز  ندش  زارد  ببـسو  دیـشاب 

، شـشوپ ینمادکاپ ، رب  دراد  دوجو  يدایز  تایاورو  تایآ  دینک . راختفا  نآ  ربو  دیهد  ناشن  ایند  هب  ار  نیا  تسا ؛ فیفعو  ایح  اب  ناملـسم 
سرد اـب  یتاـفانم  روما ، نیا  تیاـعر  دوـش . یم  هعماـج  حطـس  رد  توهـش  شتآ  نتخورفا  رب  ببـس  هچنآ  رهو  هاـنگو  ینارچ  مشچ  كرت 

، یملع يالاب  ياه  هدر  رد  ششوپ  لماک  تیاعر  اب  ناوناب  زا  يدایز  هدع  نالا  هک  روط  نامه  درادن ؛ هناخ  نوریب  رد  ندرک  راکو  ندناوخ 
یم تیاعر  زین  ار  دوخ  ششوپ  دنتسه و  يداصتقا  راک  لوغـشم  عرازم  رد  ییاتـسور  نانز  نینچمه  دننک . یم  راک  .... یتیریدم و یـسایس ،

ششوپ دب  لیلد  ره  هب  هک  نانآ  هکلب  تسین  شـشوپ  یب  باجح و  یب  دارفا  يارب  طقف  تایاورو  تایآ  نیا  هک  تسا  نیا  ام  دوصقم  دننک .
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ياه بیسآ  تسا ! دب  ود  ره  یششوپ ، دب  یششوپ و  یب  اریز  دنیامنب ؛ لمع  دیاب  ار  شـشوپ  درومرد  ماماو  لوسرو  ادخ  نامرف  زین  دنتـسه 
رد نادرم  دوش  یم  ببـس  يریگ ، تخـس  نیا  دوش ؟ یم  يریگ  تخـس  ناوناـب  شـشوپ  درومرد  ارچ  دنـسرپ :  یم  یـضعب  ریذـپان  ناربـج 

رتهب ایآ  تسین ؛ تیساسح  رادقم  نیا  دنتسین -  هدیشوپ  نانز  هک  برغرد -  هک  یلاحرد  دنشاب  ساسحو  دننک  هجوت  نانز  هب  رتشیب  عامتجا 
ترابع هک  تسا ؛ هدش  ببـس  ار  يراوگان  روما  هداد ، خر  هک  ینیمزرـس  ره  رد  ییامن  دوخ  هدیدپ  خساپ ) دنـشاب ؟ رتدازآ  نانز  هک  تسین 

عامتجارد هدننک  کیرحت  یعـضو  اب  ای  دنـشابن  هدیـشوپ  نانز  هک  یماگنه  تسا  یعیبط  ناوناب : يارب  نامرحمان  ياه  تمحازم  . 1 زا :  دنا 
هب ار  اه  تمحازم  داجیا  اه ، کیرحت  نیا  دننک . یم  کیرحت  ار  فلاخم  سنج  دـنوش -  یگدولآ  راچد  دـنهاوخب  هچ  رگا  دـنوش -  رهاظ 
دح هنافسأتمو  دراد  لابند  هب  ار  عورشمان  ياه  یتسودو  طباور  ندمآ  دوجو  هب  هدش ، رکذ  ياه  تمحازم  عورشمان : طباور  . 2 دراد . لابند 

نارسمه نداد  تسد  زا  . 3 دوش . یم  داجیا  مه  راد  نز  نادرم  رادرهوش و  نانز  يارب  هک  درجم  دارفا  نیب  طقف  هن  طباور  نیا  درادن . زرم  و 
یب هجیتن  رد  هک  هدـش  عورـشمان  طباور  راچد  یـسنج ، زاـین  مدـعو  هداوناـخ  نتـشاد  دوجو  اـب  زاـب  سوه  نادرم  هک  تسا  دـنیارف  نیارد  : 

رهوش هک  نامز  ره  نانز  اب  طابترارد  هدـمآ ، دوجو  هب  عورـشمان  طـباور  هک  یماـگنه  قـالط : . 4 دراد . لاـبند  هب  زین  ار  رـسمه  هب  یهجوت 
لامتحا زین  دوش  هاگآ  شرـسمه  دشاب و  درم  فرط  زا  طباور  نیارگا  هکنانچ  دـهد  یم  قالط  ار  وا  هدرک ، تنایخ  وا  هب  شرـسمه  دـمهفب 

.6 تسا . هداوناـخ  یـشاپ  ورف  هتـشذگ ، روما  یعیبط  هجیتـن  هداوناـخ : نوناـک  یـشاپ  ورف  . 5 تسین . دـیعب  یگداوناخ  لاجنج  اـیو  ییادـج 
اب یمشچ  مهو  مشچ  ایو  یهجوت  یب  يور  زا  اما  دنتسین  یتفع  یب  هب  رضاح  هجو  چیه  هب  هک  دنتسه  یناوناب  ناوناب :  هیلع  یـسنج  تنوشخ 
هب روبجم  ار  اهنآ  هدش و  کیرحت  نادرم  دوش  یم  ببـس  نیمه  تسا ) تفع  زا  جورخ  هانگ و  راک ، نیا  هتبلا   ) دنوش یم  رهاظ  دب  شـشوپ 

، نانز زا  یلیخ  هب  تبسن  دنتسه ، فیفع  رسمه  لابند  هک  یفیفع  نادرم  هداوناخ : لیکشت  جاودزا و  نازیم  شهاک  . 7 دننک . هتساوخان  روما 
یمن جاودزا  هب  نتو  دننک  یم  عابـشا  دازآ  تروص  هبار  دوخ  زین  زاب  سوه  نادرم  یفرط  زا  دنهد ؛ یمن  هداوناخ  لیکـشتو  هدش  نامگ  دـب 

شیامن ضرعم  رد  ار  دوخ  ابیز و ..  تشز و  دنلبو ، هاتوک  نانز  راک ، طیحم  نابایخو و  هچوک  رد  هک  یماگنه  ییارگ : سنجمه  . 8 دنهد .
سنجمه يوسو  تمس  هب  سنج  ود  ره  هک  تسا  اج  نیا  دنام . یمن  يا  هزاتزیچ  رگید  دش ، ناوارف  یناهنپ  عورشمان و  طباور  دنتـشاذگ و 

ابو دـننک  رکف  بوخ  تسا  مزـال  ناوج  نارتخدو  ناوناـب  رب  سپ  دوش ، یم  دراو  ناوناـب  رب  قوف ، روما  رد  ناـیز  نیرتشیب  دـنور .  یم  دوخ 
، یگداوناـخ يدرف ، یگنـس  ياهدـمایپ  و  . 9 دـنوشب . یناـسنا  عاـمتجاو  دوخ  هب  ناوارف  ياـه  ناـیز  عناـم  دوخ ، لـماک  باـجح  شـشوپ و 

قیقحت هب  يزاین  دریگ و  یم  رارق  لقع  دییات  دروم  تقد  یمک  اب  هدـش  رکذ  بلاطم  رگید .... يورخاو  يویند  یحور ، یمـسج ، یعامتجا ،
، نینج طقس  عورشمان ، ياهدنزرف  یسنج ، ياهرازآ  عورشمان ، طباور  درومرد  هرشتنم  ياهرامآ  درادن ، رواب  یسک  رگا  اما  درادن ؛ ینادیم 

هژیو هب  اهروشک ، رد  ییارگ و ...  سنجمه  عویـش  و  اه ، جاودزا  ندـش  مک  یـشکدوخ ، یناور ، یمـسج و  ياه  يرامیب  زدـیا ، اه ، قالط 
یـسو دصهن  رازه و  تشهو  داتـشهو  دصیـس  نویلیم و  کی  لاسرد 1991م . اـکیرمآ  رد  . 1 هنومن : ناوـنع  هب  دـیامن ؛ يریگ  یپ  ار  برغ 

طقس  339 هدـش ، دـلوتم  هک  يدازون  رازه  ره  لباقمرد  ینعی  تسا ؛ هتفرگ  تروص  اـه  ناتـسرامیبرد  ینوناـق » نینج  طقـس   » دروم تفهو 
هبو دریگ . یم  ماجنا  هنایفخمو  ییاپرس  تروص  هب  اکیرمآ  رد  اه  نینج  طقس  دصرد  دون  هک  تسا  یلاحرد  نیا  هتفرگ ؛ تروص  مه  نینج 

نیارد ییارگ  سنج  مه  عویـشو  دـننک  یم  یگدـنز  اپوراو  اکیرمآ  هراق  رد  زدـیا ، هب  ناـیالتبم  دـصرد  زا 80  شیب  . 2 دـسر ! یمن  رامآ 
دیابن یمالسا  عماوجو  رـشب  ایآ  دناسر ؟ یمن  ار  یگنهرب »  » نطاب اهرامآ ، نیا  ایآ  تسا . الاب  هب  لاس  یـس  دارفارد  رامآ  ساسا  رب  اهروشک ،

، دمآ دنـسپان  مرظنرد  هچنآره  نابدا ؛ یبزا  : » تفگ یتخومآ ؟ هک  زا  بدا  : دنتفگ ار  نامقل  يدعـس : هتفگ  هب  يرآ  دـنریگب ؟ سرد  اهنیا  زا 
رارق یسنج  زواجت  دروم  هک  ینانز  درومرد  زواجت - نارحب  نارواشمزا  نمرولیـس -  لیناد  دینک : هجوت  بلطم  نیا  هب  مدرک .» زیهرپ  نآ  زا 
نابز رب  ار  تالمج  نیاو  دننک  یم  شنزرس  ار  دوخ  هدش ، ینامیـشپ  راچد  یمک  تدم  زا  سپ  ینانز  نینچ  ًالومعم  دیوگ : یم  دنا ، هتفرگ 

نوناق  ! » ناملسم ناوناب  يا  مدوب ...! هدزن  دنخبل  وا  هب  شاک  يا  منک ! هجوت  بلج  ات  مدوب  هدیشوپن  ار  سابل  نآ  شاک  يا  دننک : یم  يراج 
یهاگآ درمو  نز  زا  شناگدنب  ياه  تیفرظو  تایحور  هب  هک  ییادخ  تسا و  نابرهم  شناگدنب  هب  هک  ییادخ  تسادخ ، نوناق  شـشوپ ،»
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رارق ینیناوق  ناسنا  ياهراتفر  يارب  اذـل  تسیچ ؛ رد  شا  یتخبـشوخو  حالـصو  زاین  هک  دـناد  یم  هدـیرفآ و  ار  ناسنا  شدوخ  دراد ، لماک 
بازحا -1 اه :  تشون  یپ  دسرن . بیـسآ  نام  ترخآو  ایند  هعماج ، ام ، هب  ات  میوش  ادـخ » نوناق   » وریپ مییایب  سپ  عماجو . لماک  تسا  هداد 

؛» نیفکلاو هجولا  : » لاق اهتنیز  نم  هارملا  رهظت  اـمع  لئـسو  ًارفعج  تعمـس  لاـق : - » 5 . 31 نامه / - 4 . 30/ رون - 3 . 53  / بازحا - 2 . 59/
یتلا ال هارملا  نم  هیلا )  ) رظنی نا  هل  حلصی  ام  لجرلا  نع  هتلاس  - 6 تیبلا . لآ  ح 25429 ، باب 109 . حاکن ، تامدقم  ج20 ، هعیشلا ، لئاسو 
، لاصخ ح 5762 ؛ رداونلا ، باـب  و ج4  ح 241 ، ج1 ، هیقفلا ، هرـضحیال  نم  ص517 ، ج5 ، یفاک ، - 7 نیفکلاو .» هجولا  : » لاـق هل ؟  لـحت 

سیلبا ماهـس  نم  مهـس  هرظنلا  : » لوقی هتعمـس  لاق  هللادـبع  یبا  نع  - 8 ح 1446و 25368 . هعیـشلا ، لئاسو  ح 2 ؛ هعبرالا ، باب  قودـص ،
ح ج20 ، هیعـشلا ، لئاسو  - 9 ح5 . حاکن ، تامدـقم  باـب 109 ، ج20 ، هعیـشلا ، لـئاسو  هلیوـط ؛»  هرـسح  تثروا  هرظن  نم  مک  مومـسم و 

یبا دنسم  ص254؛ ج2 ، دمحا ، دنسم  - 10 ص33 . ج16 ، یقارن ، ققحم  هعیشلا ، دنتـسم  ح 42 ، ص 39 ، ج101 ، راونالا ، راـحب  25509 ؛
52175218 ، 44168 ح43542 ، لامعلا ، زنک  ج1 ؛ ۀمکحلا ، نازیم  -11 ح 1626 . یطویس ، كاوحلا ، ریونت  ج12،ص42،ح6690 ؛ یلعی ،

مکحلا نوــیع  ج7،ص46 ؛ لـئاسولا ، كردتـسم  ج3،ح2756؛ ج2،ح1587و  ۀــمکحلا ، نازیم  -13 ش5444 . مـکحلاررغ ، -12 و . ...
کلاسم ح 19115 ؛ لامعلازنک ، ح 4104 ؛ ص 62 ، ج4 ، دوواد ، یبا  ننس  -15 نانجلا . حیتافم   . ك 14-ر . ص 273 . یطساو ، ظعاوملاو ،

ناکو ءاسنلا  یلع  لمـسی  ع )  ) نینمؤملاریما ناکو  هیلع  نددریو  ءاـسنلا  یلع  ملـسی  ص )  ) هللا لوسر  ناـک  -» 16 ج4 . یناث ، دیهـش  ماهفالا ،
باب ص535 ، ج5 ، یفاک ، رجالا ؛» نم  تبلط  امم  رثکا  یلع  لخدیف  اهتوص  ینبجعی  نآ  فوختا  لوقی  نهنم و  هباشلا  یلع  ملـسی  نا  هرکی 

باب 131. ج20 ، هعیشلا ، لئاسو  ءاسنلا ؛ یلع  میلست 

میرک نآرقرد  باجح  تایآ 

 ، تسخن تایآ ، نیا  . دـش لزان  ربمایپرب  هنیدـم ، رد  یمالـسا  تموکح  لاس  هد  لوط  رد  باجح ،  تایآ  یناهبزور  یلعدـمحم  هدنـسیون : 
نیا رد  : - زا دنترابع  تایآ  نیا  نیرت  مهم  دش . ناناملسم  يارب  يراج  مکح  تفرگ و  رب  رد  ار  نانمؤم  سپـس  دوب و  ربمایپ  نانز  هب  باطخ 

هتـشاد اوقت  رگا  امـش  ربمایپ ! نانز  يا  : » تسا هدـش  دـیکأت  راتفر  رد  تفغ  تیاعر  مرحماـن و  زا  تنیز  ندـناشوپ  ندرکن و  شیارآ  رب  هیآ 
نیتم هکلب  دتفا ، عمط  هب  تسا ، رامیب  شلد  هک  نآ  ات  دییوگن  نخس  نادرم  اب  كزان  مرن و  زگره  نیاربانب ، دیتسین . نارگید  دننامه  دیـشاب ،

ار زامن  دینکن و  ییارآ  دوخ  شیارآ و  نیتسخن ، تیلهاج  هرود  دننام  زگره  دیهد و  رارق  شیوخ  هاگلزنم  ار  هناخو  دییوگب  نخـس  وکین  و 
دیکأت ربمایپ  نارـسمه  میرح  ظفح  رب  هیآ  نیا  رد  :31و32 .) بازحا «) دینک تعاطا  شلوسر  ادخ و  زا  دـیزادرپب و  ار  تاکز  دـیراداپ و  رب 

یماگنهو ... دوش هداد  اذغ  فرـص  رب  هزاجا  امـش  هب  هک  نآ  رگم  دیوشن ؛ ربمایپ  هناخ  لخاد  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  . » تسا هدـش 
....« دراد یم  كاپ  ار  اهنآ  امـش و  ياه  لد  راک  نیا  دیهاوخب . هدرپ  تشپ  زا  دیهاوخ ، یم  ربمایپ  نارـسمه  زا  یگدنز  لیاسو  زا  يزیچ  هک 

! ربمایپ يا  : » تسا هدش  دیکأت  مرحمان  زا  مادنا  ظفح  و  يرسارس )  ششوپ  رد   ) بابلج نتشادرب  رد  باجح و  رب  هیآ  نیا  رد  (. 53: بازحا )
ضرعت رازآ و  دروم  دـنوش و  هتخانـش  تیرح  فاـفع و  هب  اـت  دـنریگرب  ار  دوخ  ياـه  شوپور  وگب  نمؤم  ناوناـب  نارتخد و  نارـسمه ،  هب 

درم و يارب  مه  مرحمان ، زا  هاگن  ندیشوپ  موزل  رب  هیآ  نیا  رد  (. 59  : بازحا «) تسا نابرهمو  هدنزرمآ  دنوادخ ، دنریگن و  رارق  نانار  سوه 
نانز زا  ار  نابیرگ  هنیـس و  يور  رب  يرـسور  نتخادنا  تنیز و  ندرکن  راکـشآو  تسا  هدش  دـیکأت  هناگادـج  ییاه  ترابع  اب  نز  يارب  مه 
يارب رما  نیا  دـنرادب و  ظوفحم  ار  ناشمادـنا  جورف و  دنـشوپ و  ورف  ار  ناشیاه  مشچ  هک  وگب  نمؤم  نادرم  هب  ربماـیپ ! يا  : » تسا هتـساوخ 

ورف ار  ناشیاه  مشچ  هک  وگب  نمؤم  نانز  هب  و  تسا . هاگآ  دـیهد ، یم  ماجنا  هچ  ره  هب  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  تسا . رتهب  امـش  یگزیکاپ 
دوخ و نارهوش  يارب  زج  دنزاسن ؛ راکشآ  تسا ، رهاظ  هچنآ  زج  ار ، دوخ  شیارآو  تنیز  دنرادب و  ظوفحم  ار  ناشمادناو  جورفو  دنـشوپ 

لها يا  دوش و  مولعم  ناشیاهاپ  ناهنپ  رویز  هک  دـننزن  نیمز  هب  اپ  هنوگ  نآ  و  دـنوش ) یم  هدرب  مان  نز  مراـحم  اـجنیا  رد  ...) دوخ و نرادـپ 
زا دنترابع  باجح  دودح  هدش ، نایب  تایآ  هب  هجوت  اب  :30و31 ) رون «) دیوش راگتسر  تسا  دیما  دینک ! هبوت  دنوادخ  هاگرد  هب  همه  نامیا !
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تنیز . 3 دنریگن . شیپ  رد  ار  تیلهاج  نانز  شیارآ  یگنهرب و  ناملسم ، نانز  . 2 دریگ . رارق  ( بابلج ) يرسارس ششوپ  رد  نانز  مادنا  . 1 : 
ای يرـسور   ) رامخ . 5 دـشاب . باـجح  هدرپ و  تشپ  زا  دوش ، یم  لدـب  در و  يزیچ  یتـقو  . 4 دـنناشوپب . تسا ،  راکـشآ  هچنآ  زج  ار  دوخ 

. دنزادنیب اه  هنیس  ربار  هعنقم )

باجح تایآ  رد  يریس 

اـشگ هر  دناوت  یم  ناهوژپ ، هقف  رظن و  لها  يارب  هنارگنوس ، همه  اج و  کی  مه  نآ  باجح ، تایآ  رد  واکودنک  ینیدباعدمحا  هدنـسیون :
باجح و تایآ  ندراذگ  مه  رانک  . دزاس نومنهر  یعامتجا ، مهم  هرازگ  نیا  نوگانوگ  يایاوز  هب  یبایتسد  رد  ار  نانآ  دشاب و  هدـیافرپ  و 
هک ، اشگ هر  دوب و  دهاوخ  رگ  نشور  رایسب  تایآ ، زا  کی  ره  هتسویپان  هتسویپ و  ياه  هناشن  نایاپ  زاغآ و  هب  هجوت  اهنآ و  يور  رب  گنرد 

گنرد تقد و  تایآ و  ندروآ  لوزن  بیترت  هب  مه و  رانک  رد  : هک نیا  هجوت  نایاش  هتکن  دش . دـهاوخ  هراشا  هتکن  نیا  هب  ، ثحب نمـض  رد 
بلق هنیمز و …رب  ندش  هدامآ  نامز و  تشذـگ  اب  مک و  مک  هکلب  ، هدـشن مالعا  هراب  کی  ، باجح مکح  هک  داد  دـهاوخ  ناشن  اهنآ ، يور 
تنب بنیز  اب  (ص ) ربمایپ جاودزا  همیلو  نایرج  رد  يرجه ، مجنپ  لاس  ینایاپ  ياـهزور  رد  ادـتبا ، تسا . هدـش  لزاـن  (ص ) ربماـیپ كراـبم 

نیا روتسد  ربارب  نادرم  همه  دش . لزان  ترـضح  نآ  رب  (ص ) ربمایپ نارـسمه  باجح  هیآ  هثراح ) نبادیز  هدش  هداد  قالط  رـسمه  ) شحج
نوریب مکح  نیا  هریاد  زا  یبسن  نادنواشیوخ  مود ، هلحرم  رد  دنیوگب . نخـس  (ص ) ربمایپ نارـسمه  اب  هدرپ  سپ  زا  تسیاب  یم  هفیرـش  هیآ 

هب رداچ )  ) بابلج موس ، هلحرم  رد  دنیوگب . نخـس  دشاب ، نیب  رد  يا  هدرپ  هک  نآ  یب  (ص ) ربمایپ نارـسمه  اب  دـنتفای  هزاجا  نانآ  دـندش و 
ناوناب باجح  ماکحا  رون  هروس  تایآ  مراهچ ، هلحرم  رد  دـش . هداد  رارق  نمؤم  نانز  و  (ص ) ربمایپ نارتخد  نارـسمه و  يارب  یقح  ناونع 

هب یـسررب  نیا  زا  هتکن  دـنچ  دـش . حرطم  مرحم ، ناوناب  تحارتسا  لحم  هب  دورو  يارب  نتفرگ  هزاـجا  مجنپ ، هلحرم  رد  تخاـس . نشور  ار 
چیه ینعی  ; تسا قرف  یببس  یبسن و  نادنواشیوخ  نیب  نامَرْحَم ، ربارب  رد  نانآ  ششوپ  هزادنا  مَرْحَم و  ناوناب  هب  هاگن  رد  .1 دیآ : یم  تسد 

یم یبسن ، هچ  یببس و  هچ  نامرحم ، دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  . 2 تسین . داماد  دزن  رد  نزردام  ششوپ  دننامه  دنزرف ، دزن  ردام  ششوپ  هاگ 
ازارد هب  يرادقم  ثحب  زا  شخب  نیا  . لیلد یب  تسا  ینخـس  هاگمرـش ، تروع و  زج  هب  دـننکفیب ، رظن  رگیدـکی  ندـب  ياج  همه  هب  دـنناوت 

زا ; دنراد رظن  نیا  فالخرب  ، هم ه  دیآ ، یم  رب  یقثولاةورع  ياه  هیـشاح  زا  هک  هنوگ  نآ  ام ، راگزور  ناهیقف  اریز  ; دوبن يا  هراچ  هک  دیـشک 
نخس ، عوضوم نیا  رد  ناموصعم  زا  هدیسر  تایاور  .3 دوش . هتشاذگ  یسررب  هتوب  هب  رت  شیب  هلأسم  نیا  ياهلیلد  هک  دوب  هتـسیاب  يور  نیا 

ثحب و زا  هدـمآ  تـسد  هـب  ياـهرایعم  اـهکالم و  زا  .4 دـنا . هدرکن  ناـیب  دوـش ، یم  هدـیمهف  باـجح  ياـه  هیآ  زا  هچنآ  زا  ریغ  ، يدـیدج
نیب قرف  لثم  رد  . میداد حرش  یلالدتسا ، هنوگ  هب  ار  اهنآ  میدرب و  هرهب  ادیپون  لئاسم  دیدج و  ياه  هرازگ  رد  فیرش ، تایآ  رد  واکودنک 
لاس زا  شیپ  ات  هلحرم : نیتسخن  باـجح  تاـیآ  لوزن  بیترت  تسا . هدـش  ناـیب  صخـش  دوخ  صخـش و  ملیف  سکع و  بحاـص  سکع و 

هعماج رد  نامز ، نآ  موسرم  لومعم و  سابل  نامه  اب  ناـنآ  . دنـشاب هتـشاد  باـجح  هک  دوب  هدـشن  بجاو  ناملـسم ، ناـنز  رب  يرجه ، مجنپ 
رد هک  نیا  ات  ; دندروخ یم  اذغ  فرظ  کی  زا  دنتسشن و  یم  هرفس  کی  رس  رب  نانآ  اب  یتح  دنتفگ و  یم  نخس  نادرم  اب  ، دندش یم  رضاح 

روتـسد نانمؤم  هب  داد و  رارق  ترـضح  نانز  رب  ار  باجح  دـنوادخ  ، شحج تنب  بنیز  اب  (ص ) ربماـیپ جاودزا  زا  سپ  يرجه ، مجنپ  لاـس 
سپـس باجح ). ءارو  نم  نهولئـساف  ًاعاتم  نهومتلأس  اذاو  : ) دیهاوخب هدرپ  تشپ  زا  دیتساوخ ، يزیچ  (ص ) ربمایپ نارـسمه  زا  هاگره  داد ،
هروـس نیمه  رد  ، باـجح هیآ  ندـش  لزاـن  زا  شیپ  هتکن :  1. نهبوـلق مکبوـلقل و  رهطا  مکلذ  دـیامرف : یم  ناـیب  نینچ  ار  روتـسد  نیا  لـیلد 

رترب نانز  رگید  نأش  زا  یهلا ، ياوقت  تشادـهگن  تروص  رد  (ص ) ربمایپ نارـسمه  نأش  اهنآ ، رد  هک  هدـش  لزاـن  يرگید  تاـیآ  فیرش ،
زان و اب  دـنوشن و  جراخ  ، يرورـض ياهراک  يارب  رگم  ، اـه هرجح  زا  هک  هدـش  هداد  روتـسد  (ص ) ربماـیپ نارـسمه  هب  تسا و  هدـش  هتـسناد 

الف ّنتیّقتا  نا  ءاسنلا  نم  دـحاک  نتـسل  یبنلا  ءاسن  ای  دـنیاراین : ار  دوخ  نیتسخن ، تیلهاج  نارود  ناسب  دـنیوگن و  نخـس  نادرم  اب  ، همـشرک
رد هلحرم : نیمود   2. یلوالا ۀـیلهاجلا  جرّبت  نجرّبت  الو  نکتویب  یف  نرقو  افورعم . ًالوق  نلقو  ضرم  هبلق  یف  يذـّلا  عمطیف  لوقلاب  نعـضخت 
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هاگن هب  روتسد  نانآ و  اب  نتفگ  نخس  میقتسم  زا  نادرم  ندش  هتشادزاب  و  ص )  ) ادخ لوسر  نارـسمه  هرابرد  باجح  مکح  ندش  لزان  یپ 
اهـشسرپ نیا  تفرگ ، یم  رب  رد  ار  ادـخ  لوسر  نارـسمه  ناـشیوخ  ناردارب و  ناردـپ ، یتـح  همه ، ، مکح نیا  اـیوگ  هک  ناـشیا ، هب  ندرکن 

قح (ص ) ادخ لوسر  نارـسمه  ناردارب  ایآ  دنا ؟ هدش  هتـشادزاب  دوخ  رتخد  ندـید  زا  (ص ) ادـخ لوسر  نارـسمه  ناردـپ  ایآ  دـش : حرطم 
ار دوخ  ناردام  دنرادن  هزاجا  رگید  دنتـشاد ، دوخ  نیـشیپ  يوش  زا  هک  (ص ) ربمایپ نارـسمه  نارـسپ  ایآ  دنرادن ؟ ار  دوخ  نارهاوخ  ندـید 

اهیا ای   ) هک هنوگ  نامه  اـیآ  ینعیی  ؟3  دنیوگب نخـس  (ص ) ربمایپ نارـسمه  اب  هدرپ  سپ  زا  دیاب  نمؤم  نادرم  ناسب  ، نمؤم نانز  ایآ  دـننیبب ؟
ریمـض ( نهومتلأس اذا   ) رد تسا ، هدـمآ  رکذـم  اهریمـض  ( بیلغت  ) ِباب زا  اهنت  دریگ و  یم  رب  رد  ار  ناـمیا  اـب  نادرم  ناـنز و  اونمآ ) نیذـلا 

زا دیاب  زین  نمؤم  نانز  مکح  نیا  ربارب  دریگ و  یم  رب  رد  مه  ار  نانز  عقاو  رد  یلو  ; تسا هدمآ  رکذـم  تروص  هب  ( بیلغت  ) باب زا  بطاخم 
، اه ههبش  نوگانوگ و  ياهشسرپ  نیا  یپ  رد  تسا ؟ نادرم  هژیو  مکح  نیا  ریخ ، ای  دنیوگب ; نخس  (ص ) ادخ لوسر  نارـسمه  اب  هدرپ  سَپ 

ّنهناوـخا ءاـنباالو  ّنهناوخاـالو   ّ نهئاـنباالو ّنهئاـبآ  یف  ّنهیلع  حاـنجال  دـمآ : دورف  (ص ) ادـخ لوـسر  كراـبم  بـلق  رب  هفیرـش  هـیآ  نـیا 
زا تسخن  هورگ  جنپ  . فلا هتکن  دـنچ   4. ادیهـش ءیـش  ّلک  یلع  ناک  هّللا  ّنا  هّللا  نیقتاو  ّنهنامیا  تکلمامالو  ّنهئاسنالو  ّنهتاوخاءاـنباالو 

روظنم نیدـب  (ص ) ربمایپ نانز  يارب  باجح  مکح  نیاربانب ، . دـنرادربمان یبسن  نامرحم  هب  هک  دنتـسه  ینانامه  هدـش ، هدربماـن  ياـههورگ 
اب هک  دـنرادن  هفیظو  ادـخ  لوسر  نارـسمه  نخـس ، رگید  هب  .و  دـنرادهگن رود  هب  یبسن  ناـمرحم  مشچ  سرریت  زا  ار  دوخ  ناـنآ  هک  هدوبن 

باجح نودب  هدوب  اور  نانآ  رب  دنا و  هتـشاد  هزاجا  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  نانآ ، . دنیوگب نخـس  هدرپ  سپ  زا  زین  دوخ  یبسن  نامرحم 
هدرپ یب  یبسن  نامرحم  اب  دـنناوت ، یم  زین  دـنا  هدـمآرد  (ص ) ربمایپ يرـسمه  هب  هک  نونکا  دـنیوگب ، نخـس  دوخ  یبسن  نامرحم  اب  هدرپ  و 

نآ نارـسمه  نخـس ، رگید  هب  و  نادرم . هـن  تسادـخ ، لوـسر  نارـسمه  هجوـتم  نـتفرگ ، رارق  هدرپ  ِسَپ  رد  فـیلکت  ب . دـنیوگب . نـخس 
یلع حانجال   ) ياج هب  يور ، نیا  زا  دننکن ; هاگن  دنـشاب  هتـشاد  هفیظو  نادرم  هک  نیا  هن  دنرادب ، هگن  هدرپ  ِسَپ  رد  ار  دوخ  دـیاب  ترـضح 

رب هانگ  نآ  تسه ، یهانگ  هک  هاگ  نآ  دـهد  ناشن  ات  دـمآ ، ّنهئابآ ) یف  ّنهیلع  حانجال   : ) ِترابع دوب ، رت  ناسآ  رت و  هاـتوک  هک  نهئاـبآ )
سپ رد  ار  دوخ  دـینک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  دـیاب  نانز  امـش  هّللا ) نیقتاو  : ) دومرف نانز  هب  باـطخ  دـنوادخ  رخآ ، هلمج  رد  تسا . ناـنز 

، نیاربانب دـیزودن . مشچ  دـینک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  دـیاب  نانز ، نادرم و  امـش  ای  نادرم ، امـش  هّللا ) اوقتاو  : ) دومرفن و  دـیهد . رارق  هدرپ 
باـجح هدرپ  ِسَپ  رد  ار  دوخ  دـنریگب و  يور  اـنیبان  موتکم  نبا  زا  دومرف : دوخ  نارـسمه  هب  (ص ) ادـخ لوـسر  اـهنآ  ربارب  هک  ییاـهتیاور 

نانز یمامت  يارب  بحتسم  ای  بجاو ، هب  یلک  روتـسد  درک و  طانم  حیقنت  ناوتب  ثیداحا  نآ  زا  هک  نیا  هن  تسا . باب  نیمه  زا  دنرادهگن ،
هژیو لامتحا  اج ، نیا  هک  یلاح  رد  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  دروم  يارب  یگژیو  لامتحا  هک  تسا  ییاج  رد  طانم  حـیقنت  اریز  درک ; هدافتـسا 

: مینک یم  وگزاـب  (ص ) ربماـیپ زا  ار  موتکم  نبا  رادـید  هعقاو  تاـیاور  ثحب ، ندـش  رت  نشور  يارب  نونکا  تسا . يوق  رایـسب  دروم ، ندوب 
امّکناف امکَرَی  مل  نا  لاقف : یمعا . ّهنأ  اتلاقف : تیبلا . الخداف  اموق  امهل : لاقف  ۀصفحو . ۀـشئاع  هدـنع  و  (ص ) یبنلا یلع  موتکم  نبا  نذأتـسا  )

هب (ص ) ربمایپ دـندوب . ربمایپ  دزن  هصفح  هشئاع و  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تفرگ . دورو  هزاـجا  (ص ) ربماـیپ رـضحم  زا  موتکم  نبا   5 .( هنایَرت
زا دینیب . یم  ار  وا  امش  دنیب ، یمن  ار  امش  وا  رگا  دومرف : ترضح  تسانیبان . وا  دنتفگ : ود  نآ  دیوش . قاتا  لخاد  دیزیخرب و  دومرف : ود  نآ 

. باجحلاب رما  نا  دـعب  کلذو  موتکم . ما  نبا  لبقاف  ۀـنومیم . هدـنع  و  (ص ) هّللا لوسر  دـنع  ُتنک  : ) تسا هتفگ  هک  هدـش  تیاور  هملـس  ما 
(ص) ادـخ لوسر  دزن  هنوـمیم  نم و   6 )؟ هنارـصبت امتـسلا  امتنا  ناو  ایمعفا  لاق : انرـصبیال ؟ یمعا  سیلا  هّللا  لوسرای  اـنلقف : اـبجتحا . لاـقف :

يا میتفگ : دـیور . باجح  هدرپ  ِسَپ  رد  دومرف : (ص ) ربماـیپ دوب . باـجح  هب  روتـسد  زا  سپ  هثداـح  نیا  دـش . دراو  موتکم  نبا  هک  میدوب 
نیا زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  دینیب ؟ یمن  ار  وا  امـش  ایآ  دییانیبان ؟ زین  امـش  ایآ  دومرف : تسین ؟ دـنیبن ، ار  ام  هک  ییانیبان  وا  ایآ  ادـخ ! لوسر 

طانم و حـیقنت  دریگ و  یمنرب  رد  ار  ناملـسم  نانز  رگید  يور  چـیه  هب  تسا و  (ص ) ربمایپ نارـسمه  هژیو  تاـیاور ، نیا  میدـش ، روآداـی 
لقن لوق  ود  نایبلا ، عمجم  رد  تسا . فالتخا  نهئاسن )  ) زا دارم  رد  ج . دـهاوخ . یم  لـیلد  ناملـسم ، ناـنز  یماـمت  هب  مکح  نداد  ناـیرس 
يارب دـننیب و  یم  ار  نمؤم  ناـنز  ناـنآ  اریز  يراـصن ; يدوـهی و  ناـنز  هن  تسا ، نمؤـم  ناـنز  ینعی  شیک ; مه  ناـنز  دارم  . 1 تسا : هدـش 
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: دـیآ یم  تسد  هب  لوق  ود  زین  یناعملا  حور  زا   7. تسا نانز  همه  دارم ، . 2 تسا . سابع  نبا  زا  لوق  نیا  دـننک : یم  فصو  دوخ  نارهوش 
( ّنهئاسن  ) یف لخد  رحبلا : یفو  : ) ناـنآ هب  ياـه  هتـسویپ  ناگتـسباو و  دـنواشیوخ و  ناـنز  . 2 شیک . مه  ناـنز  ینعی  ساـبع ; نبا  لوـق  . 1

رگید نارهاوـخ و  نارداـم ،  8 .( ّنهتمدـخب تاـمئاقلا  نهل و  تافرـصتملا  نم  نـهب  لـصتی  نـم  تاـبرقلا و  ریاـس  تاوخـالا و  تاـهمالا و  )
: هلحرم نیموس  دنا . نهئاسن )  ) رد لخاد  دنتـسه ، نانآ  رازگتمدخ  نانآ و  تمدخ  هب  دننک و  یم  راک  نانآ  يارب  هک  ینانز  نادنواشیوخ و 

ًاروفغ هّللا  ناکو  نیذؤیالف  نفرعی  نا  یندا  کـلذ  نهبیبـالج ، نم  ّنهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءاـسنو  کـتانب  کـجاوزال و  لـق  یبنلا  اـهیا  اـی 
هک نیا  يارب  تسا ، رت  کیدزن  نیا  دنریگ . شودرب  ار  دوخ  ياهرداچ  وگب : نمؤم  نانز  دوخ و  نارتخد  نارسمه و  هب  ربمایپ ! يا   9. ًامیحر

ِسَپ رد  ار  دوخ  دیاب  یم  ربمایپ  نارـسمه  هک  دش  نشور  نونکات  تسا . نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  دنریگن و  رارق  تیذا  رازآ و  دروم  هتخانش و 
تفارـش هفیظو ، نیا  وس ، رگید  زا  دنوش . ور  هبور  هدرپ  نودب  دنناوت  یم  ناگدرب  نمؤم و  نانز  یبسن و  ناشیوخ  اب  اهنت  دنراد و  هگن  هدرپ 

هدرک ادـیپ  زین  يرگید  ياـه  هفیظو  اهتفارـش و  زین  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه  دوب ; هدـش  (ص ) ربماـیپ ناـنز  لـماش  هک  دوب  زین  يا  هژیو 
: اوقت نتشاد  طرش  هب  هتبلا  شاداپ ، رفیک و  رد  ناملسم  نانز  رگید  اب  ندوبن  يواسم  )10 و  مهتاهما هجاوزاو  : ) نینمؤملا ما  هلمج : زا  دندوب ،

نخـس همـشرک  زان و  هب  هدـش ، ررقم  ربمایپ  نارـسمه  رب  هک  ییاه  هفیظو  هلمج  زا  11 و  .( ّنتیّقتا نا  ءاسنلا  نم  دـحأک  نتـسل  یبنلا  ءاسن  ای  )
هنوگ هب  نکتویب ) یف  نرق  : ) هناخ زا  ندشن  جراخ  و  ًافورعم ) الوق  نلقو  لوقلاب … نعضختالف  : ) نتفگ نخـس  هدیدنـسپ  نادرم و  اب  نتفگن 
هژیو فیلکت  هفیظو و  نداد  رارق  نودب  تفارش ، ندیشخب  لاح ، ره  هب  یلوالا ). ۀیلهاجلا  جّربت  نجرّبتال  : ) نتـساراین ار  دوخ  یلهاج  نارود 
نیمه يا ، هفیظو  فیلکت و  مه  هدوب و  يزاـیتما  تفارـش و  مه  هک  باـجح  هب  نینمؤملا ) تاـهما   ) ندـناوخ ارف  زا  سپ  لاـح  تسا . هدوـبن 

دوش و هتخانـش  نانآ  تلزنم  ردـق و  دـنوش و  دـنم  هرهب  تفارـش  زا  نانآ  اـت  تسا ; هدیـشخب  زین  نمؤم  ناـنز  رگید  هب  ار  زاـیتما  ار و  هفیظو 
نادـناخ زا  تیـصخش و  اب  نانز  نانیا  هک  دـنبایرد  دنـشاب و  هتـشادن  هدـنهد  رازآ  و  بدا ، زا  رود  هب  دروخرب  نانآ  اب  نادرگلو ، ناـناوج و 

یم رامـش  هب  یتفارـش  دراد و  يا  هژیو  هاگیاج  باجح ، يور  نیا  زا  دنوش . تیذا  هدرزآ و  يور ، چـیه  هب  دـیابن  دنتـسه و  كاپ  فیرش و 
هیهت هایـس  ياهرداچ  اه و  هعنقم  تعرـس  هب  دـندرک و  لابقتـسا  دـنوادخ  روتـسد  نیا  زا  هنیدـم  نانز  هک  دوب  نینچ  نمؤم . نانز  يارب  دـیآ 
یلع ّنأک  راصنالا  ءاسن  جرخ  ّنهبیبالج ) نم  نهیلع  نیندی  : ) هیآلا هذه  تلزن  امل  : ) دیوگ یم  هملس  ما  دندناشوپ . ار  دوخ  اهنآ  اب  دندرک و 

اه هناخ  زا  راصنا  نانز  دـش ، لزان  دـیناشوپورف ) اـهرداچ  اـب  ار  دوخ  : ) هفیرـش هیآ  هک  یتقو   12 .( اهنسبلی دوس  ۀیسکا  نم  نابرغلا  نهـسؤر 
دننامب دندوب . هدیـشوپ  هک  یهایـس  ياهـسابل  رطاخ  هب  دنا ; هتـسشن  نانآ  رـس  يور  رب  هایـس  ياهغالک  ایوگ  هک  يا  هنوگ  هب  دندش ، جراخ 

زا تسا ; هدوب  رت  شیب  نآ  یفیلکت  هبنج  زا  باجح  ندوب  قح  یتفارـش و  هبنج  نامگ  یب   13. تسا هدش  تیاور  زین  هشئاع  زا  نخس  نیمه 
، دشن حرطم  نآ ، نافلاخم  يارب  باذع  هدعو  روتسد و  نیا  زا  ناگدننک  يوریپ  يارب  تشهب  هدعو  باجح ، مکح  مالعا  یپ  رد  يور ، نیا 
هب و  تسا . رتهب  نیا  ندـشن ، تیذا  ندـش و  هتخانـش  يارب  نیذؤیالف ). نفرعی  نا  یندا  کلذ  : ) دروآ دنـسپ  فرع  دنـسپ و  لقع  لیلد  هکلب 

رداچ دوخ ، تمـشح  تهبا و  ندـش  رگ  هولج  يارب  هنیدـم ، نانز  هدوب ، رظن  دروم  رت  شیب  نآ  ندوب  قح  یتفارـش و  هبنج  هک  رطاخ  نیمه 
ببس هب  هایس  ششوپ  هایـس و  هچراپ  هک  نیا  هژیوب  دننکفا . رـس  رب  هایـس  رداچ  دوب  هدومرفن  (ص ) ربمایپ هک  نیا  اب  دنا ; هدنکفا  رـس  رب  هایس 
سابل هنوگ  نیا  يارب  هک  یهیجوت  اهنت  نیارباـنب  تسین . بساـنم  ناتـسبرع ، هریزج  هبـش  نوچ  ینیمزرـس  يارب  دیـشروخ ،  ترارح  بذـج 

رب رداچ ، باجح و  ندوب  تفارـش  قح و  اج  نادـب  ات  تسا . قح  نیا  زا  لماک  هدافتـسا  ندرک و  ادـیپ  تمـشح  تهبا و  نامه  دراد ، دوجو 
يور نیا  زا  فیلکت ; هن  تسا ، قح  رداچ  درک : یم  رکف  ناناملسم ، مود  هفیلخ  باطخ ، نب  رمع  یتح  هک  هتـشاد  يرترب  نآ  ندوب  فیلکت 
الیکل رئارحلل  عانقلا  اـمنا  لوقیو  عنقت  ۀـمَأ  هتفـالخ  یف  عَدَـیال  باـطخلا ، نب  رمع  ناـک  : ) داد یمن  ار  رداـچ  ندیـشوپ  هزاـجا  ناـکزینک  هب 

هژیو هعنقم ، تفگ : یم  دنـشوپب و  هعنقم  نا  زینک  هک  داد  یمن  هزاـجا  يور  چـیه  هب  شیرادـمامز ، ناـمز  رد  باـطخ ، نب  رمع   14 .( نیذؤی
عانقلا یقلا  لاقو  هتردب  اهبرـضف  ۀعّنقم  ۀیراج  رمع  يأر  : ) دـیوگ یم  سنا  دـنریگن . رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  ات  تسا ; دازآ  نانز 

نانز هب  ار  دوخ  راد و  رب  ار  هعنقم  تفگ : دز و  وا  رـس  رب  هنایزات  اب  دوب ، هدرک  رـس  رب  هعنقم  هک  دید  ار  يزینک  رمع   15 .( رئارحلاب نیهبشتال 
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باهـش نبا  زا  لثم  رد  دـنا . هتـشاد  باجح  مکح  زا  ار  یتشادرب  نینچ  نیا  زین  نارگید  تسین و  اهنت  رمع  رکف ، نیا  رد  زاسن . دـننامه  دازآ 
توالت ار  … کجاوزال ) لق  یبنلا  اهیا  ای  : ) هفیرـش هیآ  خساپ ، رد  يو  دناشوپ . یم  ار  دوخرـس  دنک و  یم  جاودزا  زینک  ایآ  دـش : هدیـسرپ 

هتـشادزاب دـنروآرد ، دازآ  نانز  دـننامه  ار  دوخ  هک  نیا  زا  ار  نازینک  دـنوادخ   16 .( رئارحلاب نهّبـشتی  نا  ءاـمالا  هّللا  یهنف  : ) تفگ درک و 
زا دنک ; رس  رداچ  درادن  قح  هدرکن ، رهوش  ات  زینک  تسا : هتسناد  یم  هدننک  شـسرپ  هک  دوش  یم  نشور  خساپ  شـسرپ و  زا  هتکن : تسا .

خساپ باهش ، نبا  دوش ؟ یم  لیان  رداچ  ندیشوپ  فرش  هب  ندرک ، جاودزا  اب  زینک ، ایآ  هک  دسرپ  یم  ار  هدرک  رهوش  زینک  مکح  يور  نیا 
راک میتسین  نآ  رب  نونکا  ام  مهم : هتکن  تشاد . دنهاوخن  يا  هرهب  قح ، نیا  زا  دننکن ، جاودزا  هچ  دننک و  جاودزا  هچ  ناکزینک ، دـهد : یم 
نیا رد  هک  ییاه  ههبـش  يراد و  هدرب  ییاوراـن  ییاور و  زا  میتسین  نآ  رب  نینچمه ، میراذـگب . دـقن  هتوب  هب  اـی  میهدـب ، هولج  هّجوم  ار  رمع 

مالسالا نیما  نایبلا ،) عمجم   ) ریسفت . 3 . 33 هیآ 32 ـ  نامه ، . 2 هیآ 53 . بازحا ،)  ) هروس . 1 تشون :  یپ  مییوگب . نخس  دراد ، دوجو  باب 
.6 . 172 ج171/1 ـ  حاکنلا ، تامدقم  باوبا  زا  باب 129 ، ج14 ، هعیشلا ،) لئاسو  . ) 5 هیآ 55 . بازحا ،)  ) هروس . 4 . 368/8 ج7 ـ  یسربط ،
، یبرعلا ثارتلا  ءاـیحا  راد  ج107/12 ، يدادغب ، یسولآ  یناعملا ،) حور   ) ریـسفت . 8 . 368/8 ج7 ـ  نایبلا ،) عمجم   ) ریـسفت . 7 ح4 . نامه ،
. نامه . 13 ج221/5 . یطویس ، روثنملا ،) ردلا   ) ریـسفت . 12 هیآ 32 . نامه ، . 11 هیآ 6 . نامه ، . 10 هیآ 59 . بازحا ،)  ) هروـس . 9 توریب .

. نامه . 16 نامه . . 15 نامه . . 14

نآرق رد  يدام  ياه  ششوپ 

هب سدنـس » . » دریگ یم  رب  رد  ار  یفلتخم  ياه  - سابل اه و  شـشوپ  هک  تسا  یماع  موفهم  سابل  هژاو  هدیکچ  رفدنمجرا  يدهم  هدنـسیون :
يانعم هب  یبارز »  » اه و شلاب  يانعم  هب  قرامن » ، » سابل رتسآ  يانعم  هب  نئاطب » ، » میخـض جابید  يانعم  هب  قربتـسا » ، » فیرظ جاـبید  ياـنعم 
هعنقم يانعم  هب  رمخ »  » اهرداچ و يانعم  هب  بیبالج » ، » نانز شـشوپ  دروم  رد  تسا . هدمآ  نایتشهب  فصو  رد  هک  اهزادـناریز  اه و  شرف 

ترـضح ناتـساد  رد  طقف  نهاریپ  يانعم  هب  زین  صیمق »  » هژاو تسا و  هرز  ياـنعم  هب  زین  لیبارـس »  » و تاـغباس » . » تسا هدـمآ  نآرق  رد  اـه 
زاغآ رد  ص )  ) ربمایپ هب  باطخ  رد  نییور  سابل  يانعم  هب  رثدم »  » دوخ و رود  هب  سابل  ندیچیپ  يانعم  هب  لمزم » . » تسا هدمآ  ع )  ) فسوی
یباتک میرک  نآرق  همدقم  تسا . هدش  هتخادرپ  تسا ، نآ  اب  طبترم  ای  شـشوپ و  يانعم  هب  هک  هژاو  هب 13  هلاقم  نیا  رد  تسا . هدمآ  تثعب 
یبدا فیطل  قیقد و  یناعم  ياراد  زین  نآرق  ياـه  هژاو  اذـل  دـندوب ، هاـگآ  بدا  رعـش و  زا  زین  نآ  ناـبطاخم  نیتسخن  تسا و  غیلب  هناـبیدا و 
یناعم میراپس و  هر  نامز  لوط  رد  دیاب  هیآ  رتهب  مهف  يارب  اذل  دشاب  یفلتخم  یناعم  ياراد  نامز  ریس  رد  هک  تسا  نکمم  هژاو  کی  تسا .

ششوپ دننام  نآرق  تاغل  یعوضوم  حرط  اب  میربب . یپ  میرک  نآرق  رد  نآ  صاخ  يانعم  هب  دیاش  ات  میزاس  نیعم  ار  نآ  يدام  ریغ  يدام و 
تفرگ و رارق  یهلا  تایآ  ياضف  رد  ناوت  یم  يرتهب  قیرط  هب  اه  نآ  یناعم  قیقد  یـسررب  و  اه و ...  یکاروخ  شراگن ، رازبا  فورظ ، اه ،

نآرق رد  يدام  ریغ  يداـم و  ياـه  هژاو  ياراد  هک  تسا  یتاـعوضوم  زا  زین  نآرق  ياـه  شـشوپ  درک . هئارا  تاـیآ  زا  يرتهب  ياـه  همجرت 
يا هژاو  نیلوا  سابل  . 1 تسا . هدش  هتخادرپ  نآرق  رد  نآ  اب  طبترم  یششوپ و  ياه  هژاو  یناعم  یسررب  هب  اهنت  هلاقم  نیا  رد  هک  ( 1 ، ) تسا

فیرعت رد  تسا . هدمآ  نآرق  رد  راب  نآ 23  تاقتشم  هژاو و  نیا  تسا . سابل  هژاو  دنک ، یم  روطخ  ناسنا  نهذ  هب  اه  یندیـشوپ  دروم  هک 
هماج كاشوپ و  نآ  يانعم  عقاو  رد  ( 2 . ) یناشوپ - یم ار  تندب  نآ  اب  هک  هچ  نآ  ره  ینعی  كدسج » هب  تیاراوام  : » تسا هدـمآ  هژاو  نیا 

رد هک  میداتسرف . ورف  یـسابل  امـش  يارب  ام  تقیقح  رد  مدآ ، نادنزرف  يا  7/26 ؛) فارعا ،  ) اسابل مکیلع  انلزنا  دـق  مدا  ینب  ای  دـننام : تسا 
مهـسابل و  تسا : هدـمآ  زین  نایتشهب  سابل  دروم  رد  هژاو  نیا  دور . یم  راکب  فلتخم  ياه  نامز  رد  اه  ناسنا  یفرع  شـشوپ  سابل و  دروم 

ۀعنص هانملع  و  تسا : هدمآ  زین  یصاخ  شـشوپ  يانعم  رد  سابل  هتبلا  دوب . دهاوخ  ناینرپ  ناش  هماج  اجنآ  رد  و  ( 35/33 رطاف ،  ) ریرح اهیف 
دنک ظفح  ناتگنج  تارطخ ( زا )  ار  امـش  ات  میتخومآ  يزاـس ( هرز )  نف  دوواد (  ( هب و  ( 21/80 ءایبنا ،  ) مکسأب نم  مکنـصحتل  مکل  سوبل 
هدام الثم  تسا ؛ نآ  يدام  ياهدربراک  زا  رتشیب  بتارم  هب  نآ ، تاقتـشم  هژاو و  نیا  يدام  ریغ  يانعم  تسا . هرز  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  هک 
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مل دـیزیماین ، رد  لطاب  هب  ار  قح  و  ( 2/42 هرقب ،  ) لطابلاب قحلا  اوسبلت  و ال  تسا : هدـمآ  نآرق  رد  اهراب  رما  ندـش  هبتـشم  يانعم  هب  سبل » »
نانچ مه  ار  رما  و  ( 6/9 ماعنا ،  ) نوسبلی ام  مهیلع  انـسبلل  و  دیزیمآ ، یم  رد  لطاب  هب  ار  قح  ارچ  ( 3/71 نارمع ، لآ   ) لطابلاب قحلا  نوسبلت 
هماج نیرتهب  یل (  ( و ( 7/26 فارعا ،  ) ریخ کلذ  يوقتلا  سابل  و  تسایح : سابل  يدام  ریغ  یناـعم  رگید  زا  ( 3 . ) میتخاس یم  هبتشم  نآ  رب 

یم ـالماک  ار  ناـسنا  تروع  ندـب و  ساـبل ، هک  هنوـگ  ناـمه  هک  تسا  تهج  نیا  زا  اوـقت  يارب  ساـبل  ندرک  هفاـضا  تسا . اوـقت  ساـبل ( (
یم رود  تسا ، ییاوسر  ثعاب  هک  یقالخا  بویع  ناهانگ و  زا  ار  نآ  دریگ و  یم  رب  رد  ار  ناـسنا  دوجو  مه  يراـگزیهرپ  اوقت و  دـناشوپ ،

یسابل امـش  يارب  نانآ  ( 2/187 هرقب ،  ) نهل سابل  متنأ  مکل و  ساـبل  نه  تسا : هتفر  راـکب  نآرق  رد  زین  رـسمه  ياـنعم  هب  ساـبل  ( 4 . ) دنک
ندش هدیشک  زا  ار  رگیدمه  رهوش ، نز و  عقاو  رد  هک  تسا  نیا  رد  سابل  هژاو  اب  انعم  نیا  طابترا  دیتسه . یسابل  نانآ  يارب  امش  دنتـسه و 

: هیآ لبق  تمـسق  هب  هجوت  اب  لاح  ( 5 . ) دـنرگیدکی رتاس  سابل و  درم  نز و  زا  مادـک  ره  تقیقح  رد  سپ  دـنراد . یم  زاـب  روجف  قسف و  هب 
تفاطل تسا . هدیدرگ  لالح  امـش  رب  ناتنانز  اب  یگباوخمه  هزور  ياه  بش  رد  ( 2/187 هرقب ،  ) مکئاسن یلا  ثفرلا  مایـصلا  ۀلیل  مکل  لحأ 
هدیـشوپ نارگید  رظن  زا  سابل  دوخ  یلو  دناشوپ  یم  نارگید  زا  ار  دوخ  تروع  سابل ، اب  ناسنا  هک  ارچ  ددرگ ، - یم نایامن  رتشیب  انعم  نیا 

یعنم رگیدـکی  هب  تبـسن  یلو  دـناشوپ  - یم ریغ  اب  سامت  زا  ار  يرگید  کی ، ره  درم  نز و  ینعی  تسا  روطنیمه  زین  ناسنا  رـسمه  تسین ؛
رگیدمه درم  نز و  هک  تسا  هقناعم  هب  هراشا  سابل ، هژاو  اب  انعم  نیا  طابترا  رگید  هوجو  زا  الامتحا  دنتسین . هدیـشوپ  رگیدکی  زا  دنرادن و 

 ( ار بش  و  ( 78/10 أبن ،  ) اسابل لیللا  انلعج  و  تسا : هدـش  ریبعت  سابل  هب  نآرق ، رد  زین  بش  یکیراـت  زا  دـنریگ . یم  رب  رد  ساـبل  دـننام  ار 
ورف طاقن  مامت  تسا و  ریگ  ارف  بش  نوچ  هک  تفگ  ناوت  - یم زین  سابل  هژاو  اب  انعم  نیا  طابترا  دروم  رد  میداد . رارق  یششوپ  امش ( يارب 
ریبعت نآ  زا  دریگ . ارف  نوچ  یکیرات  رش  زا  و  ( 113/3 قلف ،  ) بقو اذإ  قساغ  رش  نم  و  دناشوپ : - یم تخاونکی  روط  هب  ار  یکیرات  رد  هتفر 
راکب راب  هس  نآرق  رد  هژاو  نیا  ( Sundus  ) سدنسا نایتشهب 3 . فیصوت  رد  نآ  اب  طبترم  شـشوپ و  ياه  هژاو  . 2 تسا . هدش  سابل  هب 

. تسا هتفر  راکب  یهباشم  ابیرقت  یناعم  اـب  يربع  یمارآ و  ینایرـس ، ياـه  ناـبز  رد  و  ( 21  / ناسنا ، 53 ناـخد /  ، 31 فـهک /   ) تسا هتفر 

. تسا ناتک  ششوپ  فافل و  يانعم  هب  ینانوی  رد  وکین و  ریرح  يانعم  هب  يداکآ  یمارآ و  يربع ، رد  كزان ، ریرح  ینایرـس  رد  نآ  يانعم 
ندوب برعم  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  اذـل  ( 7 . ) تسا هدش  یبرع  نابز  دراو  هک  تسا  سقودنـس  ای  سکودنـس  زین ، نآ  ینانوی  الامتحا  ( 6)
هتفرگ زب  مشپ  زا  هک  سابل  زا  یعون  ینعی  يزعرملا » نم  ذـختی  نویزبلا  نم  برـض  : » تسا هدـمآ  نآ  يانعم  رد  تسین . يدـیدرت  هژاو  نیا 

زا یهورگ  تغل و  لـها  نادنمـشناد  نیب  هک  نآ  نمـض  ( 9 . ) تسا هدـمآ  فیرظ  جابید  يانعم  هب  مه  نارـسفم  مـالک  رد  ( 8 . ) تسا هدش 
هب زین  نآرق  ياه  همجرت  زا  یضعب  رد  تسا . تفایرد  لباق  حوضو  هب  هک  تسا  یکرتشم  يانعم  نآ  ندوب  كزان  ندوب و  فیرظ  نارـسفم ،

نیا ( Istabraq  ) قربتسا . 2-3 ( 10 . ) تسا هدـمآ  شوخ  يابید  مشیربا و  هماج  كزان ، ریرح  کنت ، ياه  هماج  کـنت ، ياـبید  ياـنعم 
هراشا نآ  هب  البق  هک  تسا  سدنس  اب  هارمه  نآ  رگید  دروم  هس  و  ( 55/54 نمحرلا ،  ) قربتسإ نم  اهنئاطب  تسا : هدمآ  نآرق  رد  راب  هژاو 4 

هتفر ینایرـس  ینمرا و  نابز  هب  هنایم  یـسراف  زا  دـنراد ؛ رظن  قافتا  نآ  ندوب  برعم  رد  ناملـسم  نادنمـشناد  همه  ابیرقت  هک  هژاو  نیا  دـش .
، هرفتسا هورتسا ، هرتبسا ،  » ار نآ  یسراف  لصا  سورعلا  جات  رد  يدیبز  ( 11 . ) تسا هدش  یبرع  نابز  دراو  هنایم  یسراف  زا  کش  یب  تسا و 

زین هـملک  رخآ  رد  ق » ( » 12 . ) تسا هتفای  صاصتخا  ظیلغ  جاـبید  هب  هاـگ  نآ  تسا ؛ ظـیلغ  قلطم  ياـنعم  هب  ربتـس  هک  تسا  دروآ  هربتـسا »
، هزمه  » یـضعب ییاهنت و  هب  ار  هزمه »  » یهورگ دراد ، دوجو  رظن  فالتخا  هژاو  نیا  هشیر  دروم  رد  تسا . ك »  » يولهپ دـنوسپ  رگ  ناـیامن 

لـصا هب  زین  ریغـصت  رد  تسا و  قریبا »  » هملک نیا  ریغـصت  هک  اـج  نآ  زا  هک  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد  اـما  دـنناد  یم  دـئاز  ار  س ، » ت ،
بایث وأ  بهذلاب  لمعی  جابید  لیق  ظیلغلا و  جابیدـلأ  : » هژاو نیا  يانعم  ( 13 . ) تسا قرب »  » زا هملک  هشیر  اذل  دوش ، - یم هدـنادرگرب  هملک 
سابل ای  تسالط  سنج  زا  هک  مشیربا  تسا : هدـش  هتفگ  میخـض ، مشیربا  ینعی  ( 14 « ) ظیلغلا هانعم  لصأ  ربتسا و  نع  برعم  قافـص  ریرح 

رد تسا و  راد  لگ  ریرح  يانعم  هب  ینایرس  رد  هژاو  نیا  يانعم  تسا . میخـض  نآ  يانعم  لصا  تسا و  هدش  برعم  ربتـسا  زا  هک  ریز  ریرح 
یلص هللا  لوسر  یتأ  مالسلا  هیلع  لیئربج  نإ  : » تسا هدمآ  ماشه  نبا  هریـس  رد  ( 15 . ) تسا هدمآ  مکحم  میخض و  ربتس ، يانعم  هب  یـسراف 
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نب دعس  حور )  ) ضبق ماگنه  ع )  ) لیئربج ینعی  ( 16 « ) قربتسإ نم  ۀمامعب  ارجتعم  لیللا  فوج  نم  ذاعم  نب  دعس  ضبق  نیح  هلآ  هیلع و  هللا 
: »... تسا هدـمآ  زین  لبنح  نبا  دنـسم  رد  دوب . قربتـسا  زا  يا  همامع  اب  هدیـشوپ  هک  یلاح  رد  هدـمآ  ص )  ) هللا لوسر  دزن  بش  لد  رد  ذاعم 
مالک رد  دوب . قربتـسا  ياـبع  وا  رب  هک  یلاـح  رد  درک و  یم  هعجارم  وا  هب  يدـنمدرد  ره  ینعی  ( 16 « ) قربتـسإ درب  هیلع  عجو و  نم  هدوعی 

ایآ تسا ؟ هنوگچ  قربتسا  ندوب  میخـض  هک  دیآ  نهذ  رد  لاؤس  نیا  دیاش  ( 17 . ) تسا هدمآ  ظیلغ  جابید  يانعم  هب  زین  نارسفم  زا  یـضعب 
ۀناختلا هب  داری  امنإ  کسلا  یف  ظلغلا  داری  ال  : » دـیوگ ناسنا  هروس  هیآ 21  لیذ  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط  تسین ؟ ندب  تیذا  رازآ و  ثعاب 
قرامن . 3-3 تـسا . تفاـب  رد  ندوـب  مـکحم  روـظنم  هـکلب  تـسین  نآ  سنج  خـن و  رد  ندوـب  میخــض  ندوـب و  ربتــس  ینعی  جــسنلا » یف 

). هدـیچ  ( مه يولهپ  ییاه  شلاب  و  ( 88/15 هیـشاغ ،  ) ۀفوفـصم قرامن  و  تسا : هدـمآ  نآرق  ياج  کی  رد  طـقف  هژاو  نیا  ( Namariq)
نآ لصا  یـسراف و  ار  هژاو  نیا  يدنک  دننام  زین  یهورگ  ( 18 . ) دنا هدرکن  رکذ  لیخد  ياه  هژاو  هرمز  رد  ار  قرامن  یطویـس ، یقیلاوج و 

. دناد یم  یسراف  كامرن »  » زا ار  نآ  لصا  تسا و  هدرک  لقن  برعم  یـسراف  ظافلا  نیب  رد  ار  هژاو  نیا  ریـش  يدا  دننک . یم  نایب  همرن »  » ار
نیمز يور  هک  هچشلاب  ای  کچوک  شلاب  ینعی  ( 20 « ) لخرلا قوف  ۀسفنطلا  وأ  ةرثییلا  وأ  ةرشلا  وأ  ةریغصلا  ةداسولأ  : » هژاو نیا  يانعم  ( 19)

ام ینعی  ( 21 « ) قرامنلا یلع  یـشمن  قراطلا  تانب  نحن  : » دننام تسا  هدـمآ  زین  برع  رعـش  رد  هژاو  نیا  نالاپ . يور  میلگ  ای  دـنراذگ  یم 
وا يارب  ینعی  اقمرن » هل و  الاطخأ  هلدـعأ  : » تسا هدـمآ  زین  هبؤر  رعـش  رد  میور . یم  هار  مرن  ياه  شرف  يور  رب  هک  میتسه  قراـط  نارتخد 

: دیوگ تاوما  هرابرد  ع )  ) یلع ترـضح  هک  اج  نآ  ( 22 . ) تسا هدمآ  هغالبلا  جـهن  رد  زین  رابود  هژاو  نیا  درک . ایهم  شلاب  ربتـس و  سابل 
دنلب و ياهرـصق  ینعی  ( 23 « ) ةدحلملا ۀـئطاللا  روبقلا  ةدنـسملا و  راجحألا  روخـصلا و  ةدـهعملا  قرامنلا  ةدیـشملا و  روصقلاب  اولدبتـساف  »

جهن تمکح 9  رد  نینچ  مه  دـندرک . لیدـبت  هدـیبسچ  مه  هب  ياهربق  اهرجآ و  اه و  گنـس  هب  ار  مرن  ياه  شلاب  شیع و  طاسب  مکحم و 
یم ام  هب  ناگدـنام  بقع  میا  هنایم  هاگ  هیکت  ام  ینعی  یلاعلا » عجری  اهیلإ  یلاتلا و  قحلت  اهب  یطـسولا  ۀـقدرمنلا  نحن  : » تسا هدـمآ  هغالبلا 

یتحار شمارآ و  يارب  یتشپ  شلاب و  اب  هک  هنوگ  نامه  دیوگ : نآ  ریـسفت  رد  هدبع  دـمحم  دـندرگ . یمزاب  ام  هب  ناگتخات  شیپ  دنـسر و 
رانک رد  يانعم  هب  زین  ۀفوفصم » . » دننک یم  دانتسا  اهنآ  هب  نید  روما  رد  مدرم  هک  دنتسه  هاگ  هیکت  دننام  زین  ع )  ) تیب لها  دننک ، یم  هیکت 

.4-3 ( 25 . ) تسایند رد  ناهاشداپ  سلاجم  دـننام  رگیدـکی  رانک  رد  هک  ییاه  شلاب  دـیوگ : زین  یـسربط  هچ  نانچ  ( 24 . ) تسا رگیدکی 
نیا هدرتسگ . تفبرز ( ياـه )  شرف  و  ( 88/16 هیـشاغ ،  ) ۀثوثبم یبارزو  تسا : هدـمآ  راب  کی  طقف  نآرق  رد  هژاو  نیا  ( Zarabi  ) یبارز

لصا دروم  رد  ( 26 . ) دنا هدرک  نایب  یـسراف  ياپ  ریز  زا  هدـش  هتفرگرب  ار  نآ  یـضعب  تسا . هدـمآ  یبرع  نهک  تایبدا  رد  تاعفد  هب  هژاو 
یم قـالطا  دراد ، درز  گـنر  هک  هچنآ  ره  رب  تسا و  درز  بآ  اـی  ـالط  بآ  ياـنعم  هب  تسا و  بآرز »  » بیرعت هک  تسا  هدـش  هـتفگ  نآ 

ار نآ  يرهوـج  ( 28 ، ) دریگ یم  رب  رد  دوـش ، یم  نهپ  هک  ار  هـچنآ  ره  اـی  اهزادـناریز و  اـه ، یلاـق  اـه ، شرف  زین  نآ  ياـنعم  ( 27 . ) دوش
ۀتوثبم یبارز  ۀفوفـصم و  قرامن  و  هناگادـج : تفـص  ود  مه و  راـنک  رد  هژاو  ود  نیا  رارکت  هب  هجوت  اـب  اـما  دـناد  یم  قراـمن  اـب  فدارتم 
هتـسارآ نیراگن و  سابل  زا  یعون  ار  هژاو  نیا  يانعم  تادرفملا ، رد  یناهفـصا  بغار  هچ  رگا  تسین . حیحـص  اـنعم  نیا  ( 16-15  / هیشاغ )

هب یبارز »  » لصا رد  تساهزادـناریز . اه و  شرف  يانعم  نامه  هژاو ، نآ  يارب  هدـش  هتفریذـپ  بلاـغ و  ياـنعم  اـما  ( 29 ، ) تسا هدرک  ناـیب 
. دوش یم  هتفگ  یبارز  نآ  ندوب  گنراگنر  رطاخب  زین  یلاق  شرف و  هب  دوش و  یم  قالطا  تسا ، زبس  زمرق و  درز ، گنر  ياراد  هک  یهایگ 

ءارمألا یلع  نولخدی  نیذلا  لاق : ۀیبرزلا ؟ ام  و  لیق : ۀیبرزلل ، لیو  برتقا  دق  رش  نم  برعلل  لیو  : » تسا لوقنم  هریرهوبا  زا  ینخس  رد  ( 30)
تـسیچ هک  دش  هتفگ  هیبرز ؛ رب  ياو  تسا . هدش  کیدزن  نآ  هب  هک  يدب  زا  برع  هب  ياو  ینعی  قدـص .» اولاق  ائیـش  اولاق  وأ  ارـش  اولاق  اذإف 
تبـسن هک  تسا  حضاو  تسا . حیحـص  دنیوگ  دب ، هچ  دـنیوگب و  اهنآ  هب  بوخ  هچ  دـنوش و  یم  دراو  امکح  رب  هک  یناسک  تفگ  هیبرز ؟

ياه شرف  ياـنعم  هب  زین  نیرـسفم  زا  یـضعب  مـالک  رد  تسوا . ندرک  ضوع  گـنر  ندوب و  نولم  رطاـخب  هیبرز ، هب  یـصخش  نینچ  نداد 
« ۀثوثبم ( » 32 . ) تسا هدـش  رکذ  کشت ) ربتـس ،  ) اه نیلاهن  اه ، شرف  ولیز ، يانعم  زین  نآرق  ياه  همجرت  رد  ( 31 . ) تساهب نارگ  ضیرع و 

نبرـضیلو تسا : هدمآ  نآرق  رد  راب  کی  هملک  نیا  رمخ  نانز 1-4 . ششوپ  . 4 تسا . شرف  يانعم  اب  بسانتم  هک  هدـش  نهپ  يانعم  هب  زین 
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هب هک  تسا  یبرع  يا  هملک  راـمخ و  نآ  درفم  تسا ، هدـش  هـتفرگ  ( Khamr  ) رمخ زا  هـک  رمخ  ( 24/31 رون ،  ) نهبوـیج یلع  نهرمخب 
زین رمخ  تاقتشم  زا  يرایـسب  هک  ارچ  تسا . هتفر  راکب  دایز  یلهاج  راعـشا  رد  تسا و  هدش  هتفرگ  تیراع  هب  یمارآ  نابز  زا  دایز  لامتحا 
یم هتفگ  رامخ  بارـش  هب  نینچ  مه  دنیوگ . رامخ  هدش  هدیـشوپ  زیچ  هب  تسا و  ندـناشوپ  ینعم  هب  رمخ  لصا  ( 33 . ) دنراد یمارآ  یلصا 
نآ اب  هک  يرکـسم  ره  يارب  اذل  دناشوپ  یم  ار  لقع  دـنک و  یم  ذوفن  نطاب  هب  دـناشوپ و  یم  ار  ناسنا  يرهاظ  ساوح  اوق و  هک  ارچ  دوش ؛

ینعی مکتینآ » اورمخ  : » تـسا هدـش  تـیاور  ص )  ) ربماـیپ زا  یثیدـح  رد  ( 34 . ) دور یم  راـکب  دوش ، یم  هدیـشوپ  ناـسنا  ياوـق  ساوـح و 
ارچ ینعی  ( 35 « ) هیلع هضرعت  دوعب  ولو  هترمخ  اله  : » دومرف دش ، هدروآ  شرضحم  هب  ریش  فرظ  کی  هک  ینامز  دیناشوپب . ار  دوخ  فورظ 

« ةرمخلا یلع  دجـسی  ناک  یبنلا  نا   » هک تسا  ص )  ) ربمایپ هریـس  رد  یهد . رارق  نآ  يور  رب  هک  بوچ  کی  اب  هچ  رگا  يدناشوپن و  ار  نآ 
نم هجولا  رتست  اهنال  ةرمخ  تیمس  : » دیوگ ثیدح  نیا  رد  ةرمخ  ظفل  دروم  رد  جاجز  درک . یم  هدجس  هداجس  يور  رب  ص )  ) ربمایپ ینعی 

دیوگ تادرفم  رد  بغار  باجح ، ششوپ و  دروم  رد  دناشوپ . - یم ار  نیمز  حطس  هک  تهج  نآ  زا  دش  هدیمان  هرمخ  ینعی  ( 36 « ) ضرالا
نابیرگ ندرگ و  رـس و  زین  رمخ  اب  شـشوپ  هدودـحم  دوش . یم  قـالطا  دـناشوپ ، - یم ار  شرـس  نآ  اـب  نز  هک  هچ  نآ  هب  فرع  رد  راـمخ 

رود دوب و  زاب  ناشیاه  نابیرگ  هک  دنـشوپ  یم  ییاه  نهاریپ  الومعم  برع  نانز  و  دـیوگ : يرـشخمز  هیآ  لوزن  نأش  دروم  رد  ( 37 . ) تسا
نیب نآلا  هک  روط  نیمه  دنتخیوآ . یم  رس  تشپ  زا  دنتخادنا ، - یم دوخ  رـس  يور  هک  مه  ییاه  يرـسور  دناشوپ و  یمن  ار  هنیـس  ندرگ و 

ار نانز  هیآ  نیا  هاگنآ  دش . یم  نایامن  ندرگ  هنیـس و  يولج  اه و  هراوشوگ  اه و  شوگ  انب  اه و  شوگ  ارهق  تسا و  لوادـتم  برع  ندرم 
هب تساهنابیرگ ، رب  سیگریچ  هعنقم و  هطاحا  هب  هراشا  زین  نهبویج » یلع   » هب ریبعت  دـناوخ . یم  ارف  لماک  روط  هب  هنیـس  رـس و  ندـناشوپ  هب 

ار نز  نابیرگ  هنیس و  هعنقم ، هک  تسا  بلطم  نیا  رب  دیکأت  نبرـضیلو »  » هب ریبعت  رهاظ  ( 38 . ) دشاب هتشادن  دوجو  یلاخ  ياج  هک  يا  هنوگ 
لیذ رد  زین  يزار  حوـتفلاوبا  ( 39 . ) دریگن رارق  مرحمان  دـید  رد  عضاوم  نیا  هکنیا  ات  دـنکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  هعنقم  دـناشوپب و  ـالماک 

- هعنقم هب  دـشاب  هدیـشوپ  ناشیاه  نابیرگ  هک  دـنزاس  نانچ  ینعی  دـننز  اه  نابیرگ  رب  اـه  هعنقم  نیا  اـت  ار  ناـنز  نیا  وگب  : » دـیوگ هیآ  نیا 
کجاوزأل لق  یبنلا  اهیا  ای  تسا : هدـمآ  راب  کی  نآرق  رد  هژاو  نیا  ( Jalabib  ) بیبالج . 2-4 ( 40 . ) دوبن ادیپ  ناشیاه  هنیس  ات  ناشیاه 

شـشوپ : » وگب نانمؤم  نانز  هب  تنارتخد و  نانز و  هب  ربمایپ  يا  ( 33/59 بازحا ،  ) نهبیبالج نم  نهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءاسن  کتانب و  و 
رعش رد  هک  ارچ  یمیدق ؛ یضرم  هژاو  کی  نینچ  مه  دنناد و  یم  یشبح  هژاو  زا  ذوخأم  ار  نآ  یضعب  دنریگ .» رتورف  دوخ  رب  ار  دوخ  ياه 
اما تسا ، هدمآ  زین  ( 43  ) هفحلم و  ( 42  ) نهاریپ یناـعم  رد  هژاو  نیا  يارب  هچ  رگا  ( 41 . ) تسا هتشاد  دربراک  میدق  ياهرعـش  رد  یبرع و 

لیلخ دوش . یم  هدیمان  رداچ  هک  تسا  نانز  يارب  یصاخ  ششوپ  تسا ، هدش  رکذ  ریسافت  تغل و  ياه  باتک  رد  همه  زا  شیب  هک  ییانعم 
(44 . ) دناد یم  دناشوپ ، - یم ار  شرـس  نآ  اب  نز  هک  ءادر  زا  رت  هاتوک  هعنقم و  زا  رتدنلب  سابل  ار  هژاو  نیا  نیعلا ، رد  يدـیهارف  دـمحا  نب 
« رامخلا وهوأ  ۀـفحلملاک  قوف  نم  اهبایث  هب  یطغت  ام  وه  وأ  ةأرملا  هب  یطغت  ام  وه  : » تسا هدـمآ  لـبق  زا  رت  لـماک  یفرعت  سورعلا  جاـت  رد 

نبا هعنقم . ای  دـناشوپ  یم  هفحلم  دـننام  الاب  زا  ار  شـسابل  نآ  اب  هک  هچنآ  ره  اـی  دـناشوپ  یم  ار  شدوخ  نز  نآ  اـب  هک  هچ  نآ  ینعی  ( 45)
هک تسا  ینانز  هب  طوبرم  زین  هیآ  لوزن  نأش  دریگ . یم  رب  رد  ار  وا  هک  نز  رداـچ  ینعی  ( 46 « ) اهب لمتشت  یتلا  اهتءالم  : » دیوگ زین  روظنم 

ءاشع برغم و  زامن  تقو  رد  دندناوخ و  یم  زامن  ص )  ) ادخ لوسر  رـس  تشپ  دـندش و  یم  جراخ  ناشیاه  هناخ  زا  دجـسم  هب  نتفر  يارب 
رد لماک  شـشوپ  هب  ار  نانز  دـش و  لزان  هیآ  نیا  هاگنآ  دـنداد ؛ - یم رارق  تیذا  رازآ و  دروم  ار  اهنآ  دنتـسشن و  یم  ناشهار  رد  ناـناوج 

رارـسالا فشک  رد  تسا ؛ هدـش  حیرـصت  رد  رداچ  ظفل  هب  هیآ  يانعم  رد  زین  ریـسافت  زا  یـضعب  رد  و  ( 47 . ) درک توعد  نامرحمان  لـباقم 
شیوخ ياـه  يور  هب  کـیدزن  دـنرآ و  زارف  گـنت  اـت  نمؤم  ناـنز  شیوخ و  نارتـخد  شیوخ و  ناـنز  رم  وـگب  ربماـیپ ! يا  : » تسا هدـمآ 

اج نیا  ات  سپ  ( 49 « ) ار دوخ  ياهرداچ  يور  زا  اهنآ  رب  دننک  کیدزن  جورخ  تقو  : » دیوگ زین  يزار  حوتفلاوبا  ( 48 . ) شیوخ ياهرداچ 
« نیندـی  » هب ریبعت  ارهاظ  دوش . یم  هدـیمان  رداچ  هک  تسا  ناشیاه  سابل  يور  رب  نانز  يارب  ریگارف  یـششوپ  بابلج ، يانعم  هک  دـش  شور 
، دوش یم  ناشیاه  سابل  ندـش  هدـید  ثعاـب  نآ  نتفر  راـنک  زا  دـنریگب و  دوخ  هب  مکحم  ار  ناـشیاهرداچ  اـه  نز  هک  دراد  نیا  رب  تلـالد 
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يرادنید هب  رهاظت  ینعی  نیدلا » بابلج  مکنع  ینرتس  : » دومرف مدرم  هب  ینخس  نمـض  هبطخ ي 4 ، رد  ع )  ) یلع ترـضح  دننک . يراددوخ 
ره ینعی  ابابلج » رقفلل  دعتـسیلف  تیبلا  لهأ  انبحأ  نم  : » تسا هدمآ  هغالبلا  جـهن  تمکح 112  رد  نینچمه  هدیـشک . ام  نایم  يا  هدرپ  اـمش 
زین ع )  ) یلع ترـضح  يا  هراعتـسا  ریباعت  نیا  زا  دریذـپب . نییور  سابل  نانوچ  ار  رقف  دـیاب  سپ  درادـب ، تسود  ار  ربمایپ  تیب  لها  ام  سک 

اه شـشوپ  الاب  اهرداچ ، هژاو  نیا  يانعم  رد  زین  نآرق  ياه  همجرت  رد  تسا . ریگارف  دـنلب و  شـشوپ  کی  باـبلج »  » هک دوش  یم  هدـیمهف 
( ( 34/11 أبس ،  ) درسلا یف  ردق  تاغباس و  لمعا  نأ  تسا . هدش  رارکت  راب  کی  نآرق  رد  هملک  نیا  تاغباس  هرز 1-5 . . 5 تسا . هدش  رکذ 

و ناوارف ، رپ ، ینعم  هب  ینادنم  ینایرـس و  یمارآ ، يربع ، ياه  نابز  رد  نک . يریگ  هزادـنا  تسرد  ار  اه  هقلح  زاسب و  خارف  ياه  هرز  هک (
یلإ لاط   » يانعم هب  اغوبس » ءیشلا  غبـس  ( » 51 : ) تسا ءیـش  لامک  زیچ و  ندوب  مامت  يانعم  هب  هملک  نیا  لـصا  ( 50 . ) تسا ندوب  راشرس 
لماک  » ینعی غباس » ءیـش  . » داد ماـجنا  ماـمت  لـماک و  ار  وضو  هکنیا  ياـنعم  هب  ءوضولا » غبـسأ  ( » 52 . ) دـمآ نیمز  يور  ات  ینعی  ضرـالا »

زا روظنم  ۀمعنلا .» غوبس  یلع  هللادمحلأ  « » تعستا ۀمعنلا : تغبس   » دننام تسا  هافر  شیاشگ و  یخارف ، يانعم  هب  ازاجم  غبـس » ( » 53 «. ) فاو
يور ات  زین  هرز  نیا  يدـنلب  تسا . لماک  ماـمت و  ياـه  هرز  و  دـنلب ، نهپ و  ياـه  هرز  ( 11  / أبـس  ) تاغباس لمعا  نأ  هیآ  رد  زین  تاـغباس » »

هیآ رد  زین  درس »  » زا دارم  دوش . یم  هتفگ  غبسم » لجر  ، » تسا دنلب  لماک و  هرز  ياراد  هک  يدرم  هب  هچنانچ  تساپ . كزوغ  يور  ای  نیمز 
تسا ع )  ) دوواد ترضح  تخاس ، هرز  هک  یـسک  نیلوا  ( 54 . ) تساه هریجنز  ندوب  بسانتم  يانعم  هب  زین  تفاب  هزادـنا  تسا و  هرز  تفاب 
لیبارس . 2-5 ( 55 . ) درک هیهت  اذغ  شا  - هداوناخ دوخ و  يارب  نآ  نتخورف  هرز و  تخاس  اب  زین  وا  درک و  مرن  وا  يارب  ار  نهآ  دـنوادخ  هک 
لابرـس نآ  درفم  ( 16/81 لـحن ،  ) مکـسأب مکیقت  لیبارـس  رحلا و  مکیقت  لیبارـس  مکل  لـعج  و  تسا : هدـمآ  راـب  ود  نآرق  رد  هـملک  نـیا 
یلهاج رعش  رد  هتفر  راکب  یـسراف  ياه  هژاو  تسرهف  رد  ار  هژاو  نیا  زین  شونرذآ  شاترذآ  تسا . برعم  یـسراف  تاغل  زا  و  ( Sarbal)

هدش لیکشت  نت  ینعم  هب  لاب »  » زا الاب و  ینعم  هب  رس »  » زا هک  تسا  لابرس »  » نآ لصا  تسا و  لاورـش »  » برعم هملک  نیا  تسا . هدرک  رکذ 
لبرـست لبرـس و  لورـست ، لرـس ، دننام : یلاعفا  نآ  زا  تسا . هداوناخ  مه  لاورـش  لیوارـس و  لیورـس ، لاورـس ، تاغل  اب  یبرع  رد  تسا و 

نیئاپ تمسق  رب  لاورس  هچنانچ  دوش ؛ - یم هدیـشوپ  نت  يالاب  فصن  رب  هک  توافتم  ياه  سنج  اب  تسا  یـسابل  لابرـس  تسا . هدش  هتخاس 
یناتک و يا ، هبنپ  نآ  سنج  دـنک و  یم  تظفاحم  امرگ  زا  هک  تسا  رظن  دروم  ینهاریپ  رحلا » مکیقت  لیبارـس   » رد دوش . یم  هدیـشوپ  ندـب 

هجیتن ناوت  یم  اذل  دـنک ، یم  يریگولج  تابرـض  زا  هک  تسا  یگنج  سابل  هرز و  مکـسأب » مکیقت  لیبارـس   » زا دارم  و  ( 56 . ) تسا یمشپ 
نیا هب  زین  يرـشخمز  هچناـنچ  دوش ، یم  لـماش  ار  فلتخم  ياـه  سنج  اـب  اـه و  نهاریپ  عاونا  هک  تسا  یماـع  موهفم  لابرـس ، هک  تفرگ 

.6 تسا . هدـمآ  اه  نشوج  اه و  شـشوپ  اه ، - هماج اه ، نهاریپ  يانعم  هب  زین  هغالبلا  جـهن  رد  تسا . هدرک  هراشا  فاشک  ریـسفت  رد  بلطم 
هب نئاطب  ( 54 / 55 نمحرلا ،  ) قربتـسإ نم  اهنئاطب  شرف  یلع  نیئکتم  تسا : هدـمآ  راـب  کـی  نآرق  رد  هژاو  نیا  نئاـطبا  سابل 1-6 . رتسآ 

عقاو رد  هک  تسا  سابل  يارب  رتسآ  نداد  رارق  يانعم  هب  زین  انیطبت » هبوث  نالف  نطب  . » تسا سابل  هیور  سکع  هک  تسا  ساـبل  رتسآ  ياـنعم 
ناسنا رادزار  زارمه و  يانعم  هب  هناطب »  » میرک نآرق  رد  ( 57 . ) دننک یم  ناهنپ  ار  نآ  افرع  زین  مدرم  تسا و  ناهنپ  هک  سابل  زا  تمسق  نآ 

عوـضوم هک  تسا  حـضاو  دـنریگم . زارمه  تسود و (  ناـتدوخ )  ریغ  زا  ( 3/118 نارمع ، لآ   ) مکنود نم  ۀناطب  اوذـختت  ال  تسا : هدـمآ 
هیور نودـب  رتسآ  تسا و  نآ  هیور  هارمه  هب  سابل  رتسآ  هک  تسا  مولعم  دوش . یم  هتفگ  ناسنا  زارمه  يارب  هنایفخم  تروص  هب  هناـمرحم ،
هیور زا  رت  شزرا  مک  سابل  رتسآ  الومعم  و  تسا . هدـش  هدنـسب  رتسآ  رکذ  هب  اهنت  قربتـسإ  نم  اهنئاطب  هیآ  رد  لیلد  نیمه  هب  درادـن ، انعم 

يرشخمز یـسربط و  دننام  نارـسفم  زا  یـضعب  تسا . رت  شزرا  اب  بتارم  هب  نآ  هیور  تسا ، قربتـسا  زا  سابل  رتسآ  هک  ینامز  تسا و  نآ 
،31 فهک /  . ) تسا هدمآ  مه  رانک  رد  قربتـسا  سدنـس و  هک  تسا  یتایآ  اهنآ  لیلد  دـیاش  دـنا و  هدرک  نایب  سدنـس  ار  نآ  هیور  سنج 
نآرق 6 رد  هژاو  نـیا  ( Qamis  ) صیمق . 7 تسا . هدـش  هراشا  رتسآ  يانعم  هب  زین  نآرق  ياه  همجرت  یـضعب  رد  ( 21  / ناسنا ، 53 ناخد /

قتـشم هژاو  نیا  تسا ، ملـسم  هچنآ  اما  دنناد  یم  یبرع  ار  هژاو  نیا  یهورگ  تسا . هدمآ  ع )  ) فسوی ترـضح  نهاریپ  دروم  رد  اهنت  راب و 
ار نآ  لصا  زین  یطویـس  هکنانچ  تسا  هتفر  راک  هب  اهراب  یبرع  میدق  رعـش  رد  هک  تسا  یمیدق  یتیراع  هژاو  کی  تسین و  یبرع  هشیر  زا 
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يانعم هب  اـهنت  ریـسافت  تغل  ياـهباتک  رثکا  هک  ارچ  تسا ؛ راوشد  رایـسب  هژاو  نیا  یناـعم  دروم  رد  نخـس  ( 58 . ) تسا هدرک  نایب  یـسراف 
سورعلا جات  رد  يدیبز  نخس  دنک ، یم  نییبت  ار  هژاو  نیا  يانعم  يا  هزادنا  ات  هک  هدش  هتفگ  یناعم  رداون  زا  یکی  دنا . هدرک  افتکا  نهاریپ 

هک همکد  نودـب  دراد و  نیتسآ  هک  يا  هدـش  هتخود  سابل  ینعی  باـیثلا » تحت  سبلی  جرفم  ریغ  نیمکب  طـیخم  بوث  صیمقلا  نإ  : » تسا
یمن باسح  هب  صیمق  دـشاب ، مشپ  زا  رگا  هک  دـنا  هتفگ  مه  یـضعب  تسا و  ناتک  زا  ای  هبنپ  زا  زین  نآ  سنج  دوش . یم  هدیـشوپ  سابل  ریز 

اهنم یلحم  نأ  ملعیل  هنإ  نالف و  اهـصمقت  دـقل  هللاو  امأ  : » تسا هتفر  راکب  تفالخ  دروم  رد  صیمق  هبطخ 13 ، هغالبلا ، جهن  رد  ( 59 . ) دیآ
تموکح رد  نم  هاگیاج  تسناد  یم  هک  یلاح  رد  درک  نت  هب  ار  تفالخ  رکبابا  دنگوس  ادخ  هب  دیشاب  هاگآ  ینعی  احرلا » نم  بطقلا  لحم 

دروم صاخ  شـشوپ  اب  نآرق  رد  رابود  ص )  ) ربمایپ ص )  ) ربماـیپ ياـه  شـشوپ  . 8 تسا . بایسآ  ياه  گنـس  ياهروحم  نوچ  یمالـسا 
تثعب زاغآ  رد  ص )  ) ربمایپ هب  باـطخ  رد  راـب  کـی  نآرق  رد  هملک  نیا  رثدـم  تسا 8-1 . لـیذ  حرـش  هب  نآ  تسا و  هتفرگ  رارق  باـطخ 

تسا و هدش  لاد  هب  بلق  ءات  هک  تسا  رثدتم  زا  رثدم  هملک  لصا  رس . رب  بش  يادر  هدیـشک  يا  ( 74/1 رثدم ،  ) رثدملا اهیا  ای  تسا : هدمآ 
هب شـشوپ  دروم  رد  دوش . هتفگ  رثد » لهأ   » مه دنمتورث  دارفا  هب  تسا و  لام  يدایز  يانعم  هب  روثدـلأ  تسا . هدـش  ماغدا  لاد  رد  مه  لاد 
هب افدتـسی  يذلا  بوثلأ  راثدلأ :  : » دیوگ برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا  دوش . یم  هدیـشوپ  نیریز  سابل  يور  هک  دوش  یم  هتفگ  نییور  سابل 

فعوضت ام  وه  : » دیوگ قیقحتلا  بحاص  دوش . یم  هدیـشوپ  نیریز  سابل  يور  نآ  اب  ندـش  مرگ  يارب  هک  یـسابل  ینعی  راعـشلا » قوف  نم 
: تسا هدـمآ  زین  نیرحبلا  عـمجم  رد  دریگ . یم  ربرد  ار  نآ  تسا و  نیریز  ساـبل  يور  هک  یـسابل  دـنچ  ینعم  هب  هب » اـطیحم  ساـبللا  قوـف 
هک تسا  یـسابل  نآ  راعـش  تسا و  نیریز  سابل  يور  هک  یـسابل  ینعی  دسجلا » یلی  يذلا  بوث  راعـشلا  راعـشلا و  قوف  وه  يذـلا  راثدـلأ  »
یم هدیـشوپ  نیریز  سابل  يور  هک  دوش  یم  هتفگ  ییاه  - سابل ای  سابل  هب  راثد  الاب ، تاحیـضوت  هب  هجوت  اب  دناشوپ . یم  ار  ندب  تسوپ ) )

نکمم دریگ و  رارق  دید  ضرعم  رد  و  دوش ، هدیـشوپ  زین  ندـب  ندرک  مرگ  رطاخ  هب  تسا  نکمم  دریگ و  یم  رارق  دـید  ضرعم  رد  دوش و 
جهن رد  هچنانچ  دوش ؛ یم  هدافتسا  يراکشآ  زیچ  ره  دروم  رد  هیانک  هب  رثد ، هدام  زا  دوش . هدیشوپ  زین  ندب  ندرک  مرگ  رطاخ  هب  هک  تسا 

تیلهاـج هرود  فصو  رد  هـبطخ 89  رد  ( 60 . ) تسا ندوب  راکـشآ  زا  هیانک  اـهنآ  همه  رد  هک  تسا  هدـمآ  راـب  راـهچ  رثد  هداـم  هغـالبلا 
. تشاد تموکح  متـس  ياهریـشمش  نوریب  رب  بارطـضا و  تشحو و  شنورد  رد  ینعی و  فیـسلا » اـهراثد  فوخلا و  اهراعـش  و  : » دـیامرف

سابل ار  اعد  نیریز و  ششوپ  ار  نآرق  ینعی  تمکح 104 ) «: ) اراثد سانلا  اراعش و  نآرقلا  و  : » دیامرف نادهاز  دروم  رد  ع )  ) یلع ترضح 
ناج شـشوپ  ار  ادخ  تعاط  سپ  ینعی  مکراثد » نود  اراعـش  هللا  ۀـعاط  اولعجاف  : » تسا هدـمآ  زین  هبطخ 198  رد  دـنداد . رارق  دوخ  نییور 

ای توبن  ار  ششوپ  زا  دارم  یضعب  الثم  تسا ؛ هدش  لقن  یفلتخم  لاوقا  زین  ص )  ) ربمایپ هب  باطخ  دروم  رد  يرهاظ . شـشوپ  هن  دیهد  رارق 
رد زین  هژاو  نیا  لمزم : . 8-2 ( 61 . ) دشاب دارم  سابل  ندیـشوپ  نامه  تسا ، رت  حیحـص  هچنآ  ارهاظ  اما  دنا ، هدرک  نایب  دید  زا  ندش  ناهنپ 

. هدیچیپ نتشیوخ  هب  هماج  يا  ینعی  ( 73/1 لمزم ،  ) لمزملا اهیا  ای  تسا : ص )  ) ربمایپ هب  باطخ  رثدم  دننام  هک  تسا  هدمآ  راب  کی  نآرق 
هب هک  مهئامدب » نیخطلتم  مهوفل  يا  مهئامدب : مهولمز  تسا : هدـما  ثیدـح  رد  ( 62 . ) تسا دوخ  رود  هب  سابل  ندـیچیپ  يانعم  هب  لـمز » »

نیا لوزن  عقوم  رد  ترـضح  ارهاظ  تسا و  هدرک  باطخ  لمزم  ار  ص )  ) ربماـیپ زین  هیآ  نیا  رد  ( 63 . ) تسا نوخ  رد  ندوب  هتـشغآ  يانعم 
عفد يارب  اذل  دوب ، كانهودنا  هتفرگ و  رارق  تیذا  ءازهتـسا و  دروم  شتوعد  لباقم  رد  هک  ارچ  دندوب ، هدـیچیپ  دوخ  هب  ار  يا  هماج  هروس ،
بـش زامن  زیخرب و  هدیچیپ ! دوخ  رب  هماج  يا  هک  دش  باطخ  وا  هب  دنک ، تحارتسا  يا  هظحل  ات  دـیچیپ  دوخ  رود  هب  يا  هماج  هودـنا  مغ و 
يدام ریغ  ياه  ششوپ  زا  . 1 اه : تشون  یپ  ( 64 . ) شاب روبـص  بئاصم  ربارب  رد  نک و  ربص  دنیوگ ، یم  وت  هب  هک  هچنآ  ربارب  رد  ناوخب و 

(101  / فهک  ) ءاطغ (، 41  / فارعا  ) شاوغ (، 23  / هیثاج ، 7  / هرقب  ) ةواشغ ، 15 تلصف /  ، 57 فهک /  ، 46 ءارسا /  ، 25 ماعنا /  . ) هنکأ دننام 
نیدلا ءاهب  . 4 . 7/26 ینادـمه ، يوسوم  رقاب  دـمحم  دیـس  مجرتم : نازیملا ، یئابطابط ، همالع  . 3 . 7/262 نیعلا ، باتک  يدـیهارف ، . 2 و ...

یماس ياه  نابز  اب  برع  یقیبطت  گنهرف  روکشم ، داوج  دمحم  . 6 . 2/64 نازیملا ، همجرت  . 5 . 2/1931 ینآرق ، قیقحت  داتفه  یهاشمرخ ،
دمحم . 9 . 6/107 برعلا ، ناـسل  روظنم ، نبا  7/341 ؛ نیعلا ، . 8 . 233 نآرق /  تاغل  گنهرف  يرتشوش ، نیرهم  ساـبع  . 7 . 2/413 یناریا ،
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گنهرف یقحای ، . 10 . 10/623 نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  یسربط ، خیـش  28/137 ؛ نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبلا  عماج  يربط ، ریرج  نب 
يدا . 14 نامه . . 13 . 25/68 سورعلا ، جات  يدیبز ، . 12 . 118 دیجم /  نآرق  رد  لیخد  ياه  هژاو  يرفج ، روترآ  . 11 . 2/870 ینآرق ، همان 

، نایبلا عماج  . 17 . 94  / دجنملا . 16 . 1/19 یناریا ، یماس  ياه  نابز  اـب  یبرع  یقیبطت  گـنهرف  . 15 . 10 هبرعملا /  هیـسرافلا  ظافلالا  ریش ،
، طیحملا سوماق  يدابآ ، زوریف  . 20 . 264 دجنملا /  . 19 . 403 دـیجم /  نآرق  رد  لیخد  ياه  هژاو  . 18 . 10/623 نایبلا ، عمجم  27/137 ؛
.23 . 2/1067 هغالبلا ، جـهن  تادرفم  یـشرق ، ربکا  یلع  . 22 . 465 نآرق /  تاغل  گـنهرف  . 21 . 154 هبرعملا /  هیـسرافلا  ظافلالا  3/414 ؛

لیخد ياه  هژاو  . 26 . 10/272 نایبلا ، عمجم  . 25 . 4/714 لیزنتلا ... ضماوغ  قیاقح  نم  فاشکلا  يرـشخمز ، . 24 خ 226 . هغالبلا ، جهن 
، سورعلا جات  . 30 . 379  / تادرفملا یناهفصا ، بغار  . 29 . 3/12 سورعلا ، جات  . 28 . 766  / هیبرعلا هیسرافلا  ظافلالا  . 27 . 233 نآرق /  رد 
رد لیخد  ياه  هژاو  . 33 . 2/819 ینآرق ، همانگنهرف ي  . 32 . 10/727 نایبلا ، عمجم  4/744 ؛ فاشکلا ، 30/105 ؛ نایبلا ، عماج  . 31 . 3/12

.4/285 برعلا ، ناسل  . 36 . 3/121 سورعلا ، جات  . 35 . 3/121 نآرقلا ، تاـملک  یف  قیقحتلا  يوفطـصم ، نسح  . 34 . 198 دـیجم /  نآرق 
، ناـنجلا ضور  ناـنجلا و  حور  يزار ، حوتفلاوبا  . 40 نامه . . 39 . 3/124 نآرقلا ، تاـملک  یف  قـیقحتلا  . 38 . 7/217 ناـیبلا ، عمجم  . 37
.44 . 1/101 حاحصلا ، يرهوج ، . 43 . 1/469 هغللا ، سییاقم  مجعم  سراف ، نبا  . 42 . 169  / دیجم نآرق  رد  لیخد  ياه  هژاو  . 41 . 11/207
، رارـسالا فشک  يدبیم ، . 48 . 16/517 یئابطابط ، همـالع  . 47 . 1/273 برعلا ، ناـسل  . 46 . 2/175 سورعلا ، جاــت  . 45 . 6/132 نیعلا ،
، حاحصلا . 53 . 22/499 سورعلا ، جات  . 52 . 4/321 حاحصلا ، . 51 . 1/355 یقیبطت ،... گـنهرف  . 50 . 22/179 ناـیبلا ، حور  . 49 . 8/179
.58 . 13/56 برعلا ، ناسل  . 57 . 3/148 یفاصلا ، ریـسفت  یناشاک ، ضیف  . 56 . 8/597 ناـیبلا ، عمجم  . 55 . 16/546 نازیملا ، . 54 . 4/321
.61 . 1/357 هغالبلا ، جـهن  تادرفم  . 60 . 2/462 طیحملا ، سوماق  15/128 ؛ سورعلا ، جات  . 59 . 352  / دـیجم نآرق  رد  لیخد  ياـه  هژاو 

.20/94 نازیملا ، . 64 . 5/389 نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، . 63 . 4/171 حاحص ، 11/311 ؛ برعلا ، ناسل ، . 62 . 20/124 نازیملا ،

میرک نآرق  رد  فافع  باجح و 

الف نفرعی  نا  یندا  کلذ  ّنهبیبالج  نم  ّّنهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءاسن  کئانب و  کجاوزال و  لق  یبنلا ، اـهیا  اـی   » يدـنورز هسیفن  : هدنـسیون
لمع نیا  دـننکفیب ، دوخ  رب  دـنلب  ياه  يرـسور  وگب  نمؤم  نانز  هب  دوخ و  نارتخد  نانز و  هب  ربماـیپ  يا  ًاـمیحر ؛ ًاروفغ  هللا  ناـک  نیذؤی و 
هروس ( ) 1 « . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ ي  دنوادخ  دـنریگن و  رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  ینمادـکاپ ) تفع و  هب   ) ات تسا ، رت  بسانم 

هجیتن ي هک  ار  نآ  نوماریپ  تاکن  زا  یخرب  هداد و  رارق  یسررب  دروم  ار  رظن  دروم  هیآ ي  هک  مینآ  رب  هتشون ، نیا  رد  هیآ ي 59 ) بازحا ،
درادن و ار  هیآ  ریسفت  دصق  هتشون ، نیا  هک  تسا  يروآدای  هتـسیاش ي  میروآرد . ریرحت  هتـشر ي  هب  دشاب ، یم  ریـسفت ي  بتک  هعلاطم ي 

باجح باجح  موهفم  ددرگ . یسررب  باجح  موهفم  تسا  مزال  تاکن ، حرط  زا  شیپ  اما  دنک ، یم  هدنسب  نآ  یلامجا  تاکن  نایب  هب  اهنت 
. تسا یبلـس  یباجیا و  دعب  ود  ياراد  ناوناب ، یمالـسا  شـشوپ  يانعم  هب  باجح ، تسا . هدمآ  شـشوپ  هدرپ و  عنام و  يانعم  هب  تغل  رد  ، 

رگیدـکی رانک  رد  دـیاب  دـعب  ود  نیا  تسا و  مرحمان  هب  ییامندوخ  ندوب  مارح  نآ ، یبلـس  دـعب  ندـب و  شـشوپ  بوجو  نآ ، یباجیا  دـعب 
هک تفگ  ناوت  یمن  تروص ، نیا  رد  هک  دشابن  يرگید  یلو  دشاب  دعب  کی  تسا  نکمم  یهاگ ، دوش . ققحم  یمالسا  باجح  ات  دنـشاب ؛

دناوت یم  باجح  میمانب ، باجح  ار  هانگ  هب  لوصو  زا  عناـم  شـشوپ و  عون  ره  ماـع ، ياـنعم  هب  رگا  تسا . هدـش  ققحم  یمالـسا  باـجح 
راـتفر رد  هک  باـجح  رگید  عاوـنا  زا  نآرق  رد  نـیا ، رب  هوـالع  یحور ، يرکف و  ینهذ ، باـجح  هـلمج  زا  دـشاب ، هتـشاد  یتواـفتم  ماـسقا 

هیـصوت مرحمان  اب  ههجاوم  رد  نانز ، نادرم و  هب  هک  هاگن  رد  شـشوپ  باجح و  لثم  تسا ، هدـش  هدرب  مان  دـنک ، یم  یلجت  ناسنا  یجراخ 
مامت هک  تسا  يدـنلب  هچراپ ي  ای  و  ( 2 . ) دـناشوپ یم  ار  ندرگ  رـس و  هک  تسا  يا  هعنقم  يانعم  هب  بابلج ، عمج  بیبالج » . » تسا هدـش 

زا ترابع  بابلج » ، » دـسیون یم  هیآ  لیذ  رد  نایبلا ، » عمجم   » رد یـسربط ، مالـسالا  نیما  موحرم  ( 3 . ) دناشوپ یم  ار  ندرگ  رـس و  ندب و 
اب هک  تسا  نیا  دوصقم  دـنناشوپ ...  یم  ار  دوخ  تروـص  رـس و  نآ ، هلیـسو ي  هب  ناـنز  هناـخ ، زا  جورخ  ماـگنه  هک  تسا  دـنلب  يرـسور 
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يدنلب هچراپ ي  هک  ینعم  نیا  هلمج ، زا  بابلج و  یناعم  هب  هجوت  اب  دناشوپب . ار  ندرگ  نابیرگ و  لحم  دـنک ، یم  نت  رب  نز  هک  یـشوپور 
تفرگ رظن  رد  هباشم  دننامه و  بابلج »  » اب ار  رداچ »  » ششوپ ناوت  یم  يزورما ، يانعم  رد  تسا ، ندرگ  رس و  ندب و  مامت  ندیشوپ  يارب 

قبط هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  تسا ، هدـش  هراشا  بابلج  زا  نارتخد  نانز و  هدافتـسا ي  هب  صخـشم  روط  هب  هیآ ، نیا  رد  هک  اج  نآ  زا  و 
نمؤم نز  تفع  تیصخش و  فرعم  ششوپ ، تسا . هدش  حرطم  رترب  باجح  کی  ناونع  هب  رداچ  یمالسا ، بالقنا  مظعم  ربهر  هدومرف ي 

نایب هیآ ، نیا  دنرگنب . وا  هب  ینارـسوه  توهـش و  دید  هب  هدرک و  تراسج  وا  هب  دـننکن  تأرج  یلاباال  دارفا  هک  ددرگ  یم  بجوم  تسا و 
هب یتـمرح  یب  يارب  يا  هنیمز  هک  دـنناشوپب  ار  دوخ  يا  هنوگ  هب  دـنریگن ، رارق  هزره  دارفا  رازآ  دروم  هک  نیا  يارب  نمؤـم  ناـنز  دراد : یم 

حرطم ار  باجح  روتـسد  روز ، دـیدهت و  اب  دـنک و  یم  نییبت  ار  باجح  هفـسلف ي  ادـتبا  شا ، هدومرف  نیا  رد  دـنوادخ  ددرگن . مهارف  اهنآ 
یم اجنیا ، رد  دـنک . یم  هراشا  تسا ، هدوب  نامز  نآ  صاخ  شـشوپ  هک  بابلج  ینعی  شـشوپ ، یلمع  يوگلا  نایب  هب  سپـس ، دـنک و  یمن 

هب تبـسن  ار  دارفا  شنیب  يداقتعا و  ياه  هیاپ  ادتبا  دـیاب  هعماج ، رد  بسانم  شـشوپ  باجح و  گنهرف  داجیا  يارب  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت 
هب هاگ  چـیه  رابجا ، دـیدهت و  نیاربانب ، قیقد . يزاس  گـنهرف  تسرد و  ياـهرواب  يزاـس  هنیداـهن  ینعی  نیا ، مینک و  مکحم  عوضوم ، نیا 

وگب نمؤم  نانز  هب  دعب ، دوخ و  نارتخد  نانز و  هب  ادتبا ، هک  تسا  هدومرف  ربمایپ  هب  هیآ ، نیا  دوب . دهاوخن  شخب  رثا  راکهار ، نیلوا  ناونع 
نینچمه میورب . نارگید  غارس  هب  سپس  مینک ، عورش  ناکیدزن  اه و  يدوخ  زا  لوا  فورعم ، هب  رما  رد  ینعی ، دننک . تیاعر  ار  باجح  هک 

همه هدافتـسا ي  هجوت و  دروم  دیاب  ینید ، ماکحا  درادـن .  دوجو  نانز  رگید  اب  ربمایپ ، نارتخد  نارـسمه و  نایم  یتوافت  یهلا ،  ماکحا  رد 
يدرف و راثآ  یلمع ، راکهار  کی  ناونع  هب  زین ، باـجح  تشاد . دـهاوخ  لاـبند  هب  ار  ییاهدـمایپ  راـثآ و  يا ، هدـیدپ  ره  ( 4 . ) دریگ رارق 

تیاـعر يدرف  راـثآ  صوصخ  رد  يدرف  راـثآ  فلا - باـجح  تیاـعر  ياهدـمایپ  راـثآ و  تشاد . دـهاوخ  لاـبند  هب  ار  یفلتخم  یعاـمتجا 
اب نز  تاـطابترا  تینوصم  . 2 باجح ، تیاـعر  هطـساو ي  هب  نز ، تیـصخش  هب  مارتحا  . 1 درک : هراـشا  لـیذ  دراوم  هب  ناوت  یم  باـجح ،

راثآ یعامتجا  راـثآ  ب -  يراـجنهان . داـسف و  زا  يریگولج  نز و  تفع  ظـفح  . 4 دارفا ، يارب  یبهذـم  تاداقتعا  ظفح  . 3 هبیرغ ، نادرم 
هزرابم . 3 یقالخا ، داسف  زا  يریگشیپ  . 2 هعماج ، دیدج  لسن  تمالس  . 1 زا : دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنناوارف  باجح  تیاعر  یعامتجا 

رد اما  میدرک ، یـسررب  ار  نآ  نوماریپ  تاکن  بازحا و  هروس ي  هیآ ي 59  راتـشون ، نیا  رد  هداوناخ . نایک  ظفح  . 4 ینید ، یب  رهاظم  اب 
میسقت شخب  هس  هب  نآرق ، رد  باجح  عاونا  هک  دوش  یم  صخشم  رگید ، ینآرق  تایآ  يریـسفت و  بتک  هعلاطم ي  اب  باجح ، عاونا  دروم 

زا ار  اه  مشچ  ات  وگب  نمؤم  نادرم  هب  لوسر ، يا  مهراـصبا ؛ نم  اوّضغی  نینمؤملل  لـق   » مشچ باـجح  ینآرق 1 . باجح  عاونا  تسا . هدـش 
هاگن زا  ار  اه  مشچ  ات  وگب  نانز  هب  لوسر ، يا  ّنهراصبا ؛ نم  نضـضغی  تاـنمؤملل  لـق  ( » هیآ ي 30 رون ، هروس ي  « . ) دنـشوپب اوران  هاـگن 
لباقم رد  نانز  يراتفگ  باجح  ینآرق ، شـشوپ  باجح و  رگید  عون  راـتفگ  رد  باـجح  . 2 هیآ ي 31 ) رون ، هروس ي  « . ) دنـشوپب اوراـن 
رامیب شلد  هک  نآ  ادابم  دییوگن ، نخـس  نادرم  اب  مرن  كزان و  هک  اهنز  ضرم ؛ هبلق  یف  يذـلا  عمطیف  لوقلاب  نعـضخت  الف  . » تسا مرحمان 
باجح ینآرق ، شـشوپ  باجح و  رگید  عون  يراـتفر  باـجح  . 3 هیآ ي 32 ) بازحا ، هروـس ي  « . ) دـتفا عـمط  هب  تسا ، سوـه ) اوـه و  )
ثعاب دوخ  ياه  تنیز  نداد  ناشن  اب  هک  دـنورن  هار  يا  هنوگ  هب  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  نانز  هب  تسا . مرحمان  لـباقم  رد  ناـنز  يراـتفر 
ناهنپ رویز  لاخلخ و  هک  دـننزن  نیمز  هب  ياپ  روط  نآ  و  ّنهتنیز ؛ نم  نیفخی  ام  ملعیل  ّنهلجراب  نبرـضی  و ال  . » دـنوش مرحماـن  هجوت  بلج 

، یمالسا باجح  زا  دارم  هک  دوش  یم  هدافتسا  ینشور  هب  ثحابم ، نیا  عومجم  زا  هیآ ي 31 ) رون ، هروس ي  ( ) 5 « . ) دوش مولعم  ناشیاهاپ 
فرح هاگن ، شـشوپ ، هوحن ي  لثم  اهنآ ، فلتخم  ياهراتفر  لالخ  رد  مرحمان ، نادرم  اب  نانز  ترـشاعم  رد  ندـش  لـیاق  میرح  شـشوپ و 

ذوفن و دـصق  هک  تسا  یمرحمان  دارفا  لباقم  رد  عنام  بجاح و  کی  هلزنم ي  هب  نز ، شـشوپ  باجح و  نیارباـنب ، تسا . نتفر  هار  ندز و 
هفسلف نییبت  رد  هک  يرهطم » یضترم   » دیهش داتسا  زا  ینانخس  نایب  اب  ار  راتشون  نیا  اهتنا ، رد  دنراد . ار  نارگید  سومان  میرح  رد  فرـصت 
مالـسا تسا ، هدرپ  ینعم  هب  باجح ، نوچ  دنیوگ : یم  يا  هدع  : » میناسر یم  نایاپ  هب  تشاد ، یناوارف  یملع  شالت  مالـسا ، رد  باجح  ي 

هراـبرد ي هچنآ  مینادـب  دـیاب  اـما  دـشاب ، ینیـشن  هشوگ  تلزع و  رد  هدوب و  هدرپ  تشپ  هراومه  ینعی  دـشاب ، باـجحاب  نز  تسا  هتـساوخ 
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زا هدـناشوپ و  ار  دوخ  ندـب  نادرم ، اب  ترـشاعم  رد  هک  تسا  نآ  مالـسا  رد  نز ، شـشوپ  دور . یم  راک  هب  رتس »  » هملک تسا  نز  شـشوپ 
.5 ،ج 8 . رون ریـسفت  . 4 نازیملا . ریـسفت  . 3 هیآ . لـیذ  ناـیبلا ، عمجم  . 2 ج 8 . رون ، ریـسفت  . 1 اهتـشون : یپ  ( 6 « . ) دـنک زیهرپ  يرگ ، هوـلج 

. اردص تاراشتنا  باجح ، هلأسم  يرهطم ، دیهش  . 6 . 19 نازیملا ،

ششوپ تایآ  ریسفت 

تاـنمؤملل لـق  میجرلا و  ناطیـشلا  نم  هللااـب  ذوـعا   ... میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  هیلع ) هللا  تـمحر  ) يرهطم یـضترم  همـالع  دیهـش  : هدنـسیون
الا نهتنیز  نیدـبی  ونهبویج ال  یلع  نهرمخب  نبرـضیلو  اهنم  رهظاـم  ـالا  نهتنیز  نیدـبی  ـال  نهجورف و  نظفحیو  نهراـصبا  نم  نضـضغی 

نهنامیا تکلم  ام  وا  نهئاسنوا  نهتاوخا  ینب  وا  نهناوخا  ینب  وا  نهناوخاوا  نهتلوعب  ءانبا  وا  نهئاـنبا  وا  نهتلوعب  ءاـباوا  نهئاـبا  وا  نهتلوعبل 
نهتنیز و نم  نیفخی  ام  ملعیل  نهلجرابنبرـضی  ءاسنلا و ال  تاروع  یلع  اورهظیمل  نیذـلا  لفطلا  وا  لاجرلا  نم  ۀـبرالا  یلواریغ  نیعباتلا  وا 
هب رگیدـکیاب و  دروـخرب  رد  درم  نز و  هفیظو  هراـبرد  ود  ره  لـبق  هیآ  هیآ و  نـیا  (. 1  ) نوحلفتمکلعل نونمؤملا  اـهیا  اـعیمج  هللا  یلااوبوت 
زا یهن  : دوبهدـش هداد  اهدرم  هب  نامرف  ود  ، دـش توالت  لبق  هسلج  رد  تسا و  درمهب  طوبرم  هک  لوا  هیآ  رد  . تسا تروع  رتس  هلاسم  هوالع 

شیانعمهک هاگن  زا  مه  نماد  ندرک  ظفح  ینعی  ، انز زا  يراددوخ  هب  رما  رتالابریبعت  هب  اـی  تروع و  رتس  هب  رما  رگید  ندرک و  ینارچ  مشچ 
زا ار  ناشدوخنماد  مه  دننک و  يرادهگن  ینارچ  مشچ  زا  ار  ناشدوخ  ياهمشچمه  دنفظوم  نادرم  سپ  . اشحف زا  مه  تسا و  تروع  رتس 

دعب هکنآ  زج  تسین  رتـشیب  رادـقم  نیمه  تسا و  ( اـهنز هب  طوبرم  هیآ  زا  ) رتهاـتوکتساهدرم هراـبرد  هک  ياهیآ  . دـننک يرادـهگن  اـشحف 
دب ام  هکتسا  يراک  کی  دینکن  لایخ  ، اشحف زا  ار  اهنماد  دینک و  يرادهگناهندرک  هاگن  زا  ار  اهمشچ  مییوگیم  ام  هکنیا  دنکیم  هیـصوت 
هب طوبرم  هک  مود  هیآ  رد  تسا . هاگآ  امـش  راـک  هب  رتهب  دـنادیم و  رتهبامـش  يادـخ  میهاوخیم و  ار  امـش  یکاـپ  ، هن میهاوخیم  ار  اـمش 

اهمشچ هک  دییوگب  مه  اهنز  هبدیامرفیم  تسا . ثنؤم  ، رئامـض هک  توافت  نیا  اب  ، ریبعت نامه  ابتساهدمآ  روتـسد  ود  نیمه  نیع  ، تساهنز
ظفح اشحف  زا  مه  نارگیدندرک و  هاگن  زا  مه  ، ار ناشدوخ  ياهنماد  دـننک و  ظفح  درک  هاگن  دـیابنهچنآ  هب  هاـگن  زا  ینارچ و  مشچ  زا  ار 

اب ، اهمناخدروم رد  بلطم  ود  نیا  . منک ضرع  دـیاب  بلطم  ود  اجنیا  دـمآ . نادرم  دروم  رد  هکیترابع  ناـمه  روتـسد و  ناـمه  ینعی  ، دـننک
لایخروجنیا دیاش  اهنز  یخرب  هکنیا  یکی  : دوشیم هدرمـش  کچوک  ياهزادـناات  دـنکیمن ، تساهدرم  دروم  رد  هچنآ  اب  یقرف  چـیه  هکنیا 

(، مینکیم ثحب  دعب  ، دنناوتیمن ذذلت  هبیر و  يور  زا  ای  دـنناوتیمن  اقلطملاح  ) دـننک هاگن  اهنز  هب  هک  دنتـسین  زاجم  اهدرم  طقف  هک  دـننک 
درم هبتبسن  یتیعونمم  نینچ  نز  رگید  دنعونمم و  هبیر  ذذلت و  ابندرک  هاگن  ای  ندرک  هاگن  زا  اهدرم  طقف  ، تسا عونمم  رگا  دننکیم  رکف 

نامه رد  ینعی  ، تسا زیاج  ود  ره  ياربتسا  زیاج  رگا  تسینزیاج و  ود  ره  ياربتسین  زیاج  رگا  ، دـنکیمن قرف  چـیه  هکنآ  لاـح  ودرادـن 
نز هب  شمـشچ  دـیابن  هک  تسا  درم  طقف  ، هن هک  دـننکیملایخ  الومعم  یلو  . تسا عونمم  دـح  نامه  رد  مه  نز  تسا  عونمم  درمهک  دـح 
هب هک  تسا  نز  وا  اریز  درادن  یلاکـشا  درک  زادناروروج  ره  ای  داتفا  درم  هب  شمـشچ  رگا  نز  یلو  دنک  هاگن  دیابن  ذذـلت  يورزا  ای  دـتفیب 

هجوت هلاسم  نیا  هب  اهمناخ  زا  یـضعب  هتبلا  . تسین لئاقدرم  نز و  نایم  هاـگن  هلاـسم  رد  یقرف  چـیه  نآرق  ، تسین روطنیا  دـنکیم ! هاـگن  درم 
نیا دنـشاب  هتـشادن  هجوتیلیلق  دـیاش  دـنراد و  هجوت  رتشیب  هتبلا  ار  نیا  هک  مود  بلطم  دـنهجوتیب . نآ  هب  نانآ  زا  یلیخدـیاش  یلو  دـنراد 
درم تروع  هبتبـسنهک  تسا  درم  طـقف  ، تسا مرحم  مه  نز  تروع  هب  یتـح  ینعیتسامرحم  اـقلطم  نز  هب  نز  دـننکیم  لاـیخ  هک  تسا 
ابلاغ مدرک  ضرعهک  روط  نامه  ار  نیا  هتبلا  . تسا مرحم  ، وا تروع  هبتبـسن  یتح  نزره  ندـب  مامت  هبتبـسن  نز  یلو  تسا  مرحمان  رگید 

نز هب  مه  نز  ، تروعدروم رد  ، تسین روطنیا  . تسا مرحم  اـقلطم  نز  هب  نز  هک  دـننکیملایخ  یتیلقا  کـی  یلو  تسین  نینچ  هک  دـننادیم 
نیا هب  عجار  تسینمرحم . رهاوخ  هب  مه  رهاوخ  ، تسین مرحم  رداـم  هب  مه  رتخد  ، تسین مرحمشدوخ  رتخد  هب  مه  رداـم  یتح  ، تسین مرحم 

مهدرم هب  ار  شهباـشم  دـهدیم  نز  هب  هک  يروتـسد  دـهدیم و  مه  نز  هب  ار  نآهباـشم  دـهدیم  درم  هـب  هـک  يروتـسد  نآرق  ، بـلطم ود 
هدرک فـلکم  ار  نز  هکنیا  نآ  تسین و  درم  يارب  رگید  ، هفیظو نـیاهک  تـسا  هدـش  لـئاق  يرگید  هـفیظو  کـی  ناـنز  يارب  یلو  ، دـهدیم
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نیا نآرق  ریبـعت  . درم هجوـتم  هن  تسا  نز  هجوـتم  فـیلکتنیا  ینعی  ، تـسا هدرکن  فـلکم  ار  درم  یلو  دـناشوپب  ار  شدوـخ  دـیاب  هـکتسا 
دوـصقم - هداـتفا يراـنک  رد  هک  وـگنلا  کـی  لـثم  - دـشاب مه  ادـج  وـل  تنیز و  هـتبلا  «. دـننک راکـشآ  دـیابن  ار  ناـشدوختنیزنانز  :» تـسا

دیاـبن ناـنز  . نز دوـخ  ندـید  اـبتسايواسم  نآ ) ندرک  راکــشآ  ) نوـچ تـسا  دوـصقم  تـسا  ندـب  رد  هـک  یلاـحرد  تـنیز  هـکلبتسین 
هب هدیبسچ  هک  یتنیز  ای  ، رتشگناای وگنلا و  لثم  درک  ادج  ندـب  زا  دوشب  هک  دـشاب  یتنیز  عون  زا  هکنیا  زامعا  ، دـننک رهاظ  ار  ناشدوختنیز 
ود رد  ) رگم دـنک  رهاـظ  دـیابن  ار  دوـختنیز  نز  میدـق . حالطـصا  هب  هنوـگ  لـگ  » دـننام دـنلامیمندب  هب  هـک  ییاـهزیچ  لـثم  تـسا  ندـب 

(2  ) رهاظ تنیز  نآرق  ریبعت  هب  اهتنیز و  زا  یضعب  رگم  ینعی  تسا ، تنیز  دوخ  دروم  رد  انثتـسا  کی  : دراد دوجو  اجنیا  رد  انثتـساود  (. دروم
هک رهوش  دروم  رد  ) دنتـسه وا  رهوش  ریغ  هک  تاـقبط  نآربارب  رد  هک  تاـقبط  زا  یـضعب  يارب  رگم  :و  تسا دارفا  دروم  رد  موديانثتـسا  ،و 
دنچ (و  رهوش نادنزرف  ، ناگدازرهاوخ ، ناگدازردارب ، نارسپ ، ناردپ اهنآ  ،و  دنک راکشآ  ار  رهاظ  ریغ  تنیز  یتح  دناوتیم  نز  تسا ) زرحم 

بلطم ات  مهد  حیـضوتدیاب  ار  بلطم  ود  منک  ریـسفت  ار  هیآ  نیا  نم  هکنیا  زا  لبق  مینکیم . ضرع  دـعب  ار  اهانثتـسا  هک  ( دنتـسه رگیدهقبط 
ناونع هب  ششوپ  ؟ تساهدشن فلکم  درم  دناشوپب و  ار  دوخ  هک  تسا  هدش  فلکم  نز  ارچهک  تسا  نیا  بلطم  کی  . دوشب نشور  تسرد 

تاساسحا رگیدکی  هبتبسن  درم  نز و  هکنیا  نآ  تسا و  نشور  حضاو و  رما  نیا  رـس  درم ؟ هفیظو  ناونع  هب  هن  تسا  هدش  رکذ  نز  هفیظو 
تسد و حراوجو و  اضعا  مشچ و  مجاهت  دروم  هک  تسا  نز  نیا  ینعی  ، دـنراد یهباشم  ریغعضو  مه  تقلخ  عضو  رظن  زا  دـنرادن و  هباشم 
رن سنج  ، درادنناسنا درم  نز و  هب  صاصتخا  ، دنروطنیا ملاع  رد  هدام  رن و  سنج  یلکروط  هب  . نز مجاهت  دروم  درم  هن  تسا  درم  ندب  همه 

امـش هک  مهیناویح  ره  رد  . دریگیم رارق  رن  سنج  مجاهت  دروم  هک  يدوجوم  ناونع  هبهدام  سنج  تسا و  هدش  قلخ  هدنریگ  ، » تقلخ رد 
(و دنفـسوگ ریـش و  کشجنگ و  غالا و  بسا و  غرم و  رتوبک و  رد  ، تسا رنسنج  هشیمه  دوریم  رگید  سنج  غارـس  هب  هکنآ  دـینک  هاـگن 

نیع رد  هداـم  سنج  تسا ، رن  سنج  هدـش  هداد  وا  هب  مجاـهت  هزیرغو  تسا  مجاـهت  شاهـفیظو  هـکنآ  یناوـیح  ره  رد  . تـسا روـطنیا  ( هریغ
رن سنج  مه  ناـسنا  رد  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  ،و  دورب رنسنج  غارـس  هب  وا  هک  تسین  تروـص  نیا  هب  یلو  تـسا  رن  سنج  بلاـطهکنیا 

رسپ ندرک  يراگتساوخ  . دوریم رتخد  يراگتساوخ  هبهک  تسا  رـسپ  نیا  دنک و  يراگتـساوخ  ار  رتخد  دنک و  هبطخ  دوربدیاب و  هک  تسا 
يواست زا  مد  ، هدش قیمحت  میوگب  ای  ، هتسنادن هک  یناسک  ، رخاوا نیا  . تسا يرطف  یعیبط و  رایـسب  رما  کی  يداع و  رایـسبرما  کی  رتخد  زا 
یلـسانت تالآ  رد  طقف  طقف و  نز  درم و  سنج  توافتدـننکیم  لایخ  دـننکیم و  هابتـشا  هباشت  اب  ار  يواست  -و  دـننزیم درمو  نز  قوقح 
اهرتـخد يراگتـساوخ  هـب  دـیاب  اهرـسپ  ارچ  ! هدـشيدب تداـع  بـجع  نـیا  دنـسیونیم  - تـسین راـک  رد  يرگید  توافتچـیه  تساـهنآ و 

نوناق رگا  . تسا تقلخ  نوناق  اب  هزرابم  ، نیا الوا  دنورب ! اهرـسپ  يراگتـساوخ  هب  مه  اهرتخد  هک  دـشاب  روجنیا  مسرنیا  زا  دـعب  ، هن ؟ دـنورب
تسا يرما  کی  شدوخ  نیا  ایناث  . دینک ضوع  دیناوتیم  مه  اجنیا  ، دیدرک ضوع  اهرادناج  همه  رد  - تسا یسنج  ود  هک  اجنآ  - ار تقلخ 

هب ار  وا  تیاـضر  دـیاب  تسا و  بلاـط  هک  تسا  هدـشقلخ  يروـج  رن  سنج  ینعی  ، تـسا هـتفر  ـالاب  هداـم  سنج  شزرا  هلیـسونیا  هـب  هـک 
ناسنا هلمج  نآ  زا  تاناویح و  زا  يرایـسب  رد  . دـهدیمرارق هدام  سنج  تمدـخ  رد  ار  دوخ  هشیمه  رن  سنج  لیلد  نیمه  هبو  دروایبتسد 
روطنیا دـباوخیم  مخت  يور  هدام  سنج  هک  یتدـمرد  ای  يرادراب  تدـم  رد  لقا  تاناویح ال  رد  ) تسا رن  سنج  هدـهع  ربهدام  سنج  هقفن 

رـضاح رن  سنج  دـهد  تیاـضر  وا  يرـسمه  هبهداـم  سنج  هک  ردـق  نیمه  هـک  تـسا  هدـش  هدـیرفآ  يروـج  ، رن سنجتاـساسحا  (. تـسا
هکنیا . تسا لـیبق  نیمه  زا  مه  « رهم . » تـسا ملاـع  رد  یگرزب  رایـسب  ياـهتمکح  ساـسا  رب  اـهنیا  ،و  دـهد رارقوا  تمدـخ  رد  ار  دوـختسا 

ار شدوخ  یماـقم  رد  دـیاب  نز  ینعی  ، تسا ( 3  ) سومان لصا و  نیمه  ساسا  رب  ، دـهدب رارق  قادـص  ناونع  هب  ار  يزیچکـی  درم  دـناهتفگ 
يزیچ دیاب  هک  تسوا  هک  دوش  رهاظیلکش  رد  دیاب  درم  سنج  ،و  وت هب  نم  هن  يراد و  زاین  نم  هب  هک  یتسه  وتنیا  دیوگب  هک  دنک  یفرعم 

نایب فراعت  کی  ینعی  هلحن  ناونع  هبار  قادص  مه  نآرق  دشخبب . هیدـه  وا  هب  دـیاب  درم  . دـیوگب يرآ  » وا لباقم  رد  نز  ات  دـنک  راثن  نز  هب 
هیدـه هلحن و  نـیا  : دـیوگیم نآرق  ، هـن . دـیرخيارب لوـپ  ینعی  ، اـهب ینعی  ، نـمث ینعی  « رهم » دـنیوگیم هـک  یناسکدـننکیم  هابتـشا  . دـنکیم

هب وا  هن  دیهدیم  هیده  وا  هب  امش  ، دنک عفرار  امـش  زاین  هک  یلکـش  هب  دینک  یـضار  ار  یـسک  دیهاوخیم  امـش  یتقو  ( هک روط  نامه  ) تسا
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نیغورد ، تسا هناـقداص  ، تسا نیتـسار  هقـالع  نـم  هقـالع  هـکنیا  تمـالع  هـب  يزیچ  ینعی  قادـص  . تـسا قادـص  نآرق  رگید  ریبـعت  اـمش .
تقلخ لصا  رد  درم  اب  نز  عضو  اساسا  تسا . تقیقح  يور  زا  ، تسین نداد  بیرفيارب  ، تسا يرسمه  يارب  ، تسین ینارتوهش  يارب  ، تسین

دوخ هب  ارنز  رظن  دناوتیمن  ییارآدوخ  اب  زگره  درم  . درم بلج  ياربدـنکیم  ییارآدوخ  هک  تسا  نز  نیا  لیلد  نیمه  هب  وتسا  توافتم 
ناسنا ریغ  ردیتح  - یـسنج ره  رد  . فیطل فیرظ و  تسا  يدوجوم  نز  . دنرگیدکیاب ماوت  دوجوم  ود  شیارآ  نز و  ، رویز نز و  . دنک بلج 
لاـمج رهظمهکنآ  هب  ، دوـشن داـجیا  هنتف  دـنهاوخیم  یتـقو  ،و  تسا شیارآ  ییاـبیزو و  لاـمج  رهظم  رتفـیرظ و  هشیمه  هداـم  سنج  - مه

دنکیمرظن بلج  هکنآ  هب  هب  ، درادـن يرظن  بلج  هک  نآ  ، تسا توق  تنوشخرهظم و  هکنآ  هب  هن  هدـن  ناشن  ار  تدوخ  دـنیوگب  دـیابتسا 
هب نم  هک  تسا  يزیچ  کینیا  هتبلا  )و  دناهدروآ يور  يرگید  راک  هب  ) زورما يایند  رد  نکن . مهارف  یهارمگ  تیاوغ و  بابـسا  دنیوگیم 

هکنیا . دندرگیمربتقلخسومان هب  دروخ و  دهاوخ  گنس  هب  ناشرس  رخآ  دشاب و  هتشاد  ماودهک  تسین  يرما  میوگیم  نیقی  عطق و  روط 
نآ زا  یکی  ، ییاـمنرتخدو ییاـمننز  تهج  رد  دـننکیم  شـشوک  اـهدرم  اهرـسپ و  ، سکع ربو  ، ییاـمندرم يارب  دـننکیم  شـشوک  اـهنز 
رظن زا  تسام و  نامزصوصخم  هدیدپ  کی  رگید  نیا  . دوشیم هدید  اهرسپ  هیحان  رد  مهرتشیب  تسا و  رـشب  رذگدوز  هناکدوک  ياهـسوه 

هب دـننک  شیارآاهنآ  لثم  ، دـنریگب ار  اهنآ  ياهتـسژ  دنـشوپب و  سابل  اهرتخد  لثم  هکدـیآیم  ناشـشوخ  . تسا رذـگدوز  هدـیدپ  کـی  نم 
دمهفب مدآ  ات  تسا  مزال  يرتقیمع  تاعلاطم  یـضعب  لوق  هب  ،و  رتخد ایتسا  رـسپنیا  دـمهفیمن  دـنکیم  دروخرب  یتقو  ناسنا  هک  يروط 

دراد دایزهناکدوک  هناقمحا و  ياهـسوه  روج  نیا  زا  رـشب  . ترطف لوصا  تقلخفالخ و  ربتسا  يرما  کـی  نیا  !«. رتخد اـیتسا  رـسپ  نیا 
ار هچنآ  رگیدـکی  اب  ترـشاعم  رد  نز  درم و  هکتسا  هدوب  رئاد  رما  هک  لاح  هک  تسا  نیا  هلاسم  کی  سپ  درک . دـهاوخن  ادـیپ  ماود  یلو 
هن هدش  ندیـشوپ  هب  فلکم  نز  ارچ  ، دنـشاب هتـشادنسامت  رگیدکی  اب  لکـش  ره  هب  ینعی  ، دنـشاب هتـشادن  دوشیم  هدـیمان  قلطم  يدازآ  هک 

هلاسم دـیاب  ارچ  ؟ دراد یترورـض  موزلهچ و  ؟ تسیچ يارب  بلطم  لصا  هک  تسا  نیا  رگید  هلاسم  مدرک . ضرع  هک  دوبنیمه  شزار  درم ؟
؟ دراد ياهدیاف  هچ  تسیچ و  بلطمنیا  رـس  زمر و  ؟ دناشوپب شدوخ  مراحم  ریغ  زا  ار  شدوخ  نز  دیاب  ارچ  دـشاب ؟ حرطم  مرحمان  مرحم و 

نیمهرد فافع  - دوب فافع  ساسا  رب  درم  نز و  طباور  هک  ياهعماج  ره  رد  یناور . شمارآ  ینعی  ، تسا یناور  تیصاخ  شتیـصاخ  نیلوا 
مهارف ار  نادرم  جـییهت  هلیـسو  دـندوبن و  اـمندوخ  ارآ و  دوـخ  ، جاودزاهریاد جراـخ  رد  ناـنز  ینعی  - مـنکیم ضرع  هـک  یمالــسا  دودـح 

اهبلق و دندوبن  هسمال  ریغ  هسمال و  ، تسد ، مشچ هلیـسو  هبییوجماک  ییوج و  تذـل  لابند  جاودزا  هریاد  زا  جراخ  رد  مه  نادرم  ودـندرکن 
زا یهورگ  تسا . یناور  ياهیتحاران  ، یعامتجا یتحاراننیلوا  تسا  ( تلاح نیا  ) سکع رب  هک  ياهعماج  ره  رد  ،و  تسا ملاسو  مارآ  اهحور 

کی نیمه  هبرجتیلو  دیآیم . دوجو  هب  یناور  ياههدقع  یناور و  ياهیتحاران  دنشاب  رودرگیدکی  زا  درم  نز و  یتقو  ، ریخ دنتفگ  اهیگنرف 
رتشیب یـسنج  لئاسم  رد  يدازآ  هک  هزادـنا  ره  هب  ، تسا سکع  رب  هلاسم  هک  درکتباـث  ـالماک  هتـشذگ  نرق  کـی  زا  رتمک  هتـشذگ و  نرق 
ویبلط ملع  هزیرغ  ، یبلط هاج  هزیرغ  لـثم  رگید  هزیرغ  دـنچ  دـننام  ) ناسنایـسنج هزیرغ  نوچ  تسا  رتشیب  رتداـیز و  دارفا  رد  باـهتلا  تسا 

کیياراد ، ندروخ لثم  دنراد  ینامسج  تیفرظ  افرص  هک  يزئارغ  درادمه . یحور  تیفرظ  ، درادن ینامـسج  تیفرظ  افرـص  ( تدابع هزیرغ 
مه زاــب  دــنیوگب  رگا  ، دــناوتیمن رتــشیب  نآ  زا  ، دروخباذــغ دــناوتیم  دودــحم  رادـــقم  کــی  ناــسنا  . دنتـــسه يدودـــحم  تــیفرظ 

تیفرظ کـی  ناـسنا  ياربتیکلاـم  تیفرظ  اـیآ  ؟ تساندروخ لـثم  مه  تیکلاـم  ؟ روطچ تیکلاـم  یلو  . تسا تازاـجمشیارب  ، یهاوـخیم
اراد ار  ناموت  رازه  دص  یتقو  ، هن )؟ دوشیم ریـس  ) تیکلام زا  مه  شحور  رگید  دش  ناموت  رازه  دص  کلام  ناسنا  رگا  ینعی  ، تسا دودحم 
دـش هک  رنویلیم  ، ناموت رازه  دصناپ  ياربتسارتهنـشت  دش  اراد  ناموت  رازه  تسیود  یتقو  ، دشاب هتـشاد  ناموت  رازهتسیود  دهاوخیم  دش 
یبلط هاج  تسا . رتهنـشت  تورث  يارب  اـیندمدرم  همه  زا  تسا  رتدـنمتورث  اـیند  مدرم  همه  زا  هکنآ  ،و  ندـش ردراـیلیميارب  دوشیم  رتهنـشت 
سیئر ایآ  یلو  دنزیم  کل ) ) شلد دوشب  نمجنا  کی  سیئر  هکنیا  يارب  ، درادن زیچ  چـیههک  یمدآ  کی  . تسا روط  نیمه  مه  نآ  ؟ روطچ

کی رادرهـش  ، دنک ادیپيرتشیب  هعـسوت  دهاوخیم  شلد  دعب  ، هن ؟ تسا یفاک  نیمه  دـیوگیمو  دوشیم  رپ  شتیفرظ  رگید  دـش  هک  نمجنا 
ملاع عیمج  ناطلـسوت  دنیوگب  دـنهدب و  ار  ایند  مامت  رفن  کی  هب  رگا  (. دـهاوخیم ار  ) رتالابنآ زا  ، دـعب ، دوشب کچوک  رهـش  کی  ای  هقطنم 
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یـسنج هزیرغ  مینک ؟ تموکح  مه  هرک  نآ  رب  مینک و  بحاصت  مه  ار  يرگید  هرککی  دوشیم  ایآ  هک  دراد  يرتشیب  هغدـغد  زاـب  ، یتسه
هب . 3 مینکیم . ضرع  دـعبتسیچ  « رهاظ تنیز  » زا دوصقم  هکنیا  لاـح  . 2 . 31/ رون . 1 اـه : تشون  یپ  ( 3 ... ) تسا روـط  نیمه  مه  ناـسنا 

. تسین تسد  رد  هنافساتم  دیهش  داتسا  تانایب  هیقب  راون  . 4 نوناق . ینعم 

باجح تایآ  رد  يریس 

اشگهر و دناوتیم  ناهوژپهقف ، رظن و  لها  يارب  هنارگنوس ، همه  اج و  کی  مه  نآ  باجح ، تایآ  رد  واکودنک  ینیدباع  دمحا  هدنـسیون :
باجح و تایآ  ندراذـگ  مه  رانک  دزاس . نومنهر  یعامتجا ، مهم  هرازگ  نیا  نوگانوگ  يایاوز  هب  یبایتسد  رد  ار  نانآ  دـشاب و  هدـیافرپ 
هک ، اشگهر دوب و  دهاوخ  رگنشور  رایـسب  تایآ ، زا  کی  ره  هتـسویپان  هتـسویپ و  ياههناشن  نایاپ  زاغآ و  هب  هجوت  اهنآ و  يور  رب  گنرد 

گنرد تقد و  تایآ و  ندروآ  لوزن  بیترت  هب  مه و  رانک  رد  : هک نیا  هجوت  نایاش  هتکن  دش . دـهاوخ  هراشا  هتکن  نیا  هب  ، ثحب نمـض  رد 
بلق رب  هنیمز و ... ندـش  هدامآ  نامز و  تشذـگ  اب  مکمک و  هکلب  ، هدـشن مالعا  هراب  کی  ، باجح مکح  هک  داد  دـهاوخ  ناشن  اـهنآ ، يور 

جاودزا همیلو  نایرج  رد  يرجه ، مجنپ  لاس  یناـیاپ  ياـهزور  رد  ادـتبا ، تسا . هدـش  لزاـن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ كراـبم 
هیلع هللا  یلص  ) ربمایپ نارسمه  باجح  هیآ  هثراحنبادیز ) هدش  هداد  قالط  رسمه  ) شحج تنب  بنیز  اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ

هیلع و هللا  یلص  ) ربمایپ نارسمه  اب  هدرپ  سپ  زا  تسیابیم  هفیرش  هیآ  نیا  روتسد  ربارب  نادرم  همه  دش . لزان  ترضح  نآ  رب  ملس ) هلآ و  و 
نارـسمه اـب  دـنتفای  هزاـجا  ناـنآ  دـندش و  نوریب  مکح  نـیا  هریاد  زا  یبـسن  نادـنواشیوخ  مود ، هـلحرم  رد  دـنیوگب . نخـس  ملـس ) هـلآ و 

يارب یقح  ناونع  هب  رداچ )  ) بابلج موس ، هلحرم  رد  دنیوگب . نخـس  دشاب ، نیب  رد  ياهدرپ  هکنآیب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ
باجح ماکحا  رون  هروس  تایآ  مراهچ ، هلحرم  رد  دـش . هداد  رارق  نمؤم  نانز  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ نارتخد  نارـسمه و 
یسررب نیا  زا  هتکن  دنچ  دش . حرطم  مرحم ، ناونابتحارتسا  لحم  هب  دورو  يارب  نتفرگ  هزاجا  مجنپ ، هلحرم  رد  تخاس . نشور  ار  ناوناب 

ینعی ; تسا قرف  یببـس  یبسن و  نادـنواشیوخ  نیب  نامرحم ، ربارب  رد  نانآ  شـشوپ  هزادـنا  مرحم و  ناوناب  هب  هاگن  رد  .1 دیآیم : تسد  هب 
، یبسن هچ  یببس و  هچ  نامرحم ، دوشیم  هتفگ  هک  نیا  . 2 تسین . داماد  دزن  رد  نزردام  ششوپ  دننامه  دنزرف ، دزن  ردام  ششوپ  هاگچیه 

ازارد هب  يرادقم  ثحب  زا  شخب  نیا  . لیلدیبتسا ینخـس  هاگمرـش ، تروع و  زج  هب  دننکفیب ، رظن  رگیدکی  ندب  ياج  همه  هب  دـنناوتیم 
نیا زا  ; دنراد رظن  نیا  فالخرب  ، همه دیآیمرب ، یقثولاةورع  ياههیشاح  زا  هک  هنوگنآ  ام ، راگزور  ناهیقف  اریز  ; دوبن ياهراچ  هک  دیـشک 

نخـس ، عوضوم نیا  رد  ناموصعم  زا  هدیـسر  تایاور  .3 دوش . هتـشاذگ  یـسررب  هتوب  هب  رتشیب  هلاـسم  نیا  ياـهلیلد  هک  دوب  هتـسیاب  يور 
واکودنک ثحب و  زا  هدـمآ  تسد  هب  ياهرایعم  اهکالم و  زا  .4 دناهدرکن . نایب  دوشیم ، هدیمهف  باجح  ياههیآ  زا  هچنآ  زا  ریغ  ، يدـیدج

سکع و نیب  قرف  لثم  رد  . میداد حرش  یلالدتـسا ، هنوگ  هب  ار  اهنآ  میدرب و  هرهب  ادیپون  لئاسم  دیدج و  ياههرازگ  رد  فیرـش ، تایآ  رد 
، يرجه مجنپ  لاس  زا  شیپ  ات  هلحرم : نیتسخن  باجح  تایآ  لوزن  بیترت  تسا . هدش  نایب  صخش  دوخ  صخش و  ملیف  سکع و  بحاص 
اب ، دندشیم رضاح  هعماج  رد  نامز ، نآ  موسرم  لومعم و  سابل  نامه  اب  نانآ  . دنشاب هتشاد  باجح  هک  دوب  هدشن  بجاو  ناملسم ، نانز  رب 

، يرجه مجنپ  لاس  رد  هک  نیا  ات  ; دندروخیم اذغ  فرظ  کی  زا  دنتسشنیم و  هرفـس  کی  رـس  رب  نانآ  اب  یتح  دنتفگیم و  نخـس  نادرم 
ناـنمؤم هب  داد و  رارق  ترـضح  ناـنز  رب  ار  باـجح  دـنوادخ  شحج ، تنب  بنیز  اـب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ جاودزا  زا  سپ 

اعاـتم نهومتلاـس  اذاو  : » دـیهاوخب هدرپ  تشپ  زا  دـیتساوخ ، يزیچ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نارـسمه  زا  هاـگره  داد ، روتـسد 
لزان زا  شیپ  هتکن : ( 1 .« ) نهبولق مکبولقل و  رهطا  مکلذ  : » دیامرفیم نایب  نینچ  ار  روتسد  نیا  لیلد  سپـس  باجح ». ءارو  نم  نهولئـساف 

رد ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ نارـسمه  ناش  اهنآ ، رد  هک  هدش  لزان  يرگید  تایآ  فیرـش ، هروس  نیمه  رد  ، باجح هیآ  ندش 
هداد روتسد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ نارسمه  هب  تسا و  هدش  هتـسناد  رترب  نانز  رگید  ناش  زا  یهلا ، ياوقت  تشادهگن  تروص 

تیلهاج نارود  ناسب  دـنیوگن و  نخـس  نادرم  اب  ، همـشرک زان و  اـب  دـنوشن و  جراـخ  ، يرورـض ياـهراک  يارب  رگم  ، اـههرجح زا  هک  هدـش 
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الوق نلقو  ضرم  هبلق  یف  يذـلا  عمطیف  لوقلاب  نعـضخت  الف  نتیقتا  نا  ءاسنلا  نم  دـحاک  نتـسل  یبنلا  ءاـسن  اـی  : » دـنیاراین ار  دوخ  نیتسخن ،
نارـسمه هراـبرد  باـجح  مکح  ندـش  لزاـن  یپ  رد  : هلحرم نیمود  ( 2 .« ) یلوـالا ۀـیلهاجلا  جربـت  نجربـت  ـالو  نکتویب  یف  نرقو  اـفورعم .

هک ناشیا ، هب  ندرکن  هاگن  هب  روتسد  نانآ و  اب  نتفگ  نخس  میقتـسم  زا  نادرم  ندش  هتـشادزاب  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخلوسر
ناردـپ اـیآ  دـش : حرطم  اهـشسرپ  نیا  تفرگیمرب ، رد  ار  ادـخلوسر  نارـسمه  ناـشیوخ  ناردارب و  ناردـپ ، یتح  همه ، ، مکح نیا  اـیوگ 

هیلع و هللا  یلص  ) ادخلوسر نارسمه  ناردارب  ایآ  دناهدش ؟ هتشادزاب  دوخ  رتخد  ندید  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ادخلوسر نارسمه 
، دنتشاد دوخ  نیشیپ  يوش  زا  هک  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ نارسمه  نارسپ  ایآ  دنرادن ؟ ار  دوخ  نارهاوخ  ندید  قح  ملس ) هلآ و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ نارـسمه  اب  هدرپ  سپ  زا  دیاب  نمؤم  نادرم  ناسب  ، نمؤم نانز  ایآ  دننیبب ؟ ار  دوخ  ناردام  دنرادن  هزاجا  رگید 

بیلغت  » باب زا  اهنت  دریگیم و  رب  رد  ار  نامیا  اب  نادرم  نانز و  اونمآ » نیذـلا  اهیا  ای   » هک هنوگناـمه  اـیآ  ینعی  ( 3 ( ؟ دنیوگب نخس  ملس )
رد مه  ار  نانز  عقاو  رد  یلو  ; تسا هدمآ  رکذم  تروص  هب  بیلغت   » باب زا  بطاخم  ریمـض  نهومتلاس  اذا   » رد تسا ، هدمآ  رکذم  اهریمض 
ای دنیوگب ; نخـس  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  نارـسمه  اب  هدرپ  سپ  زا  دـیاب  زین  نمؤم  نانز  مکح  نیا  ربارب  دریگیم و  رب 

هیلع هللا  یلص  ) ادخلوسر كرابم  بلق  رب  هفیرش  هیآ  نیا  اهههبـش ، نوگانوگ و  ياهـشسرپ  نیا  یپ  رد  تسا ؟ نادرم  هژیو  مکح  نیا  ریخ ،
تکلمامالو نهئاسنالو  نهتاوخاءانباالو  نهناوخا  ءانباالو  نهناوخاـالو  نهئاـنباالو  نهئاـبآ  یف  نهیلع  حاـنجال  : » دـمآ دورف  ملـس ) هلآ و  و 

دنتسه ینانامه  هدش ، هدربمان  ياههورگ  زا  تسخن  هورگ  جنپ  . فلا هتکن  دنچ  ( 4 .« ) ادیهش ءیـش  لک  یلع  ناک  هللا  نا  هللانیقتاو  نهنامیا 
دوخ نانآ  هک  هدوبن  روظنم  نیدب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ نانز  يارب  باجح  مکح  نیاربانب ، . دـنرادربمان یبسن  نامرحم  هب  هک 

زا زین  دوخ  یبسن  نامرحم  اب  هک  دنرادن  هفیظو  ادخلوسر  نارسمه  نخس ، رگید  هب  .و  دنرادهگن رود  هب  یبسن  نامرحم  مشچ  سرریت  زا  ار 
یبسن نامرحم  اب  هدرپ  باجح و  نودـب  هدوب  اور  نانآ  رب  دناهتـشاد و  هزاجا  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگناـمه  ناـنآ ، . دـنیوگب نخـس  هدرپ  سپ 

نخس هدرپیب  یبسن  نامرحم  اب  دنناوتیم ، زین  دناهدمآرد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ يرـسمه  هب  هک  نونکا  دنیوگب ، نخـس  دوخ 
دیاب ترضح  نآ  نارسمه  نخس ، رگید  هب  و  نادرم . هن  تسادخ ، لوسر  نارـسمه  هجوتم  نتفرگ ، رارق  هدرپ  سپ  رد  فیلکت  ب . دنیوگب .

هک نهئابآ  یلع  حاـنجال   » ياـج هب  يور ، نیا  زا  دـننکن ; هاـگن  دنـشاب  هتـشاد  هفیظو  نادرم  هک  نیا  هن  دـنرادب ، هگن  هدرپ  سپ  رد  ار  دوخ 
رد تسا . نانز  رب  هانگ  نآ  تسه ، یهانگ  هک  هاگنآ  دـهد  ناشن  ات  دـمآ ، نهئابآ  یف  نهیلع  حاـنجال  : » تراـبع دوب ، رتناـسآ  رتهاـتوک و 

و دیهد . رارق  هدرپ  سپ  رد  ار  دوخ  دـینک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  دـیاب  نانز  امـش  هللا  نیقتاو  : » دومرف نانز  هب  باطخ  دـنوادخ  رخآ ، هلمج 
اهنآ ربارب  هک  ییاهتیاور  نیاربانب ، دیزودن . مشچ  دینک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  دیاب  نانز ، نادرم و  امش  ای  نادرم ، امـش  هللا  اوقتاو  : » دومرفن

باـجح هدرپ  سپ  رد  ار  دوخ  دـنریگب و  يور  اـنیبان  موـتکمنبا  زا  دوـمرف : دوـخ  نارـسمه  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر 
نانز یمامت  يارب  بحتـسم  ای  بجاو ، هب  یلک  روتـسد  درک و  طانم  حیقنت  ناوتبثیداحا  نآ  زا  هکنیا  هن  تسا . باب  نیمه  زا  دـنرادهگن ،
هژیو لامتحا  اج ، نیا  هک  یلاح  رد  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  دروم  يارب  یگژیو  لامتحا  هک  تسا  ییاج  رد  طانم  حـیقنت  اریز  درک ; هدافتـسا 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  ار  موتکمنبا  رادید  هعقاو  تایاور  ثحب ، ندش  رتنشور  يارب  نونکا  تسا . يوق  رایسب  دروم ، ندوب 
: اتلاقف تیبلا . الخداف  اموق  امهل : لاقف  ۀصفحو . ۀشئاع  هدنع  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) یبنلا یلع  موتکمنبا  نذاتـسا  : » مینکیم وگزاب 
رد نیا  تفرگ . دورو  هزاجا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ رـضحم  زا  موتکمنبا  ( 5 .« ) هنایرت امکناف  اـمکریمل  نا  لاـقف : یمعا . هنا 
نآ دیوش . قاتا  لخاد  دـیزیخرب و  دومرف : ود  نآ  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ دـندوب . ربمایپ  دزن  هصفح  هشئاع و  هک  دوب  یلاح 
دنع تنک  : » تسا هتفگ  هک  هدشتیاور  هملسما  زا  دینیبیم . ار  وا  امـش  دنیبیمن ، ار  امـش  وا  رگا  دومرف : ترـضح  تسانیبان . وا  دنتفگ : ود 
هللا لوسرای  انلقف : ابجتحا . لاقف : باجحلاب . رما  نا  دعب  کلذو  موتکممانبا . لبقاف  ۀنومیم . هدنع  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) هللا لوسر 

هک میدوب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دزن  هنومیم  نم و  ( 6 ( »؟ هنارصبت امتسلا  امتنا  ناو  ایمعفا  لاق : انرـصبیال ؟ یمعا  سیلا 
. دـیور باجح  هدرپ  سپ  رد  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ دوب . باجح  هب  روتـسد  زا  سپ  هثداح  نیا  دـش . دراو  موتکمنبا 
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شیپ هک  هنوگنامه  دینیبیمن ؟ ار  وا  امش  ایآ  دییانیبان ؟ زین  امش  ایآ  دومرف : تسین ؟ دنیبن ، ار  ام  هک  ییانیبان  وا  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  میتفگ :
رد ار  ناملـسم  نانز  رگید  يور  چـیه  هب  تسا و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ نارـسمه  هژیو  تایاور ، نیا  میدـش ، روآداـی  نیا  زا 
رد تسا . فالتخا  نهئاسن   » زا دارم  رد  ج . دـهاوخیم . لیلد  ناملـسم ، نانز  یماـمت  هب  مکح  نداد  نایرـس  طاـنم و  حـیقنت  دریگیمنرب و 

نمؤم نانز  نانآ  اریز  يراصن ; يدوهی و  نانز  هن  تسا ، نمؤم  ناـنز  ینعی  شیکمه ; ناـنز  دارم  . 1 تسا : هدش  لقن  لوق  ود  نایبلاعمجم ،
لوق ود  زین  یناعملاحور  زا  ( 7 . ) تسا نانز  همه  دارم ، . 2 تسا . سابعنبا  زا  لوق  نیا  دننکیم : فصو  دوخ  نارهوش  يارب  دـننیبیم و  ار 

یف لخد  رحبلا : یفو  : » نانآ هب  ياههتسویپ  ناگتـسباو و  دنواشیوخ و  نانز  . 2 شیکمه . نانز  ینعی  سابعنبا ; لوق  . 1 دیآیم : تسد  هب 
نارهاوخ و ناردام ، ( 8 .« ) نهتمدـخب تامئاقلا  نهل و  تافرـصتملا  نم  نهب  لصتی  نم  تابرقلا و  ریاس  تاوخالا و  تاـهمالا و   » نهئاـسن »

نیموس دـنا . نهئاسن   » رد لخاد  دنتـسه ، نانآ  رازگتمدـخ  نانآ و  تمدـخ  هب  دـننکیم و  راک  نانآ  يارب  هک  ینانز  نادـنواشیوخ و  رگید 
هللا ناکو  نیذؤیالف  نفرعی  نا  یندا  کلذ  نهبیبالج ، نم  نهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءاـسنو  کـتانب  کـجاوزال و  لـق  یبنلا  اـهیا  اـی  : » هلحرم

، تسا رتکیدزن  نیا  دـنریگ . شودرب  ار  دوخ  ياـهرداچ  وگب : نمؤم  ناـنز  دوخ و  نارتخد  نارـسمه و  هب  ربماـیپ ! يا  ( 9 .« ) امیحر اروفغ 
دیابیم ربمایپ  نارـسمه  هک  دـش  نشور  نونکات  تسا . نابرهم  هدـنزرمآ  ادـخ  دـنریگن و  رارق  تیذا  رازآ و  دروم  هتخانـش و  هک  نیا  يارب 

نیا وس ، رگید  زا  دنوش . ورهبور  هدرپ  نودب  دـنناوتیم  ناگدرب  نمؤم و  نانز  یبسن و  ناشیوخ  اب  اهنت  دـنراد و  هگن  هدرپ  سپ  رد  ار  دوخ 
اهتفارـش و زین  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  دوب ; هدش  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ نانز  لماش  هک  دوب  زین  ياهژیو  تفارـش  هفیظو ،
رفیک و رد  ناملسم  نانز  رگید  اب  ندوبن  يواسم  و  ( 10  ) مهتاهما هجاوزاو  : » نینمؤملاما هلمج : زا  دندوب ، هدرک  ادیپ  زین  يرگید  ياههفیظو 

ربمایپ نارـسمه  رب  هک  ییاههفیظو  هلمج  زا  و  ( 11 .« ) نتیقتا نا  ءاسنلا  نم  دحاک  نتـسل  یبنلا  ءاسن  ای  : » اوقت نتـشاد  طرـش  هب  هتبلا  شاداپ ،
زا ندشن  جراخ  و  افورعم » الوق  نلقو  لوقلاب ... نعضختالف  : » نتفگ نخس  هدیدنسپ  نادرم و  اب  نتفگن  نخـس  همـشرک  زان و  هب  هدش ، ررقم 

نودب تفارش ، ندیـشخب  لاح ، ره  هب  یلوالا ». ۀیلهاجلا  جربت  نجربتال  : » نتـساراین ار  دوخ  یلهاج  نارود  هنوگ  هب  نکتویب  یف  نرق  : » هناخ
مه هدوب و  يزایتما  تفارـش و  مه  هک  باجح  هب  نینمؤملا  تاهما   » ندـناوخ ارف  زا  سپ  لاح  تسا . هدوبن  هژیو  فیلکت  هفیظو و  نداد  رارق 

تلزنم ردق و  دنوش و  دنمهرهبتفارـش  زا  نانآ  ات  تسا ; هدیـشخب  زین  نمؤم  نانز  رگید  هب  ار  زایتما  ار و  هفیظو  نیمه  ياهفیظو ، فیلکت و 
اب ناـنز  ناـنیا  هک  دـنبایرد  دنـشاب و  هتـشادن  هدـنهد  رازآ  و  بدا ، زا  رود  هب  دروخرب  ناـنآ  اـب  نادرگلو ، ناـناوج و  دوش و  هتخانـش  ناـنآ 

دراد و ياهژیو  هاگیاج  باجح ، يور  نیا  زا  دنوشتیذا . هدرزآ و  يورچیه ، هب  دیابن  دنتـسه و  كاپ  فیرـش و  نادـناخ  زا  تیـصخش و 
اههعنقم و تعرـس  هب  دـندرک و  لابقتـسا  دـنوادخ  روتـسد  نیا  زا  هنیدـم  نانز  هک  دوب  نینچ  نمؤم . ناـنز  يارب  دـیآیم  رامـش  هب  یتفارش 

ءاسن جرخ  نهبیبالج  نم  نهیلع  نیندی  : » هیآلا هذه  تلزن  امل  : » دیوگیم هملس  ما  دندناشوپ . ار  دوخ  اهنآ  اب  دندرک و  هیهت  هایس  ياهرداچ 
نانز دش ، لزان  دیناشوپورف » اهرداچ  اب  ار  دوخ  : » هفیرـش هیآ  هک  یتقو  ( 12 .« ) اهنسبلی دوس  ۀیسکا  نم  نابرغلا  نهـسؤر  یلع  ناک  راصنالا 

هدیشوپ هک  یهایـس  ياهـسابل  رطاخ  هب  دناهتـسشن ; نانآ  رـس  يور  رب  هایـس  ياهغالک  ایوگ  هک  ياهنوگ  هب  دندش ، جراخ  اههناخ  زا  راصنا 
رتشیب نآ  یفیلکت  هبنج  زا  باجح  ندوب  قح  یتفارـش و  هبنج  نامگیب  ( 13 . ) تسا هدشتیاور  زین  هشئاع  زا  نخـس  نیمه  دننامب  دندوب .
نافلاخم يارب  باذع  هدـعو  روتـسد و  نیا  زا  ناگدـننک  يوریپ  ياربتشهب  هدـعو  باجح ، مکح  مالعا  یپ  رد  يور ، نیا  زا  تسا ; هدوب 

نیا ندشن ، تیذا  ندش و  هتخانـش  يارب  نیذؤیالف ». نفرعی  نا  یندا  کلذ  : » دروآ دنـسپ  فرع  دنـسپ و  لقع  لیلد  هکلب  دشن ، حرطم  نآ ،
تهبا و ندـش  رگهوـلج  يارب  هنیدـم ، ناـنز  هدوـب ، رظن  دروـم  رتشیب  نآ  ندوـب  قـح  یتفارـش و  هبنج  هک  رطاـخ  نیمه  هـب  و  تـسا . رتـهب 

نیا هژیوب  دننکفا . رس  رب  هایس  رداچ  دوب  هدومرفن  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  نیا  اب  دناهدنکفا ; رس  رب  هایس  رداچ  دوختمشح ،
اهنت نیاربانب  تسین . بسانم  ناتسبرع ، هریزج  هبش  نوچ  ینیمزرس  يارب  دیشروخ ، ترارح  بذج  ببس  هب  هایس  ششوپ  هایـس و  هچراپ  هک 

قح و اج  نادـب  ات  تسا . قح  نیا  زا  لماک  هدافتـسا  ندرک و  ادـیپ  تمـشح  تهبا و  نامه  دراد ، دوجو  ساـبل  هنوگنیا  يارب  هک  یهیجوت 
قح رداچ  درکیم : رکف  ناناملسم ، مود  هفیلخ  باطخ ، نبرمع  یتح  هک  هتـشاد  يرترب  نآ  ندوب  فیلکت  رب  رداچ ، باجح و  ندوبتفارش 
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لوقیو عنقت  ۀـما  هتفالخ  یف  عدـیال  باطخلا ، نبرمع  ناک  : » دادیمن ار  رداچ  ندیـشوپ  هزاجا  ناـکزینک  هب  يور  نیا  زا  فیلکت ; هن  تسا ،
دنـشوپب و هعنقم  نا  زینک  هک  دادیمن  هزاجا  يورچـیه  هب  شیرادـمامز ، نامز  رد  باطخ ، نبرمع  ( 14 .« ) نیذؤی الیکل  رئارحلل  عانقلا  اـمنا 

اهبرـضف ۀـعنقم  ۀـیراج  رمع  يار  : » دـیوگیم سنا  دـنریگن . رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  ات  تسا ; دازآ  نانز  هژیو  هعنقم ، تفگیم :
ار هعنقم  تفگ : دز و  وا  رس  رب  هنایزات  اب  دوب ، هدرک  رس  رب  هعنقم  هک  دید  ار  يزینک  رمع  ( 15 .« ) رئارحلاب نیهبشتال  عانقلا  یقلا  لاقو  هتردب 
. دناهتـشاد باجح  مکح  زا  ار  یتشادرب  نینچنیا  زین  نارگید  تسین و  اهنت  رمع  رکف ، نیا  رد  زاسن . دـننامه  دازآ  نانز  هب  ار  دوخ  راد و  رب 

لق یبنلا  اـهیا  اـی  : » هفیرـش هیآ  خـساپ ، رد  يو  دـناشوپیم . ار  دوخرـس  دـنکیم و  جاودزا  زینک  اـیآ  دـش : هدیـسرپ  باهـشنبا  زا  لـثم  رد 
نانز دـننامه  ار  دوخ  هک  نیا  زا  ار  نازینک  دـنوادخ  ( 16 .« ) رئارحلاب نهبـشتی  نا  ءامالا  هللا  یهنف  : » تفگ درک و  توـالت  ار  کـجاوزال »...

قح هدرکن ، رهوش  ات  زینک  تسا : هتـسنادیم  هدننک  شـسرپ  هک  دوشیم  نشور  خساپ  شـسرپ و  زا  هتکن : تسا . هتـشادزاب  دنروآرد ، دازآ 
لیان رداچ  ندیـشوپ  فرـش  هب  ندرک ، جاودزا  اب  زینک ، ایآ  هک  دـسرپیم  ار  هدرک  رهوش  زینک  مکح  يور  نیا  زا  دـنک ; رـس  رداـچ  درادـن 

ام مهم : هتکن  تشاد . دنهاوخن  ياهرهب  قح ، نیا  زا  دننکن ، جاودزا  هچ  دننک و  جاودزا  هچ  ناکزینک ، دهدیم : خساپ  باهشنبا ، دوشیم ؟
يرادهدرب و ییاوران  ییاور و  زا  میتسین  نآ  رب  نینچمه ، میراذـگب . دـقن  هتوب  هب  ای  میهدـب ، هولج  هجوم  ار  رمع  راـک  میتسین  نآ  رب  نونکا 

هللا یلـص  ) مرکا لوسر  نارـسمه  رب  هک  یباجح  ایآ  تسا : نیا  رد  نخـس  نونکا  مییوگب . نخـس  دراد ، دوجو  باـب  نیا  رد  هک  ییاـهههبش 
قح و اهنت  ای  هدوب ، یعرـش  يدبعت و  رابجا  فیلکت و  کی  اهنت  هدـش ، هداد  رارق  نمؤم  نانز  راوگرزب و  نآ  نارتخد  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

نبرمع شرگن  رباـنب  هک  دـش  نشور  تسا ؟ هدوب  مه  هارمه  فـیلکت ، قـح و  هک  نیا  اـی  تسا و  هتـشادن  هار  نآ  رد  یمازلا  هدوـبتفارش و 
باطخ نبرمع  نخس ، رگید  هب  دنرادن . ياهرهب  نآ  زا  نازینک  تسا و  دازآ  نانز  هژیو  تفارش  قح و  باجح  رداچ و  باهشنبا ، باطخ و 
يدازآ زا  زینک  هک  هنوگنامه  دناهتـشادنپیم : دناهتـسنادیم و  نآ  همزـال  يدازآ و   » دـننام ار  رداـچ  ندیـشوپ  يو ، ياـهرکفمه  رگید  و 
نتـشاد زا  تسا ، مورحم  ندش  کلام  لام و  نتـشاد  زا  زینک  هک  هنوگنامه  ای  تسا . مورحم  زین  هعنقم  رداچ و  ندیـشوپ  زا  تسا ، مورحم 

اـسب هچ  لثم  رد  دراد ; دوجو  رگید  ياههاگدـید  رگید و  ياهلامتحا  لوق ، نیا  ربارب  رد  اـما  تسا . مورحم  زین  رداـچ  ندیـشوپ  باـجح و 
هدـنب ار  دوخ  دـهاوخیم  صخـش  هک  اـج  نآ  تسا . فیلکت  اـب  هارمه  قح  يدازآ  هک  هنوگناـمه  دـشاب ; فیلکت  اـب  هارمه  قح  باـجح 

(17 .« ) ارح هللا  کلعج  دق  كریغ  دـبع  نکتالو  : » باطخ دزادـنیب ، دوخ  ندرگرب  ار  یگدرب  نامـسیر  دوختسد ، اب  دـهد و  رارق  نارگید 
ندوب دازآ  دـنکیم و  یگدرب  دـنب  ندودز  يدازآ و  زا  يرادروخرب  هب  فلکم  ار  يو  تسا . هداد  رارق  دازآ  ار  وت  دـنوادخ  شابن  ریغ  هدرب 

يرادساپ نآ  زا  یتمیق  ره  هب  دننادیم ، ار  نآ  شزرا  ناسک  تسا و  هدش  هتخانش  يدازآ  هاگیاج  هک  اج  نآ  یلو  دنکیم . فیلکت  وا  رب  ار 
ناشنادـنزرف لسن  دـنچ  زا  سپ  هک  نامگ  رادـنپ و  نیا  هب  یتح  دـنرذگیم و  رد  دوخ  زیچ  همه  زا  نتـسیز ، دازآ  يارب  اـهناسنا  دوشیم و 

ار دوخ  تسا ، تایح  قح  هک  قح ، نیرتیساسا  زا  دنهدب و  نتشک  هب  ار  دوخ  دنرضاح  دننزب ، مقر  ار  دوختشونرس  هنادازآ  دنیزب و  دازآ 
فیلکت نتـسیز  دازآ  هب  یـسک  تسین و  فیلکت  ياج  دـمدب ، يدـعب  ياهلـسن  نادـنزرف و  هب  يدازآ  زا  یمیـسن  دـیاش  اـت  دـنزاس ، مورحم 

نیا هب  دربب و  هرهب  قح  نآ  زا  تساوخ  یـسک  رگا  ینعی  یهلا . قح  مه  دشاب و  يرـشب  قح  مه  دناوتیم  رداچ  باجح و  هجیتن : دـنکیمن .
هدافتسا نامه  هک  دوخ  قح  زا  یتسپ و ... هن  تسناد ، تفارش  تیدودحم ، هن  تسناد ، تینوصم  ار  شـشوپ  هک  دیـسر  لقع  دشر و  زا  هیاپ 

رگا یلو  دـنکیم . عافد  نآ  زا  دـنادیم و  دوخ  هیامرـس  ار  باجح  هکلب  درادـن ، یهن  رما و  هب  يزاین  دربیم  هرهب  یبوخ  هب  تسا ، رداچ  زا 
دروم یهقف  نشور و  لاثم  درادیم . او  باـجح  نتـشاد  هب  ار  وا  وا ، هاوخریخ  راتـسود و  ناونع  هب  عرـش  تسا ، هدیـسرن  هیاـپ  نیا  هب  یـسک 

لاس ود  زا  سپ  تسا و  ردام  هدهع  رب  یگلاس  ود  ات  ناکدوک ، يرادهگن  روهـشم  رواب  هب  هک  تسا  ۀناضحلا  قح  هلاسم  ناگمه ، شریذـپ 
هب رگا  تسا . ردـپ  اب  اقلطم ، لاس ، ود  زا  سپ  رـسپ ، يرادـهگن  قح  تسا و  ردـپ  اب  هاگنآ  ردام و  اـب  لاـستفه  اـت  رتخد  يرادـهگن  قح 

يرادـهگن نامز  شیازفا  ناهاوخ  ردام  اهتقو ، رتشیب  هک  دوشیم  نشور  دوش ، هتـسیرگن  باـب  نیا  رد  يرتسگداد  یفـالتخا  ياههدـنورپ 
هب فیلکت  زا  ینخس  چیه  تروص ، نیا  رد  دریگ . هدهع  رب  ار  ینیگنس  ياهب  نآ ، هب  ندیسر  دوختساوخ و  نیا  ياربتسا  رـضاح  تسا و 
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ندوبن ندوب و  زیاج  زا  نخـس  تسا و  ردام  هب  قح  نیا  يراذگاو  يارب  ردـپ  ندرک  یـضار  هحلاصم و  هرابرد  اهثحب  همه  دـیآیمن و  نایم 
یتسرپرـس و ار  كدوک  تسا  رـضاح  ردام  هن  ردـپ و  هن  هک  دـش  ادـیپ  يدروم  رگا  لاح  تسا . قح  يراذـگاونیا  ربارب  رد  هجو  تفاـیرد 

حلاصم هک  درادیم  او  ار  ود  ره  اـی  رداـم و  اـی  ردـپ ، نوناـق ، عرـش و  دوشیم و  حرطم  فیلکت  هلاـسم  تروص ، نیا  رد  دـنک ، يرادـهگن 
شـسرپ نیا  ياج  زاب  فیلکت . مه  دـشاب و  قح  مه  دـناوتیم  كدوک ، يرادـهگن  قح  ناسب  باجح ، نیاربانب  دـننک . تیاـعر  ار  كدوک 

نیا ایآ  دریگیم ؟ رب  رد  مه  ار  نانآ  ارچ  ای  دریگیمن ، رب  رد  ار  ناکزینک  تسا و  دازآ  نانز  هدودحم  رد  فیلکت ، قح و  نیا  ایآ  هک  تسا 
اهنت یـصخش و  هک  تسا  كدوک  يرادـهگن  قح  دـننام  ای  تسا ، یناگمه  هک  تسا  تایح  ياـقب  قح  ندیـشک و  سفن  قح  دـننامب  قح ،

.1 میزادرپیم . هیآ  ناگژاو  کیاکی  اهلوزن و  ناش  یـسررب  هب  هفیرـش ، هیآ  يانعم  رتهب  ندش  نشور  يارب  لاح ، تسا ؟ ردام  ردـپ و  يارب 
( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) هللا لوسر  فلخ  نیلصیو  دجسملا  یلا  نجرخی  نکءاسنلا  نا  اهلوزن  ببـس  ناک  هناف  : » میهاربا نبیلع  ریـسفت 
ای هللا : لزناف  نهل  نوضرعتیو  نهنوذؤیف  نهقیرط  یف  نهل  بابشلا  دعقی  ةادغلاو  رخآلا  ءاشعلاو  برغملا  ةالـص  یلا  نجرخ  لیللاب  ناک  اذا  و 

هیلع و هللا  یلص  ) ادخلوسر رـستشپ  زامن ، ندرازگ  يارب  نانز  هک : دوب  نیا  هیآ  لوزن  ببـس  ( 18 .« ) امیحر اروفغ  هللا  ناکو  یبنلا ... اـهیا 
، دـندشیم ناور  دجـسم  يوس  هب  حبـص ، ءاشع و  برغم و  زاـمن  ندرازگ  يارب  هک  ماـگنه  بش  دـندشیم و  جراـخ  لزنم  زا  ملـس ) هلآ و 
.2 دومرف . لزان  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  ماگنه  نیا  رد  دـنتخادرپیم . رازگزاـمن  ناـنز  تیذا  رازآ و  هب  دنتـسشنیم و  ناـنآ  هار  رـس  رب  ناـناوج 

نیب زایتما  ریغ  نم  لخنلا  نیبو  ناطیغلا  یف  ۀجاحلا  ءاضقل  الیل  ناجرخت  ۀمالاو  ةرحلا  تناک  هنا  دـحاو  ریغ  نع  يور  : » یناعملاحور ریـسفت 
رئارحلا ترماف  ءاما  نه  انبـسح  نولوقی  مهل ، لیق  اذاف  رئارحلل . اوضرعت  امبر  ءامالل و  نوضرعتی  قاسف  هنیدـملا ، یف  ناـکو  ءاـمالاو  رئارحلا 

يارب ماگنهابش  زینک ، دازآ و  نانز  هک  هدش  لقن  رایـسب  ناسک  زا  ( 19 .« ) نهیف عمطی  الف  نتبهی  نمـشتحیل و  رتستلاو ، يزلاب  ءامالا  نفلاخی 
تیذا رازآ و  هب  هک  دندوب  یناقـساف  هنیدم  رد  دوبن . زینک  دازآ و  نانز  نیب  یقرف  دـنتفریم و  امرخ  ناتخرد  نیب  اهلادوگ و  هب  ییوشتسد 

هب وا  اـب  ارچ  هدوب و  دازآ  نز  نیا  : ) دـش هتفگ  ناـنآ  هب  هک  یماـگنه  دـندادیم . رازآ  زین  ار  دازآ  ناـنز  اـسب  هچ  دـنتخادرپیم و  ناـکزینک 
سابل لکش  شـشوپ و  دش : هداد  روتـسد  دازآ  نانز ، هب  يور  نیا  زا  تسا . زینک  هک  میدرک  نامگ  دنتفگیم : دیاهدرک ) دروخربتسیاشان 

ردلا ریسفت  . 3 دزرون . عمط  نانآ  رب  یـسک  ات  دـننک ، هولج  تهبا  تمـشح و  اب  دـنوش و  هتخانـش  زاـب  ناـکزینک  زا  هک  دـنهد  رییغت  ار  دوخ 
ناقفانم زا  یهورگ  دندشیم ، جراخ  لزنم  زا  دوخ  ياهزاین  ندروآرب  يارب  ماگنهابـش  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ نانز  : » روثنملا

لزان هیآ  نیا  هاگنآ  میوشیم . ناکزینک  ضرعتم  اهنت  ام  دنداد : باوج  نانآ  دش ، ضارتعا  ناقفانم  هب  دنتخادرپیم . نانآ  تیذا  رازآ و  هب 
نوریب لزنم  زا  دجـسم  رد  زامن  ندرازگ  يارب  مه  ناـنز ، دـنرادن . رگیدـکی  اـب  يراـگزاسان  اـهلوزن ، ناـش  نیا  . 1 هتکن : دـنچ  ( 20 .« ) دش

لزنم زا  نتفر  نوریب  زا  ار  نانز  هفیرـش  هیآ  دـیآیم ، تسد  هب  اهلوزن  ناش  زا  . 2 رگید . ياهزاین  ندروآرب  اهراک و  يارب  مه  دـناهتفریم و 
نوریب لزنم  زا  اهزاین  يارب  دناهتـشاد ، ار  نکتویب  یف  نرق  : » نامرف هک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ ناـنز  یتح  تسا ; هتـشادن  زاـب 

زاب تسا ، بحتـسم  نوچ  تعامج  زامن  هک  نیا  زا  ار  نمؤم  نانز  رگید  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ نانز  سکچیه  دناهتفریم .
اب نتفر  نوریب  انامه  هک  تسا ; هداد  هئارا  ار  یموس  هار  نارازگزامن ، تیذا  رازآ و  نارابودـنبیبتسیاشان و  راتفر  رطاخ  هب  هکلب  هتـشادن ;

. تسا يدرف  تدابع  هک  زامن  ندرازگلاح  رد  یتح  دناهدش ; هدوشخب  هعنقم ، اب  رس  ندناشوپ  رداچ و  ندیـشوپ  زا  نازینک  . 3 دشاب . رداچ 
ياهرـس اب  نامز  نآ  ات  نانز  دیآیم  تسد  هب  دناهتـشاد ، نت  رب  سابل  هنوگکی  ناکزینک  دازآ و  نانز  دوب : هدمآ  مود  لوزن  ناش  رد  نوچ 

هکلب هدوبن ، لیمحت  کی  فیلکت و  کی  رداچ  ندیـشوپ  . 4 دناهتفریم . نوریب  لزنم  زا  دوخ ، نامز  موسرم  شـشوپ  نامه  اب  زاب و  هنهرب و 
هیآ یلصا  ناگژاو  تسا  تسانم  لاح  یگدازآ . زایتما و  ناشن  وا و  ینمادکاپ  يدازآ و  رگنایامن  هدوب و  نز  تیصخش  ندش  هتخانش  يارب 
دنچ یناعملاحور  رد  تسا . هدـش  رکذ  ریـسفت  تغل و  ياهباتک  رد  نوگانوگ  ياـههنومن  اـهانعم و  باـبلج  يارب  باـبلج  دوش : هداد  حرش 

ار نآ  نز  هک  یسابل  ره  . 4 هفحلم . . 3 هعنقم . . 2 رداچ . دننام  دـناشوپب ، نییاپ  هب  ات  الاب  زا  هچنآ  . 1 تسا : هدـش  هدروآ  بابلج  يارب  ینعم 
زا رتداشگ  یسابل  . 6 نآ . ریغ  هچ  دـشاب و  ابع  هچ  دریگب ، ماجنا  شـشوپ  نآ  اـب  هچنآ  ره  . 5 شوپور و .... دننام  دشوپب ، شیاهـسابل  يور 
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(22 .« ) ۀجاحل تجرخ  اذا  اههجو  اهـسار و  یطغی  يذلا  ةارملا  رامخ  بابلجلا : : » نایبلاعمجم ریـسفت  ( 21 . ) ءادر زا  رتکـچوک  شوپرس و 
ةارملا هب  لمتـشت  بوث  وه  : » نازیملا دوـشیم . جراـخ  لزنم  زا  يراـک  يارب  هک  یتـقو  دـناشوپیم ، ار  نز  يور  رـس و  هک  ییادر  باـبلج ،

ای دـناشوپیم ، دریگیم و  رب  رد  ار  نز  ندـب  یماـمت  هـک  یـسابل  ( 23 .« ) اههجوو اهـسار  هب  یطغت  يذـلا  راـمخلا  وا  اهندـب ، عیمج  یطغیف 
اهنمو اهیمدق  یلا  اهسار  نم  ةارملا  یطغی  ءادر  هنا  اهنم  لاوقا : هانعم  یفو  : » فشاکلا ریسفتلا  دناشوپیم . ار  يور  رس و  نآ ، اب  هک  یشوپرس 

. دـناشوپب ار  نز  ياپ  اـت  رـس  زا  هک  ییادر  . 1 هلمج : زا  تسا ، یلاوقا  باـبلج  ياـنعم  رد  ( 24 .« ) اههجو اهـسار و  یطغی  يذـلا  رامخلا  هنا 
نهاریپ و ار  نآ  بغار ، تسا : فالتخا  نآ  يانعم  رد  بابلج و  عمج  بیبالج  : » نآرق سوماق  دناشوپب . ار  نز  يور  رس و  هک  یـشوپرس  .2

نآ اـب  ار  شتروـص  رـس و  لزنم ، زا  ندـش  جراـختقو  هک  نز  يرـسور  هدوـمرف : تغل  رد  ناـیبلاعمجم  راـمخ ) صیمق و   ) هتفگ يرـسور 
دننام هدش . هتفگ  دـیوگیم : هدرک و  ینعم  ءادر  رداچ و  ار  نآ  هیاهن  رد  ریثانبا ، هتفگ . دـننام ) رداچ   ) هفحلم ار  نآ  حاحـص ، دـناشوپیم .
سابل نز  هک  هفحلم  لثم  تسا  يزیچ  ای  هفحلم ، زا  رتکچوک  داـشگ ، ساـبل  نهاریپ و  هدـمآ : سوماـق  رد  تسا . فحلم  دـننام  دـقراچ و 

دعتـسیلف تیبلالها  انبحا  نم  : » دیامرفیم و  نیدلا ». بابلج  مکنع  ینرتس  : » دیامرفیم ترـضح  هغالبلاجهن ، رد  دناشوپیم . نآ  اب  ار  دوخ 
مهل سبلاف  : » دسیونیم شنارازگراک  زا  یـضعب  هب  زین ، و  دـنک . هدامآ  یـسابل  رقف  يارب  دراد ، تسود  ار  تیبلها  ام  هک  ره  ابابلج ». رقفلل 

بابلج تفگ : دوشیم  هدـش  لقن  سوماق  حاحـص و  هیاهن و  زا  هچنآ  نئارق و  نیا  اـب  شوپب . یمرن  زا  یـسابل  مدرم  يارب  نیللا ». نم  اـبابلج 
يارب دوشیم : هدافتـسا  نآرق  ياهریـسفت  اـههمانتغل و  زا  ( 25 . ) رامخ يرـسور و  طـقف  هن  تسا ، دـننام  رداـچ  ییـالاب و  ساـبل  هفحلم و 
هدـمآ اهنآ  رد  بابلج  هژاو  هک  یتاـیاور  هب  مینکفایم  یهاـگن  ثحب ، ياـیاوز  ندـش  نشور  يارب  هک  تسا ، هدـش  داـی  ینعم  ود  باـبلج ،

زا عومجم ، رد  ابابلج . راب  بابلج و 30  راب  هک 32  تسا  هتفر  راک  هب  کبابلج و ... اهبابلج ، ابابلج ، بابلج ، راب   60 راونالاراحب ، رد  تسا .
(27 .« ) نیدـلا باـبلج  مکنع  ینرتس  ( » 26 .« ) هلذـملا بابلج  انـسبلا  اهناکف  ناملـس  لاـق  : » هدرپ . 1 تـسا : هدـش  هدارا  ینعم  ود  هژاو ، نـیا 
« ابابلج  » هژاو هک  ییاهتیاور  ( 30 .« ) ۀنکسملا بابلج  لخبلا  ( » 29 .« ) هل ۀـبیغالف  ههجو  نع  ءایحلا  باـبلج  یقلا  نم  ( » 28 .« ) لیللا بابلج  »

هدرپ يانعم  هب  ار  بابلج  ناوتیم  اهدروم ، یمامت  رد  هک  اـبابلج » ۀـقافلل   » اـی اـبابلج ،» رقفلل  ذـختیلف  : » دـناهنوگنیا رتشیب  هدـمآ  اـهنآ  رد 
دوخ هاگیاج  اهتیاور  بابلج   » يارب ینعم  نیا  اب  دـناشوپیم . ار  ندـب  یمامت  مه  هدرپ  ءایح . هدرپ  بش ، هدرپ  تلذ ، هدرپ  رقف ، هدرپ  تفرگ :

رد تسین ; يرـساترس  سابل  يانعم  هب  اهنآ  رد  نامگیب  بابلج   » هک دراد  دوجو  زین  یتاـیاور  . 2 دننکیم . ادـیپ  بوخ  ینعم ، ظاحل  زا  ار 
تسا نشور  ( 31  . ) بابلج هیلع  سیل  و   » دمآ ام  شیپ  دوخ  نارسمه  دزن  زا  مدش و  دراو  (ع ) قداص ماما  ترـضح  هب  دیوگیم  يوار  لثم 

هک هدمآ  يرگید  تیاور  رد  یبرع .) نهاریپ  ) هشادـشد دـشاب و  ابع  دارم  دـیاش  هکلب  هدوبن ، رداچ  يرـساترس و  سابل  دارم  اج ، نیا  رد  هک 
دناوتیمن بابلج  ، » عرد هنیرق  هب  ( 32 .« ) ران نم  عردو  ران  نم  بابلج  نهل  عطقیل  : » دومرف یهورگ  باذع  فصو  رد  (ع ) قداص ترـضح 

سابل هدرپ و  يانعم  هب  بابلج   » اهنآ رد  هک  یتایاور  هک  نیا  هجوت  نایاش  هتکن  دشیم . هدیاف  یب  عرد   » هژاو هنرگو  دشاب  يرـساترس  سابل 
 ، بابلج  » اهنآ رد  هک  یتایاور  یلو  هدشتیاو ; (ع ) یلع و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  لومعم ، روط  هب  تسا ، يرـساترس 

، هفیرـش هیآ  رد  بابلج   » زا دارم  تفگ : ناوتیم  نیاربانب  تسا . هدـشتیاور  (ع ) قداص ماما  زا  تسا ، هاتوک  سابل  ای  هشادـشد ، ياـنعم  هب 
بابلج زین ، دناشوپیم  دریگیم و  دوخ  رد  ار  ندب  رتشیب  هک  يداشگ  سابل  هب  يدعب ، ياهنامز  رد  یلو  تسا ; يرـساترس  سابل  رداچ و 
ياـنعم هب  هن  تسا ، نآ  دـننامه  رداـچ و  ياـنعم  هب  باـبلج ، هژاو  هصـالخ : تسا . هتفاـی  شرتـسگ  ینعم  ود  ره  هـب  مـکمک  دـناهتفگیم و 

اب ندرک ، رـس  رداچ  نیاربانب ، تسین . هتـسب  ولج  لومعم ، روط  هب  رداچ ، هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  اـج  نیا  رد  هیـشوپ . يرـسور و 
لزان رون  هروس  زا  شیپ  رـشح ، هروس  هک  نیا  هنیرق  هب  تسا . هتـشادن  یتاـفانم  اهـشوگ ، تروص و  رـس و  يولج  ندوب  راکـشآ  ندوبزاـب و 
يارب ياهناشن  هدوب  نآ  رب  هکلب  تسا ; هدوبن  نآ  يارب  زرم  دح و  ندنایامن  باجح و  دـیدحت  ددـص  رد  هیآ  نیا  هک  دوشیم  مولعم  هدـش ،
باجح ياریذـپ  قوش ، اب  ناوناب  هک  دـنک  يراک  نآ ، ندرک  دادـملق  زایتما  زاـیتما و  نیا  اـب  هتـساوخیم  دـهنرب و  نمادـکاپ  هدازآ و  ناـنز 

نانز دوختساوخاب  ناکزینک ، زا  ناگدازآ  ای  ناـنمادكاپان و  زا  نانمادـکاپ  فص  يزاسادـج  يراذـگهناشن و  هنوگنیا  دـیاش  و  دـنوش .
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ هب  هاگیبو ، هاگ  دنتفرگیم ، رارق  شابوا  لذارا و  رازآ  تیذا و  دروم  نوچ  نایب ، نیا  هب  دـشاب . هتفرگ  تروص 
هیآ نیا ، رب  دـهاش  تسا . هدرک  حرطم  نانآ  يارب  ار  هراچهار  نیا  دـنوادخ  هک  دـناهدوب  ياهراچ  هار  راتـساوخ  هدرکیم و  هوکـش  ملـس ) و 

نیذلاو نوقفانملا  هتنیمل  نئل  : » دیامرفیم دنکیم و  دیدهت  ار  نمادکاپ  نانز  هب  ناگدنهدرازآ  ناقفانم و  يدیدش  نحل  اب  هک  تسا  يدـعب 
رد هک  نانآ  ناـقفانم و  رگا  نیا ) زا  سپ  ( ) 33 .« ) الیلق الا  اهیف  کـنرواجیال  مث  مهب  کـنیرغنل  ۀـنیدملا  یف  نوفجرملاو  ضرم  مهبولق  یف 

سپ ات  میزیگنارب ; نانآ  هیلع  ار  وت  دنرادنرب ) يراکتشز  نیا  زا  تسد   ) دـننکفایم هعیاش  هک  نانآ  مه  تسا و  یکاپان  ضرم و  ناشاهلد 
. دندرکیم نوگانوگ  ياهینکـشراک  نالد  رامیب  ناقفانم و  هک  تسا  نشور  درک . دنناوتن  تسیز  وت ، راوج  رد  هنیدـم  رد  ینامز  كدـنا  زا 

راک يارب  نامز  ره  دندنکارپیم . مدرم  نیب  رد  ناناملـسم ، تسکـش  هرابرد  ییاههعیاش  یهاگ  دنتخادرپیم ، نانز  تیذا  رازآ و  هب  یهاگ 
رد دنوادخ ، تسا و ... زینک  میدرک  رکف  دنتفگیم : دندیزاییم ، تسد  نانز  رازآ  هب  هک  یماگنه  لثم  رد  دندروآیم ; رذـع  هناهب و  دوخ 

یهیجوت چیه  رگید  هناشن ، نداد  رارق  زا  سپ  داد : رادشه  ناقفانم  هب  سپس  داهن و  دازآ ، زا  زینک  یسانشزاب  يارب  ياهناشن  تسخن ، هلحرم 
هب هفیرـشهیآ ، نیا  رد  یلو  تسا ; هدـش  هتفرگ  ندرککیدزن ، يانعم  هب  ءاندا »  » زا نیندـی   » نیندـی دـنرادن . ناناملـسم  نز  دازآ  رازآ  يارب 

(35  ) نرتستی  » ياـنعم هب  ار  نآ  نازیملا ، دـننکیم و  نازیوآ  ( 34  ) نلدسی  » يانعم هب  ار  نیندـی  ، » فشاکلا ریـسفتلا  تسا . نتخیوآ  يانعم 
لدسلا وا  ءاخرالا ، ینعم  نمـضو  ینبرق  يا  یناندا  لاقی  بیرقتلا  ءاندالا  : » تسا هدـمآ  یناعملاحور  ریـسفت  رد  تسا . هتفرگ  دـنناشوپیم ،

اهر نازیوآ و  ياـنعم  درک و  کـیدزن  ارم  ینعی  یناـندا ; دوـشیم : هتفگ  تسا . ندرک  کـیدزن  ياـنعم  هب  ءاـندا ، ( 36 .« ) یلعب يدع  اذـلو 
رظن هب  یلو  تسا ; هدـش  هدروآ  نیندـی   » يارب يرگید  يانعم  همادا  رد  سپـس  تسا . هدـمآ  یلع   » اب يور  نیا  زا  دراد ; رب  رد  مه  ار  ندرک 

هب نیندی  ، » دشاب رداچ  يانعم  هب  بابلج   » رگا لاح ، ره  هب  دشاب . بابلج   » يانعم رد  فالتخا  زا  یـشان  نیندی   » يانعم رد  فالتخا  دسریم 
هدـش روآدای  هراب  نیا  رد  لامتحا  ود  فاشک ، رد  يرـشخمز  تسا و  ضیعبت  نهبیبالج  نم   » رد نم  . » تسا ندرک  اـهر  نتخیوآ و  ياـنعم 

ار دوخ  ياهرداچ  زا  یکی  تبون ، ره  رد  ینعی  دـنزادنیب ; رـس  رب  ار  دوخ  ياهرداچ  زا  یـضعب  دـنوریم ، نوریب  لزنم  زا  هاـگره  . 1 تسا :
دـسریم رظن  هب  ( 37 . ) دـنزادنیب رـس  رب  ار  ناشرداچ  زا  یـشخب  دـنوریم ، نوریب  لزنم  زا  هاگره  . 2 دنوش . جراخ  لزنم  زا  دـننک و  رـسرب 

راگزاس زین  نآرق  رد  نآ  ياهدـننامه  اب  ینعم ، نیا  دزادـنیب و  رـس  رب  ار  دوخ  رداـچ  زا  یتمـسق  نز ، ره  ینعی  دـشابتسرد ; مود  لاـمتحا 
یخیرات تیعقاو  اب  زین  و  دیوشب . ار  دوخ  تروص  سکره  مکهوجو  اولسغاف  . » دریگرب ار  دوخ  هحلسا  سکره  مهتحلـسا  اوذخایلو  : » تسا

، هفص باحـصا  هک  اهنامز  نآ  رد  هک  دنامنیم  رود  اریز  تسا ; راگزاس  رتشیب  دندربیم ، رـس  هب  یتسدگنت  رقف و  رد  مدرم  هک  نامز  نآ 
دییات نمـض  هفیرـش  هیآ  دنـشاب و  هتـشاد  نوگانوگ  ياهرداچ  ناملـسم ، ناـنز  دنتـشادن ، نکـسم  ساـبل و  دنتـسیزیم و  يدـیدش  رقف  رد 

زا شیپ  بازحا ، هروس  هک  دیآیم  تسد  هب  اهلوزن ، ناش  اهلوزن و  بترت  دـش و  هتفگ  هچنآ  زا  دـینک . رـس  رب  ار  اهرداچ  زا  یکی  دـیامرفب :
ینعی مود ; شخب  ياربتسا  ياهمدـقم  هیآ ، تسخن  شخب  هک  نیا  دوـشیم ، نـشور  هـک  يرگید  هـتکن  و  تـسا . هدـش  لزاـن  روـن  هروـس 

یعرـش یمازلا و  یفیلکت  هک  نیا  هن  دندرگن . نانآ  درگ  رب  نادرگلو  دننیبن و  رازآ  ات  ندش ; هتخانـش  ياربتسا  ياهمدقم  رداچ ، ندیـشوپ 
هجیتن رد  تسا و  هدـش  ناـیب  هیآ 30 )  ) رون هروـس  ندـش  لزاـن  ماـگنه  رگید ، ياههرب  رد  اهـسپس و  فـیلکت ، نآ  اریز  دـشاب ; ناـنز  يارب 

رارق نادرگلو  تیذا  رازآ و  دروم  دـنهاوخیمن  هک  ینانز  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یقح  هیآ  نیا  رد  هدـش  حرطم  باـبلج  تفگ : ناوتیم 
هچ یـصخش ، هاگره ، مینزیم : یلاثم  هلاسم  رتشیب  ندـش  نشور  يارب  دـشاب . راک  رد  یندرک  راداو  هک  نیا  هن  تسا ; هداد  رارق  دـنریگب ،

درادـن و ار  وا  قوقح  هب  يزادـناتسد  هنوگچـیه  قح  یـسک  تسوا و  هاـگهانپ  نما و  ناـکم  لزنم ، دـشاب ، دوخ  لزنم  رد  درم ، هچ  نز و 
یـسک لزنم  لخاد  هب  ياهنزور و ... ای  تخرد ، يالاب  مابتشپ ، زا  یـسک  رگا  دـنک . زواجت  يو  هاگهانپ  نما و  ياج  هب  درادـن  قح  یـسک 

وا نامشچ  یتح  دنک و  دروخرب  وا  اب  دراد  قح  هناخ ، بحاص  هتخادنا و  تسد  هناخ  میرح  هب  دراذگب ، یفخم  نیبرود  دونش و  ای  درگنب و 
هومرف مهتاروع  یلا  رظنیل  مهراد  یف  موق  یلع  علطا  لجر  امیا  : » تسا هدش  دراو  نوگانوگ  ثیداحا  رد  دـناسرب . لتق  هب  ای  دزاس و  انیبان  ار 

يزادناریت يو  يوس  هب  نانآ  دوش و  هاگآ  نانآ  رارـسا  زا  درگنب و  یهورگ  هناخ  رب  هک  نآ  ره  ( 38 .« ) هل ۀید  الف  هوحرج  وا  هینیع ، هوؤقفف 
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ياـهخاروس زا  یـصخش  : » تـسا هدـمآ  رگید  ثیدـح  رد  تـسین . شیارب  ياهـید  دـندرک ، دراو  یمخز  يو  رب  اـی  دـش و  اـنیبان  دـندرک و 
رد هک  يریت  اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  تسیرگنیم . نآ  نورد  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  ياههرجح 
هب دنگوس  ثیبخ ! يا  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ درک . رارف  درم  دـنکروک  ار  شنامـشچ  ات  دـمآ ، وا  يوس  هبتشا  تسد 

دوـب و هتـسشن  رد  ربارب  رد  هـنهرب  ینز  دوـب و  هدوـشگ  ياهناـخ  رد  رگا  یلو  ( 39 .« ) مدرکیم روک  ار  تنامـشچ  يدوب  هداتـسیا  رگا  ادـخ 
راک هدـننک ، اشامت  هچرگ   ) دـننادیمن نارگید  میرح  هب  رگزواـجت  ار  هدـننیب  دوشیمن و  اـنیبان  ناشیاهمـشچ  دـندرک ، هاـگن  وا  هب  نارگید 
نیا زا  لاح  تسا . هتـسکش  ار  دوخ  هناخ  میرح  دوخ ، نآ ، يورهبور  نتـسشن  و  رد ، ندوشگ  اب  نز ، نآ  اریز  تسا ;) هتـشاد  ماجنا  یمارح 

هب ار  دوخ  میرح  هک  تسا  هداد  هزاـجا  هک  هداد  زاـیتما  ناـنآ  هب  هدرک و  قاـفرا  نمؤم ، حـلاص و  ناـنز  هب  دـنوادخ  هک  دوشیم  نشور  هیآ 
قح یـسک  دوب و  دـهاوخ  نانآ  میرح  هدرپ ، نیا  دـنروآ ، دـیدپ  جراخ  طیحم  دوخ و  نیب  ياهدرپ  بابلج و   » رگا ینعی  دـنربب . دوخ  هارمه 

ار یمیرح  نینچ  یـسک  رگا  یلو  درک . دروخرب  ناوتیم ، داد ، ماجنا  ار  تشز  تکرح  نیا  هک  یـسک  اب  دزایتسد و  میرح  نیا  هب  درادـن 
هتفرگ راک  هب  وا  هرابرد  یتسیاـشان  نانخـس  دـش و  هتخود  وا  هب  اـههاگن  تفرگ و  رارق  نارگید  رازآ  تیذا و  دروم  دادـن و  رارق  دوخ  يارب 

لق : » مراهچ هلحرم  تسا . هدادـن  رارق  دوخ  يارب  یمیرح  دوخ ، اریز  دـنک ; حرطم  ار  دوخ  میرح  هب  يزادـناتسد  ياعدا  دـناوتیمن  دـش ،
نهتنیز نیدبیالو  نهبویج  یلع  نهرمخب  نبرضیلو  اهنم  رهظ  ام  الا  نهتنیز  نیدبیالو  نهجورف  نظفحیو  نهراصبا  نم  نضضغی  تانمؤملل 
تکلم ام  وا  نهئاسن  وا  نهتاوخا  ینب  وا  نهناوخا  ینب  وا  نهناوخا  وا  نهتلوعب  ءاـنبا  وا  نهئاـنبا  وا  نهتلوعب  ءاـبآ  وا  نهئاـبآ  وا  نهتلوعبل  ـالا 

نم نیفخیام  ملعیل  نهلجراب  نبرـضیالو  ءاسنلا  تاروع  یلع  اورهظیمل  نیذـلا  لفطلا  وا  لاـجرلا  نم  ۀـبرالا  یلوا  ریغ  نیعباـتلا  وا  نهناـمیا 
دوخ نامشچ  دهدیم : نامرف  نمؤم  اسراپ و  نانز  هب  هلحرم ، نیا  رد  دنوادخ  نوحلفت ». مکلعل  نونمؤملا  اهیا  اعیمج  هللا  یلا  اوبوتو  نهتنیز 

هناگیب رب  دوشیم ، راکـشآ  ریزگان  هک  اج  نآ  زج  هب  ار  دوخ  شیارآ  تنیز و  دـنناشوپب ، ار  دوخ  مادـنا  دـنریگ ، ورف  اوران  ياـههاگن  زا  ار 
نانز و ای  یبسن و  یببـس و  ياـهمرحم  يارب  زج  دـننایامنن ، ار  لاـمج  تنیز و  دـنناشوپب ، هعنقم  هب  ار  دوخ  شود  هنیـس و  دـنزاسن ، راکـشآ 
زا هلحرم  نیا  دوش . راکـشآ  دـیآ و  نوریب  ناشرویز  لاخلخ و  هک  دـنبوکن  نیمز  هب  اپ  نانچ  نانز ، تروع  رب  هاگآان  ناکدوک  ناـکزینک و 

داتـشه و بازحا ، هروس  اـههروس ، لوزن  بیترت  ربارب  . 1 لیلد : دـنچ  هب  تسا ; هدـش  لزان  بازحا  هروس  تایآ  زا  سپ  نامگیب ، شـشوپ ،
نیمودودـص کی  ات  نیمـششودون  رون  هروس  یلو  ( 40;  ) تسادـخ لوسر  رب  هدـش  لزان  هروس  نیمدون  ای  نیمهن و  داتـشه و  ای  نیمتـشه ،

رگنایب زین ، هدـش  نایب  تایآ  زا  ياهراپ  ای  اههروس ، يارب  هک  ییاهلوزنلابابـسا  اـی  اـهلوزن ، ناـش  . 2 تسادـخ . لوسر  رب  هدـش  لزان  هروس 
هوزغ بنیز و  دـیز و  ناتـساد  بازحا و  گنج  زا  نخـس  باجح ، تایآ  ندـش  لزاـن  زا  شیپ  بازحا ، هروس  رد  لـثم  رد  دـناهتکن ; نیمه 

هب کفا  ناتـساد  زا  نخـس  رون ، هروس  رد  یلو  ( 41 . ) تسا هداد  خر  مشـش  لاس  زاـغآ  يرجه و  مجنپ  لاـس  رد  یگمه  هک  دوب  هظیرقینب 
دوخ نانز  نیب  ادخ ، لوسر  : » دیوگیم هشیاع  تسا . هدوب  باجح  هیآ  ندش  لزان  زا  سپ  قلطـصملاینب و  هوزغ  هب  طوبرم  هک  هدـمآ  نایم 

، رون هروس  هیآ 31  نیاربانب  ( 42 .« ) دوب باجح  لوزن  زا  سپ  دادـخر ، نیا  درب و  دوخ  لابند  ارم  دـمآ و  رد  نم  مان  هب  هعرق  دیـشک و  هعرق 
روما نانز ، باـجح  رب  نوزفا  تساهلحرم و  نیرتمهم  باـجح ، زا  هلحرم  نیا  نوچ  دراد و  هدـهع  رب  ار  باـجح  زا  هلحرم  نیمراـهچ  ناـیب 

، هفیرش هیآ  نیاربانب  دوش . نشور  یبوخ  هب  هلاسم  يایاوز  ات  مینکیم ; ثحب  هیآ  نیا  هرابرد  حرش  هب  ام  هدرک ، نایب  زین  يرگید  نوگانوگ 
دروم تسا ، هدیـسر  ام  هب  هیآ  نوگانوگ  ياهـشخب  هرابرد  هک  ییاهتیاور  لوزن و  نامز  لومعم  سابل  لوزن و  ناـش  ناـگژاو و  هب  هجوت  اـب 

اهنت اهلوزنناش ، اهتیاور و  زا  دنریگ و  رارق  تقد  دروم  هیآ  ناگژاو  هک  تسا  نیا  رب  یعس  رتشیب ، یسررب ، نیا  رد  دریگیم . رارق  یسررب 
يانعم هب  ضغ ،   » هژاو . 1 دیمهف : دوشیم  رون ) هروس  30 و 31  : ) هفیرش هیآ  ود  نیا  زا  هک  ییاههتکن  دوش . هدافتسا  هدنهد  يرای  ناونع  هب 
لوسر دزن  نانآ  ینعی  هللا  لوسر  دنع  مهتاوصا  نوضغی  نیذـلا  نا  . » هاکب ورف  ار  دوخ  يادـص  ینعی  کتوص  نم  ضـضغاو  : » تسا یتساک 

هروس هیآ 30  : ) هفیرـش هیآ  رد  دـنهاکیم . دوخ  ياههاگن  زا  ینعی  مهراصبا ،  نم  نوضغی   » نیاربانب دـنروایب . نییاپ  ار  دوخ  يادـص  ادـخ 
لق : » تسا ریدـقت  رد  یطرـش  هلمج  اریز  تسا ; موزجم  اوضغی »  » لـعف مهراـصبا  نم  اوضغی  نینمؤملل  لـق  : » دـیامرفیم دـنوادخ  هک  روـن )
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ییوگب ناـنآ  هب  وت  رگا  هک  دـنهن  ورف  ار  دوخ  ناگدـید  وـگب : ناـنمؤم  هب  اوـضغی ». مهل ، لـقت  نا  کـناف  مهراـصبا  نم  اوـضغ  نینمؤـملل :
زین نآ  رد  و  اوضغی »  » رب هدش  فطع  اریز  تسا ; موزجم  زین  رون  هروس  هفیرش 31  هیآ  رد  نضضغی  . » تساک دنهاوخ  ورف  ار  دوخ  ناگدید 

زا هک  نیمه  هنمؤم ، نانز  نمؤم و  نادرم  هک  دـنکیم  تلـالد  نضـضغی   » و اوضغی »  » رد طرـش  هلمج  فذـح  . 2 تسا . ریدـقت  رد  رما  لعف 
ارچ نوچیب و  ادـخ ، لوسر  ياهروتـسد  ربارب  رد  دـنناشوپیم و  رد  لمع  هماج  اهنآ  هب  گـنردیب  دـنتفای ، یهاـگآ  دـنوادخ  ياهروتـسد 

يوحن هیجوت  ات  تفرگ ، ریدقت  رد  یطرـش  هلمج  دیاب  نیاربانب ، درادن . طرـش  هلمج  ندروآ  هب  يزاین  مالک  هک  ياهنوگ  هب  دنهنیم . ندرگ 
رما ربارب  رد  مدرم  ندوب  نامرف  هبرـس  نامه  هک  هتـشاد  یلیلد  نامگیب ، زین ، طرـش  هلمج  ندشن  رکذ  دشاب . اوضغی »  » رد نون   » فذح يارب 

نشور هیآ  زا  نیاربانب ، تسین . يرثا  هناشن و  نآ  زا  هیآ  رد  تسا و  فوذحم  نضضغی   » و اوضغی »  » لعف قلعتم  . 3 دشاب . ادخ  لوسر  ادخ و 
ندرک رظن  هچنآ  زا  ار  مشچ  ینعی  دشاب . نآ  ینـشور  تهج  هب  قلعتم  فذح  دیاش  تساک . ورف  دـیاب  زیچ  هچ  زا  ار  ناگدـید  هک  دوشیمن 

.4 درادن . ینایب  باب ، نیا  رد  هیآ  تسین و  نشور  اوران ، تسا و  مارح  اهنآ  هب  ندرک  هاگن  ییاهزیچ  هچ  اما  دـیدنب . ورف  تسا ، مارح  نآ  هب 
مـشچ دـیاب  سکره  هک  تسا  هتکن  نیا  رگنایب  نهراصبا   » نضـضغی و  ، » تانمؤم  » نینچمه مهراصبا و  «، » اوضغی  ، » نینمؤم  » ندـمآ عمج 

. دـیوشب ار  دوخ  تروص  یـسک  ره  مکهوجو  اولـسغاف   » درادرب و ار  دوـخ  هحلـسا  سک  ره  مکتحلـسا  اوذـخ  : » دـننام دـهاک  ورف  ار  دوـخ 
رما هعماج و  ناتسرپرس  نالوؤسم و  مکح  نایب  ددصرد  تسا و  هعماج  دارفا  صاخشا و  کتکت  مکح  نایب  ماقم  رد  هفیرش  هیآ  نیاربانب ،

نـشور شمکح  هیآ ، نیا  زا  درک ؟ دـیاب  هچ  دادـن ، ماـجنا  ار  دوخ  یـصخش  هفیظو  یـسک  رگا  لاـح  تسین . هعماـج  ناگدـننکفورعم  هب 
نعنقتی ءاسنلا  ناک  هنیدـملاب و  ةارما  راصنالا  نم  باـش  لبقتـسا  : » تسا هدـمآ  (ع ) رقاـب ماـما  لوق  زا  تسخن  هیآ  لوزن  ناـش  رد  . 5 تسین .

یف مظع  ضرتعاو  اهفلخ  رظنی  لعجف  نالف  ینبب  هامـس  دـق  قاقز  یف  لـخدو  اـهیلا  رظن  تزاـج  اـملف  ۀـلبقم  یهو  اـهیلا  رظنف  نهناذآ  فلخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  نیتآل  هللاو  لاقف  هبوثو  هردص  یلع  لیـست  ءامدلا  اذاف  رظن  ةارملا  تضم  املف  ههجو  قشف  ۀجاجز  وا  طئاحلا 
لق ۀـیآلا : اذـهب  (ع ) لیئربج طبهف  هربخاف  اذـه ؟ ام  هل : لاق  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  هآر  املف  هاتاف . لاق : هنربخالو  ملـس ) و 

یمناخ اب  راصنا ، زا  یناوج  هنیدم ، رد  ( 43 .« ) نوعنـصی امبیبخ  هللا  نا  مهل  یکزا  کلذ  مهجورف  اوظفحی  مهراصبا و  نم  اوضغی  نینمؤملل 
همادا دوخ  هار  هب  نانچمه  وا  تخود و  مناخ  نآ  هب  ار  هاگن  ناوج  دنتخادنایم . اهشوگ  تشپ  ار  اههعنقم  نامز ، نآ  رد  نانز  دش . ور  هبور 

مان ترـضح  هک  دش  ياهچوک  لخاد  ات  دادیم . همادا  ار  دوخ  ار ه  درکیم و  هاگن  نز  هب  زاب  دش ، در  يو  ربارب  زا  نز  هک  یماگنه  دادیم .
هک یماگنه  دیرد . ار  يو  تروص  دوب ، راوید  رد  هک  ياهشیش  ای  ناوختـسا ، درکیم ، هاگن  رـستشپ  هب  هک  نانچمه  درک و  رکذ  ار  هچوک 

لوسر دزن  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : دوخ  شیپ  دراد . نایرج  شاهنیس ، سابل و  رب  نوخ  دید  دمآ ، دوخ  هب  دش ، دیدپان  شمشچ  ولج  زا  نز 
دـمآ و ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دزن  هک  یماـگنه  مناـهاگآیم . هعقاو  زا  ار  وا  موریم و  ملـس ) هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ

ربمایپ رب  (ع ) لیئربج هاگنآ  تفگ : زاب  ترـضح  يارب  ار  ناتـساد  ناوج  تسا ؟ یتلاح  هچ  نیا  دومرف : دـید ، تلاـح  نآ  هب  ار  وا  ترـضح 
ناشیا يارب  نآ  دننک . ظفح  ار  دوخ  ياهتروع  دـنهن و  ورف  ار  دوخ  ياهمـشچ  وگب : نانمؤم  هب  ام ، لوسر  يا  هفیرـش : هیآ  نیا  اب  دـش  لزان 

نانز هک  دـیآیم  رب  تانمؤملل  لـق   » هیآ زا  نینچمه  لوزن و  ناـش  زا  . 6 تسا . هاگآ  دـنهدیم ، ماجنا  هچنآ  هب  دـنوادخ  انامه ، تسا . رتهب 
هک ییاهتمسق  نآ  هرابرد  هیآ ، نیاربانب ، دناهدناشوپیمن . ار  دوخ  هنیسورس  زا  ییاهشخب  یلو  دناهدناشوپیم ، ار  شیوخ  ندب  رـس و  هنیدم 
هک تسا  نیا  رگناشن  اونمآ » نیذلا   » ياج هب  تانمؤملا   » نینمؤملا و : » نوچ یناگژاو  ندـمآ  . 7 تسا . هداد  ییاهروتسد  هدشیمن ، هدیشوپ 

دنبياپان ناناملـسم  ناناملـسم و  ریغ  اب  نخـس  يور  نیاربانب ، دنتـسه . نمؤم  قادـصم  عیاش ، لمح  هب  هک  تسا  یناـسک  يارب  ماـکحا  نیا 
رد تشاذـگيو و  ورگ  رد  لد  داتفا و  نز  هب  شهاگن  هک  نیمه  يراصنا ، ناوج  اریز  دـنکیم ; دـییات  ار  هتکن  نیا  زین ، لوزن  ناـش  تسین .

هعقاو زا  ار  ترضح  نآ  دناسر و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ هب  ار  دوخ  نینوخ ، يورورـس  نامه  اب  دش ، حورجم  شتروص  نآ  رثا 
نارگید اـت  دادیم ، همادا  ار  دوخ  ياوراـن  راـک  دـیاب  دوبیم ، مشچ  هدولآ  زابـسوه و  دـنبياپان و  فرحنم و  درف  وا  رگا  تخاـس . ربـخ  اـب 

هک دنبياپان ، ياهمانسانش و  ناناملسم  ناناملسم و  ریغ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتب  دیاش  دنزاس . ربخ  اب  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ
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اهروتسد نیا  دنتـسین و  اهروتـسد  زا  ياهراپ  هب  فلکم  ادتبا ، نامه  زا  تسا ، هدش  هتـسناد  لاکـشایب  اهنآ  يور  رـس و  هب  هاگن  تایاور  رد 
ود نیب  يزاسادـج  لـق و   » ندرک رارکت  . 8 تسا . یتفـص  ناویح  زا  ندـش  رود  تیناسنا و  لامک  هب  لامک ، راتـساوخ  ناسنا  ندیـسر  يارب 
هک دهدیم  ناشن  نضضغی و ... «، » اوضغی : » ناگژاو نینچمه  ثنؤم و  رکذم و  هغیـص  ود  اب  تانمؤملا   » نینمؤملا و : » ناگژاو ندروآ  هیآ ،

هاگن مکح  ندرک  مالعا  رتشیپ  . 9 دیمهف . ار  يرگید  مکح  ناوتیمن  یکی ، مکح  زا  دـنراد و  ار  دوخ  هب  هژیو  ماکحا  کی  ره  درم  نز و 
مکح هک  دـشابتهج  نیا  هب  دـنرادیم ، شیپ  ثنؤـم  رب  ار  رکذـم  برع ، ناـبز  رد  هشیمه  هک  بـیلغت ، رب  نوزفا  دـیاش  نادرم ، شـشوپ  و 

هب تسا ; هتـشاد  ناوارف  حرـش  هب  زاین  ناـنز ، باـجح  شـشوپ و  مکح  یلو  تسا ، ناـیب  روخ  رد  هلمج  ود  یکی  رد  تسا و  هاـتوک  نادرم 
هلمج رد  هیضیعبت  نم   » فرح ندمآ  . 10 تسا . نادرم  شـشوپ  هیآ  مجح  رباربجنپ  شیبومک ، نانز ، باجح  هیآ  رهاظ  مجح  هک  ياهنوگ 
چیه جرف   » هک دشاب  هتکن  نیا  رگنایب  دیاش  مهجورف و ... اوظفحی   » هلمج رد  نآ  ندماین  نهراصبا و  نم  نضـضغی   » مهراصبا و نم  اوضغی  »

رد میهاربا  نبیلع  . 11 دراد . دوجو  زین  زاجم  هدودحم  هاگن ، ندید و  يارب  یلو  دشابن ; بجاو  ظفح  نآ  رد  هک  درادـن  يزاجم  هدودـحم 
نم یهف  جورفلا  رکذ  یف  نآرقلا  یف  ۀـیآ  لک  : » دومرف هک  دـنکیم  لقن  (ع ) قداص ترـضح  زا  ملـسم ، نبدـمحم  زا  یتیاور  دوخ ، ریـسفت 

رد اج  ره  ( 44 .« ) اهتخا جرف  یلا  رظنت  نا  ةارملل  لحیالو  هیخا  جرف  یلا  رظنی  نا  نمؤم  لجرل  لحیالف  رظنلا  نم  اـهناف  هیـآلا  هذـه  ـالا  اـنزلا 
تـسین لالح  نمؤم  درم  رب  سپ  تسا . هاگن  زا  ظفح  دارم  هک  هیآ ، نیا  رگم  تساـنز ، زا  ظـفح  دارم  تسا ، هدـش  حرطم  جرف  ثحب  نآرق 

دـیزنبا و هب  بلطم  نیمه  یناـعملاحور ، ریـسفت  رد  دوخ . رهاوخ  جرف  هب  دـنک  هاـگن  هک  تسین  لـالح  نز  رب  دوـخ و  ردارب  جرف  هب  هاـگن 
ینعم کی  هب  تایآ ، یمامت  رد  ار  جرف  ظفح  دریذپیمن و  ار  تشادرب  نیا  یناعملاحور ، بحاص  یلو  تسا ; هدش  هداد  تبسن  هیلاعلایبا ،

ناش هب  هیآ و  نیسپ  نیشیپ و  ياههلمج  هب  رگا  یناعملاحور ، ریـسفت  بحاص  درادن . یلیلد  لیـصفت ، هنوگ  نیا  دوشیم : روآدای  دنادیم و 
و دشاب ، هاگن  زا  یشوپ  مشچ  هرابرد  هیآ ، ردص  یتقو  تسا . یتسرد  لیـصفت  لیـصفت ، نآ  هک  دشیم  نشور  يو  رب  درکیم ، هجوت  لوزن 

هاگن زا  ظفح  هژیو  هیآ  رد  ار  جرف  ظفح  ناوتیم  دـشاب ، هاـگن  هراـبرد  لوزن  ناـش  ییوس ، زا  تنیز و  نتخاـسن  ناـیامن  هراـبرد  هیآ ، لـیذ 
رایسب زین  هیآ  قایـس  هکلب  درک ، هیکت  یناگژاو  ياهکارتشا  هب  اهنت  دیابن  اهنآ ، ناگژاو  نایب  تایاور و  تایآ و  ریـسفت  رد  نیاربانب  تسناد .

لزان تایآ  نداد  هولج  ینعم  مه  يارب  شالت  نآ و  دننام  سرهفملا و  مجعم  زا  دننامه  ناگژاو  ندرک  ادیپ  هک  تسا  نشور  دراد . تیمها 
يوس نادـب  ناسنا ، سفن  هک  تسا  يراتفر  هچرگ  ناـنز ، هب  ندرک  هاـگن  . 12 هناققحم . ریغ  تسا  يراک  نوگاـنوگ و ... طیارـش  رد  هدـش 
نآرق يور ، نیا  زا  دراد ; يرتشیبتحلصم  ناسنا ، يارب  یمشچ  كاپ  ینمادكاپ و  یلو  دنادیم ، دوختحلصم  هب  ار  نآ  دراد  شیارگ 

ای اور ، دوخ  يارب  ار  هانگ  ییاههناهب ، هب  اههیجوت و  اب  دـنوشیم و  یبیرفدوخ  راچد  اـهناسنا ، یهاـگ ، . 13 مهل .  یکزا  کلذ  : » دـیامرفیم
اهراتفر و دنوادخ ، هک  دهدیم  رادشه  ناگمه  هب  نوعنصی  امب  ریبخ  هللا  نا  : » هلمج اب  نآرق ، رد  دنوادخ  يور ، نیا  زا  دنرامشیم . بجاو 

دنکیم نایب  اـهمناخ  يارب  ار  ياهژیو  مکح  هک  ياهلمج  نیتسخن  . 14 دراد . یهاگآ  اهنآ  هب  دـنیبیم و  تسه  هک  هنوگنامه  ار ، اهرادرک 
، دنبتـسد دناوتیمن  تنیز ، زا  دارم  فلا . درک : هجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  نآ ، ندش  نشور  يارب  هک  تسا  اهنم » رهظام  الا  نهتنیز  نیدـبیال  »
ار دوخ  دنبتـسد  وضو  تقو  نز  لثم ، رد  درادن . یلاکـشا  چیه  دنـشاب ، ادج  ندب  زا  هک  یتقو  اهنآ  نایامن  اریز  دشاب ; وگنلا و ... دـنبندرگ ،
. تسا هدادـن  ماجنا  یهانگ  چـیه  دـهدب و ... زاسالط  هب  ریمعت  يارب  ار  دوخ  يالط  ای  دـننیبب ، ار  نآ  نادرم  هک  دراذـگب  ییاـج  دروآ و  رد 

نتفگ ب . اهنیا . دـننام  شوگ و  تسد ، ندرگ ، ینعی  تسا ; تنیز  ياـج  هفیرـش ، هیآ  رد  تنیز   » هژاو زا  دارم  يوق ، لاـمتحا  هب  نیارباـنب ،
زاجم ندروآ  هفسلف  تسا . هدش  هدرمش  زاجم  ییوگزاجم ، نینچ  لحم ، لاح و  هقالع  هب  تسا و  زاجم  تنیز ، ناکم  ندرک  هدارا  تنیز و  »

زرم دح و  ندرکن  نشور  و  رهظ » ام  الا  : » نتفگ هتـسبرس  دـیاش  ج . ( 45 . ) تسا دـیکات  هغلابم و  ظفل ، فیفخت  رب  نوزفا  تقیقح ، ياـج  هب 
« رهظام  » اب دروآیم ، ارحـص  زا  دنکیم و  عمج  مزیه  هک  یمناخ  يارب  رهظام »  » لثم رد  دشاب . فرع  هب  روما  نیا  ندرک  راذـگاو  يارب  نآ ،
، تسا لوغشم  ییوگخساپ  روما و  قتف  قتر و  هب  هرادا  زیم  تشپ  هک  یمناخ  ای  تسا ، لوغـشم  سابل  نتـسش  هب  يوج  بل  هک  یمناخ  يارب 
ود یلو  دننزب ، الاب  ار  نیتسآ  يرادقم  دـیاب  تسخن ، هورگ  ود  دراد . قرف  دزادرپیم ، لیاسو  یهدـناماس  هب  هاگـشیامزآ ، رد  هک  یمناخ  ای 
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اهنآ ندیـشوپ  هب  مکح  فرع  هک  تروـص  اـپ و  تسد ، زا  ییاهـشخب  لاـح ، ره  هب  دـنرادن . زاـین  تسد ، ناتـشگنا  زا  شیب  هـب  مود ، هورگ 
یلص ) ربمایپ هدش ، لقن  هشیاع  زا  هک  یثیدح  ربارب  دنوریم . رامش  هب  اهءانثتسا  زا  دوشن ، هدیـشوپ  هک  دنکیم  اضتقا  ترورـض  ای  دنکیمن ،
هنوگ نامه  یلو  ( 46 . ) تسا هدرک  ءانثتـسا  ار  تسد  فک  زا  رتالاب  رتمیتناس ) دودح 8  رد   ) هضبق کی  هزادـنا  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 
دنناـم يوشتخر و  نز  يارب  دنـس  ندوـب  حیحـص  ضرف  رب  دـح  نیا  دـشاب ، ناـگمه  يارب  دـناوتیمن  ندرک  نیعم  دـح  نیا  تشذـگ  هک 

رد مزج  بصن و  عفر ، لاح  رد  تسا و  دزاسیم ) نایامن  دـنکیم . رهاظ  يدـبی (   » عراضم لعف  زا  مشـش  هغیـص  نیدـبیال   » لـعف د . تسوا .
زا ای  هفیرـش ، هیآ  لاح ، ره  هب  دشاب . ردقم  طرـش  خساپ  رد  نضـضغی و   » هب فطع  ای  یفن ، یهن ، دـناوتیم ، نیاربانب  دـنکیمن . یقرف  رهاظ 

هیلع و هللا  یلـص  ) ربمایپ يارچ  نوچیب و  میلـست  ای  دنکیم ، نایب  تنیز ، ندنایامنن  رد  ار  نمؤم  نانز  شور  ای  درادیم ، زابتنیز  ندنایامن 
ای تسانثتـسا ، زا  اـیآ  هک  دـش  کـش  تنیز ، اـی  ندـب ، زا  یتمـسق  يدروم  رد  رگا  تروص ، ره  رد  دوشیم . روآداـی  ار  ندوب  ملـس ) هلآ و 

هرتسگ رب  لاد  هک  يربخ  یتسرد  رد  ای  دنتخاسن ، مه  اب  فرع  ترورـض و  ای  دـندرک و  يراگزاسان  مه  اب  فرع  ود  لثم  رد  هنم ; ینثتـسم 
رد ار  نآ  نیدبیال   » دوشیم و جراخ  رهظ » ام  الا   » لیذ زا  نیاربانب ، تسین . تباث  ندب ، زا  تمسق  نآ  ندوب  انثتسا  دش ، کش  تسا ، ءانثتـسا 

نیا لصا  تسین ، اهانثتسا  زا  ای  دشابن ، مزال  نآ  شـشوپ  ات  تساهانثتـسا ، زا  ایآ  مینکیم  کش  هک  ییاج  رد  هک : نیا  هصالخ  دریگیم . رب 
نایب يارب  نهتنیز   » هژاو ه . دراد . رایسب  دربراک  دباییم ، ار  کش  هک  ییاهاج  رد  لصا  نیا  مزال . نآ  ششوپ  تسین و  اهانثتسا  زا  هک  تسا 

نایامن نامرحمان  يارب  ار  اپوتسد و ... ندرگورـستسا و  زاـجم  دزاـس  ناـیامن  ار  نآ  اـت  درادـن ، تنیز  یمناـخ  رگا  هک  تسین  هتکن  نیا 
. دـشاب فاـطعنا  ياراد  دوـخ  رد  هک  دناسانـشیم  زاـب  ياهنوـگ  هـب  ار  نآ  زرمودـح  یلو  تـسا ; باـجح  هدودـحم  رگناـیب  هـکلب  دزاـس .
ای و  فرع ، هب  ار  عوضوم  یـسانشزاب  هک  تسا  نینچ  ماکحا ، اههرازگ و  زرم  دـح و  ندرک  نشور  رد  نید ، نآرق و  شور  هک  هنوگناـمه 
اما دیاشگب ; ار  دوخ  هزور  رامیب  دیوگیم : لثم  رد  ددـنبیم  اهیریگتخـس  رب  ار  هار  اهدروم ، هنوگ  نیا  رد  و  دراذـگیم . او  فلکم  دوخ 

ار چـم ) اـت  تسد  ود  تروـص و   ) نیفک هجو و   » ياهتـسد دـننوگانوگ : رهظاـم »  » دارم ناـیب  رد  تاـیاور  و . تسا . تکاـس  تسیک ؟ راـمیب 
اریز دشاب ; نقیتم  ردق  دناهدرک ، نایب  تایاور  هک  ار  هچنآ  دیاش  ( 47 . ) دنیازفایم زین  ار  چم ) ات  اپ ، فک  ود  نیمدق   » ياهتسد دنیوگیم و 
هدوب رتدـیفم  رتماع و  یبلطم  نایب  يارب  یلک ، یتروص  هب  هنمینثتـسم ، ینثتـسم و  نایب  تسا . هدوبن  ناوتان  نیفک  هجو و   » نایب زا  نآرق  هیآ 
ندوب اور  دیاش  دشاب . وگنلا  ياج  يانثتسا  دیؤم  دناوتیم  زین ، ( 49  ) هشئاع زا  هدـش  لقن  تیاور  تایاور ، زا  ياهراپ  رد  يور  نیا  زا  تسا .

هنوگ ود  ربتنیز  دناهتفگ : نارسفم ، زا  يرامـش  ز . دشاب . اتـسار  نیمه  رد  هناوید و ... نز  جولع ، داوس ، لها  هماهت ، لها  نانز  رـس  هب  هاگن 
فالتخا نآ  ياههنومن  اهقادصم و  رد  سپس  نانیا ، تسا . يرهاظ  ياهتنیز  نایب  ددص  رد  اهنم » رهظ  ام  الا   » هلمج ینطاب . يرهاظ و  تسا :

تنیز تسا : هتفگ  ساـبعنبا  تسا . هتـسناد  لاـخلخ  وـگنلا و  هراوـشوگ ، ار  ینطاـبتنی  ساـبل و  ار  يرهاـظ  تنیز  دوعـسمنبا ، دـناهدرک .
ار يرهاظ  تنیز  رگید ، يرامـش  هتفگ و  ار  رتشگنا  وگنلا و  همروس ، اهنت  هداتق ، تسا . تسد  ياـنح  اـههنوگ و  رتشگنا ، همروس ، يرهاـظ ،

ياههاگدید نیا  ( 50 . ) دـناهتفگ ار  ناتـشگنارس  تسد و  فک  رگید  یهورگ  ناتـشگنارس و  تروـص و  يرامـش  هتـسناد و  نیفک  هجو و 
يوریپ موزل  ناسنا  يارب  اههاگدـید  زا  کی  چـیه  هدرکن و  نایب  ار  ینـشور  زرم  عراـش  هک  تسا  هتکن  نیا  رگناـیب  هدـنکارپ  نوگاـنوگ و 

سابل ار  يرهاظ  تنیز  هک  تسا  دوعـسمنبا  لوق  نامه  لقادـح ، اریز  تسا . هدـش  انثتـسا  لقادـح  نامگیب  تفگ : ناوتیمن  و  دروآیمن .
لزان زا  سپ  دناهدرکیمن و  تسد  هب  شکتسد  هدزیمن و  هیشوپ  هیآ  نیا  ندش  لزان  زا  شیپ  نانز ، نامگیب ، هک  یلاح  رد  تسا . هتسناد 

، زین چم  ات  اهاپ  فک  ندیـشوپ  هتـشادن و  یلاکـشا  هرهچ ، چم و  ات  اهتـسد  ندوب  راکـشآ  نامگیب  سپ ، تسا . هدوب  نینچ  مه ، هیآ  ندـش 
فرع زا  نانآ  مهف  رب  ار  نانیا  نخـس  میراذـگاو و  فرع  هب  ار  اهنمرهظام » الا   » دـیاب زین ، اههاگدـید  نیا  ربارب  نیارباـنب ، تسا . هدوبن  مسر 

زا نهبویج ». یلع  نهرمخب  نبرـضیلو  : » دـنکیم نایب  ناوناـب  يارب  ار  ياهژیو  مکح  هک  ياهلمج  نیمود  . 15 مینک . لمح  ناشدوخ  ناـمز 
ار اهیرـسور  هفیرـش ، هیآ  ندـش  لزان  زا  شیپ  هک  دوشیم  رهاظ  دـیزادنیب ، دوخ  ناـبیرگرب  ار  دوخ  ياهیرـسور  دـیامرفیم : هک  هلمج  نیا 

دییات ( ، 51  ) دش نایب  هیآ ، لوزن  ناش  رد  نیا  زا  شیپ  هک  یتیاور  تسا . هدوب  ادـیپ  نانآ ، ياههنیـس  نابیرگ و  دـناهدزیمن و  هرگ  ولگریز 
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، نامگیب تسا ، هدوب  ادـیپ  هنیـس ، زا  يرادـقم  اهـشوگ و  ولگریز ، هیآ ، ندـش  لزان  زا  شیپ  هک  یتقو  نیارباـنب ، تسا . هتکن  نیمه  هدـننک 
هنیـس و یلو  دـنناشوپب ; ار  اهاپ  اهتـسد و  نانز  ینیمزرـس  رد  ياهعماج و  رد  هک  تسین  موسرم  چـیه  اریز  هدوب  رهاظ  هرهچ  اـهاپ و  اهتـسد ،

دیاـب هک : نیا  نآ  میدرک و  هدافتـسا  شیپ  هلمج  زا  هک  تسا  ياهتکن  هدـننک  دـییات  هفیرـش ، هیآ  زا  هلمج  نیا  . 16 دـنراذگب . زاب  ار  ندرگ 
دوخ دیدج  رظن  مکح و  دنک و  مالعا  دنادیمن ، تسرد  ار  اج  ره  عراش  سپس  داد ، رارق  رایعم  ار  نآ  دیـسر و  او  ار  نامز  نآ  فرع  سابل 

ندناشوپ ندوب  بجاو  هفیرش ، هیآ  زا  شخب  نیا  زا  . 17 درک . يوریپ  فرع  زا  دیاب  درکن ، مالعا  ار  يدروم  یتسردان  رگا  دیامرفب . نایب  ار 
، ولگ ریز  رد  ندز  هرگ  هنیـس و  يور  رب  يرـسور  نتخادـنا  هن  دـیآیم و  رب  بلطم  نیا  هیآ  زا  هن  اریز  تسین ; هدافتـسا  روـخرد  هناـچ ، ریز 

دیابن نیاربانب ، نآ ، مامت  هن  تسا ، رهظام  زا  یقادصم  نیهجو ، فک و  يانثتـسا  هک  دـش  نایب  نیا  زا  شیپ  دریگیم . ارف  ار  هناچریز  یمامت 
یسررب دیاب  هکلب  ریخ ؟ ای  دریگیم  رب  رد  ار  هناچ  ریز  هجو   » هک درک  ثحب  دیابن  تسین و  ای  تسا ، تروص  زا  هناچریز  ایآ  هک  درک  ثحب 

رما هنیـس  نابیرگ و  ندـناشوپ  هب  هتـساوخ  ای  ودریگ  هدرخ  نانز  رب  نابیرگ ، ندـناشوپن  رب  دـنک و  در  ار  فرع  هتـساوخ  هک  عراش  اـیآ  درک 
، تفرگن رب  رد  رگا  تسا و  بجاو  يوریپ  تفرگرب ، رد  ار  هناـچریز  عراـش ، رما  رگا  ریخ ؟ اـی  دوشیم ، هناـچریز  لـماش  شرما  اـیآ  دـنک ،

دعب هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يرگید  لیلد  هک  نیا  رگم  دـنامیم ; یقاب  دناهتـشاد ، هنیدـم  مدرم  فرع  هک  یلوا ، هحابا  ناـمه  هب  هناـچریز ،
...« تکلم ام  وا  نهئاسن ، وا  نهئاـبآ ... وا  نهتلوعبل  ـالا  نهتنیز  نیدـبیال  : » دـیامرفیم هک  هفیرـش  هیآ  رگید  شخب  رد  . 18 مینکیم . ثحب 

ناـیب يارب  تسخن ، هراـبرد  نآ  يروآداـی  دـناهدش : روآداـی  هک  تسا  نهتنیز  نیدـبیالو   » رارکت هـجو  دروـخیم ، مـشچ  هـب  هـک  ياهـتکن 
: دنک نایب  ار  هتکن  نیا  هک  تسا  نآ  ربتسخن  رابرد  ینعی  ( 52 . ) تسا هدوب  رظان  نایب  يارب  مود ، هرابرد  هدوب و  روظنم  رابتعا  هب  اهتـصخر 

تسد دننام : دنامیم ; نوریب  دنادیم ، هتـسیاب  ار  نآ  فرع  هک  ترورـض ، باب  زا  هک  هچنآ  رگم  دناشوپب ، ار  دوختنیز  دراد ، هفیظو  نز ،
تـسین مزال  دنرگنب و  نز  ياهتنیز  هب  دنناوتیم  نادرم ، زا  يرامـش  هک  تسا  نیا  نایب  ددـص  رد  نهتنیز  نیدـبیال   » مود رابرد  اما  هرهچ . و 

ات اهتـسد  الابتسد ، هک  تسا  تنیز  ياهاج  تنیز ، زا  دارم  هک  میدـش  روآداـی  نیا ، زا  شیپ  دـناشوپب . ناـنآ  زا  ار  دوخ  ياـهتنیز  نز ، هک 
زا اهنار ، هنیس و  مکـش ، رمک ، نامگیب ، اما  دریگب  ربرد  ار  رـس  ياهوم  دیاش  نابیرگ و  اهـشوگ ، ولگ ، ندرگ و  چم ، ات  اهاپ  جنرآ ، فصن 

. دـناهدناشوپیم ار  اـهنیا  لومعم ، روط  هب  ناـنز  هک  دـننامیم  دوخ  نیتسخن  لاـح  ناـمه  رب  اـضعا  نیا  دـنوریمن . رامـش  هبتنیز  ياـهاج 
هدینـش اج  نآ  اج و  نیا  زا  هک  هچنآ  نیاربانب  دـنرادن . ار  ءاضعا  نآ  هب  هاگن  قح  مرحم  دـنواشیوخ  دـناشوپب و  ار  اـهنآ  دـیاب  نز  نیارباـنب ،
هفیرـش هیآ  اب  راگزاسان  داـینبیب و  تسرداـن و  تسا  ینخـس  دـنرگنب  دـنناوتیم  نز  ياـج  ره  هب  مرحم  نادرم  تروع ، زا  ریغ  هب  دوشیم :

هب هک  تساور  رهوش  رب  هک  نیا  . 19 تفگ . میهاوخ  نخس  هراب  نیا  رد  هک  هتفرگ  همـشچرس  ناهیقف  ياوتف  زا  رادنپ  نیا  هتبلا  ثحب . دروم 
، دوشیم هدافتـسا  يرگید  تاـیآ  زا  هک  تسا  یبلطم  دراد و ... دوخ  رهوش  هراـبرد  ار  یقح  نینچ  مه  نز  درگنب و  شیوخ  نز  ياـج  همه 
. دییآرد دوخ  رازتشک  رب  دیتساوخ  هک  اج  ره  دنیامـش ، ياهرازتشک  امـش ، نارـسمه  متئـش ». ینا  مکثرح  اوتاف  مکل  ثرح  مکءاسن  : » دننام
، نانمؤم ( 53 .« ) نیمولم ریغ  مهناف  مهناـمیا ، تکلم  اـم  وا  مهجاوزا  یلع  ـالا  نوظفاـح  مهجورفل  نیذـلاو  نیذـلا ... نونمؤملا  حـلفا  دـق  » اـی

نانآ رب  یـشهوکن  چیه  هک  یکلم  نازینک  ای  نارـسمه  رب  رگم  دننکیم ، ینابهاگن  ار  دوخ  ياهجرف  هک  نانآ  و  هک ... نانآ  دندش  راگتـسر 
ندب یمامت  هب  دناوتیم  رهوش  نهتلوعبل و  الا   » هدش هدرب  مان  رهوش  زا  هفیرـش  هیآ  رد  نوچ : دناهتـشادنپ  يرامـش  هک  نیا  نیاربانب ، تسین .

مه هورگ  هدزای  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  هدرک ، فطع  رهوش  رب  ار  يرگید  هناـگهدزای  ياههتـسد  سپـس  دـنک ، هاـگن  دوخ  رـسمه 
ندوب مارح  دـننام : دوش ، هماقا  فالخ  رب  یلیلد  هکنیا  رگم  دـننک ، هاـگن  تسا ، مرحم  اـهنآ  اـب  هک  یمناـخ  ندـب  ياـج  همه  هب  دـنناوتیم 

، گنرد نیرتمک  اب  هک  لیلدیب  انبمیبتسا و  ینخس  تسین و  شیب  يرادنپ  دولآتوهش و ... هاگن  ندوب  مارح  ریغ و  تروع  هب  نتـسیرگن 
، دنناشوپب ار  دوختنیز  ياهاج  نانآ  ربارب  رد  نانز  تسین  مزال  دناهدش و  انثتسا  هیآ  نیا  رد  هک  یناسک  . 20 دوشیم . نشور  نآ  یتسردان 
هب دیرخرز و  زینک   ) نیمی کلم  شیکمه ، نانز  رهاوخ ، رـسپ  ردارب ، رـسپ  ردارب ، رهوش ، رـسپ  رـسپ ، رهوش ، ردپ  ردپ ، رهوش ، زا : دـنترابع 

دنرادن یسنج  زاین  هک  یناوریپ  هک  نیا  رد  . 21 دناهدشن . هریچ  نانز  تروع  رب  هک  یناکدوک  دنرادن ، یـسنج  زاین  هک  یناوریپ  دبع ) یلوق 

میرک نآرق  رد  زا 109باجح  هحفص 58 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دنیآیم و ناسنا  هارمه  ییاذغ  زاین  رطاخ  هب  هک  نانآ  فلا . تسا : هدش  لقن  لوق  جنپ  نایبلاعمجم  رد  تسا . فالتخا  دنتـسه ، یناسک  هچ 
. ریغص هدرب  ه . درادن . نانز  هب  یشیارگ  هک  يریپ  د . هدیربتلآ )  ) یصخ ج . شزیمآ .) زا  ناوتان   ) نینع ب . هلبا . دننام : دنرادن ، یسنج  زاین 

یلو دـنراد ، توهــش  موـس  مود و  هورگ  اریز  رتهتفریذـپ ; دـشاب و  رتـهب  تـسخن ، هاگدـید  هاگدـید ، دـنچ  نـیا  زا  دـسریم  رظن  هـب  ( 54)
هوق یغلابان ، رطاخ  هب  مجنپ ، هتـسد  درمریپ . نینچمه  دوشیمن و  هتفگ  دـنمزاین  ریغ  هبرالا  یلوا  ریغ   » هب نیارباـنب  دـنرب . راـک  هب  دـنناوتیمن 
نیا مامت  مات و  قادصم  نیاربانب ، تسا . هدش  انثتـسا  يذلا »... لفطلا  وا  » زارف اب  هک  دناهوقلاب  دنمزاین  نانیا  هدـشن و  هتخیگنارب  نانآ  هیناوهش 
یلو دناهتشاد ، یسنج  توهـش  رتشیپ  هک  ار  یناسک  ناوتیم  تسین و  قادصم  نآ  هب  رـصحنم  هژیو و  هیآ  هچرگ  تسا ، لوا  هتـسد  هرقف ،

یناـکدوک زا  دارم  هک  نیا  رد  . 22 دروآ . رامـش  هب  نآ  ياهقادصم  زا  زین ، دنرادن  یتوهـش  تضایر ، ای  يریپ ، ای  یـضیرم ، رطاخ  هب  نونکا 
رطاخ هب  دنـسانشیمن و  ار  نانز  رارـسا  اهتروع و  هک  یناکدوک  فلا . تسا . فالتخا  دنتـسه ، یناسک  هچ  دـناهدشن ، هریچ  اـهتروع  رب  هک 

توهـش دح  هب  رگا  نیاربانب ، دنرادن . ار  نانز  اب  شزیمآ  تردـق  هک  یناکدوک  ب . دـناهدرکن . ادـیپ  توق  ورین و  نآ  رب  توهـش ، نتـشادن 
ار ناـنز  رارـسا  یناـکدوک  رگا  اریز  تسا ; رتهبتسخن  هاگدـید  هاگدـید ، ود  زا  دـسریم  رظن  هب  ( 55 . ) دـنراد ار  نادرم  مکح  دندیـسر ،
دنوش و هدیشک  فارحنا  هب  ناکدوک  دوشیم ، ببس  یهاگآ  نیا  شزیمآ ، زا  ناوتان  نونکا  یلو  دنـشاب ، هاگآ  یـسنج  روما  زا  دنـسانشب و 
: تسا هرقف  نیا  نانز ، باجح  هرابرد  هفیرش ، هیآ  رد  هرقف  نیرخآ  . 23 دریگب . ماجنا  دریگب ، ماجنا  هتساوخیمن  عراش  هک  ار  ییاهراک  نآ 
. دوش مولعم  دناهتـشاد  ناهنپ  هک  ییاهتنیز  ات  دـنبوکب ، نیمز  رب  ياپ  دـیابن  نمؤم ، نانز  نهتنیز ». نم  نیفخیاـم  ملعیل  نهلجراـب  نبرـضیال  »

ندناونش هک  تسیناور  نمؤم  نانز  رب  تنیز ، ياج  ندنایامن  اهنت  هن  هک : نیا  دیآیم  تسد  هب  هفیرـش  هیآ  هرقف  نیا  زا  هک  ياهتکن  نیتسخن 
هنوگره ندـنایامن  هک  دوـشیم  تشادرب  نهتنیز  نیدـبیال   » هرقف زا  و  نبرـضیال »...  » هرقف زا  . 24 تسین . اور  زین ، مرحماـن  هبتنیز  يادـص 

ساوح زا  یلصا  صخاش  ود  مشچ ، شوگ و  نآرق  رد  تساوران . ساوح ، زا  کی  ره  زا  هدافتـسا  اب  درم ، توهـش  نتخیگنارب  يارب  ییابیز 
روتـسد رد ، بلطم  نیا  هک  هنوگ  نامه  دیوگب . نخـس  مرحمان  درم  اب  ریذـپلد  كزان و  دـیابن  نز  يور ، نیا  زا  دـنوریم . رامـش  هب  یناسنا 

راتفگ رد  سپ  ( 56 .« ) ضرم هبلق  یف  يذلا  عمطیف  لوقلاب  نعضخت  الف  : » تسا هدمآ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ نانز  هب  دنوادخ 
راکـشآ نیمز  رب  یبوکياپ  اب  دیابن  نز  هک  یناهن  ياهتنیز  هلمج  زا  . 25 تسا . يرامیب  شبلق  رد  هک  نآ  دربن ، دیما  ات  دـیهدن ، ناشن  یمرن 

هچنآ فرع و  هک  دوـشیم  نشور  دـنادیم ، ناـهن  تنیز  ار  نآ  نآرق  دناهتـسبیم و  اـپ  هب  ار  لاـخلخ  هک  اـجنآ  زا  تسا . لاـخلخ  دزاـس ،
رد نییاپ ، ات  اپ  ندناشوپ  نیاربانب ، تسا . هدـناشوپیم  زین  ار  لاخلخ  هک  دناهدیـشوپیم ، دـنلب  ياهراولـش  نانز  هدوب ، مسر  هدـش و  هتخانش 

ندرک دودحم  ددص  رد  هیآ  نیا  اریز  تسا ; هدش  نشور  نآ ، ندوب  بجاو  هفیرش ، هیآ  ندش  لزان  زا  سپ  هدوب و  مسر  هتشذگ ، ياهنامز 
ندناشوپ تفگ : ناوتیم  هدوب ، یکی  لزنم ، لخاد  لزنم و  نوریب  سابل  راولش و  نامز ، نآ  رد  هک  دش  نشور  رگا  لاح  ندنارتسگ . دندوب ،

، رهوش دزن  رگم  تسا . هدـش  بجاو  سپـس  هدوب و  موسرم  هدـش و  هتخانـش  هناگهدزاود ، ياهمرحم  شیپ  رد  لزنم و  لخاد  رد  نییاپ ، ات  اپ 
وریپ هناخ ، نورد  سابل  دشن ، ادیپ  هناخ ، زا  نوریب  هناخ و  رد  نز  سابل  ندوب  ناسکی  رب  ياهناشن  رگا  تسا . هدش  انثتـسا  رگید  تایآ  اب  هک 
نیمز رب  یبوکياپ  نودب  دناوتیم  نز  ینعی  تسین ; نتفر  هار  ياههتـسیاب  زج  ندیبوک ، نیمز  رب  ياپ  هک  نیا  رگید  هتکن  . 26 تسا . فرع 

رد و  اهنمرهظ ». ام  الا  نهتنیز  نیدبیال  : » دومرف لبق ، هرقف  دـنچ  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  نیاربانب ، دور . هار  لومعم ، هدـش و  هتخانـش  هنوگ  هب 
هزادناب دنـشاب و  هتـشاد  ياهنیمز  ره  رد  ار  تیاعر  نیرتشیب  دیاب  اهمناخ  هک  دوشیم  نشور  درک ، يریگولج  نیمز  هب  اپ  ندز  زا  هرقف  نیا 

، ناـنمؤم يا  نوـحلفت ». مکلعل  نوـنمؤملا  اـهیا  اـعیمج  هللا  یلا  اوـبوتو  : » دـیامرفیم هیآ  زا  شخب  نیرخآ  رد  . 27 دننک . هدنـسب  ترورض ،
زا کی  ره  مکح  هیآ ، ود  نیا  اریز  تسا ; نمؤم  نادرم  نونمؤملا  اهیا   » زا دارم  ایوگ  دیوش . راگتسر  دیاش  دیدرگرب ، ادخ  يوس  هب  یگمه 

هبوت و هب  زاـین  هک  دـناهدادیم  ماـجنا  ار  یناـهانگ  نادرم  هک  دوـشیم  نشور  يور ، نیا  زا  درک . ناـیب  هناگادـج  ار  نمؤـم  ناـنز  نادرم و 
بلطم نیا  هدننک  دییات  لوزن ، ناش  هک  دناهدش  ناوناب  يارب  یماکحا  لعج  ببـس  دولآتوهـش ، ياههاگن  اب  لثم ، رد  تسا . هدوبتشگزاب 

هکلب هدوبن ، نانآ  ندیـشک  دـنب  هب  ندرک و  دراو  ناصقن  ناونع  هب  نانز ، شـشوپ  یگنوگچ  سابل و  رد  دـنوادخ  يریگتخـس  سپ  تسا .
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هدـنرادهگن و تسا  يرگنـس  ناـنآ  يارب  باـجح ، نیارباـنب ، دـنک . ظـفح  نارتوهـش  نادرم  هدوـلآ  نامـشچ  زا  ار  ناـنآ  هک  هدوـب  یهار 
مشچ نامرف  نانز و  هب  ششوپ  نامرف  . 28 هعماج . رد  دوخ  قوقح  زا  نانآ  ندرک  مورحم  يارب  هن  توهش ، هب  هدولآ  ياههاگن  زا  هدنرادزاب 

رب میمـصت  دننام  ینورد ، ییورین  نانآ  هکلب  تسین ; یفاک  نادرم ، ینارچمشچ  هانگ و  زا  يریگولج  يارب  ییاهنت  هب  نادرم ، هب  نتـساکورف 
نودب دنرادزاب و  هدرک ، مارح  دنوادخ  هک  هچنآ  زا  ار  نانآ  ات  دنراد ; زاین  وا ، ياهروتسد  هب  نداهن  ندرگ  ادخ و  يوس  هبتشگزاب  هبوت و 
رایـسب هدش ، لقن  دوراجلایبا  تیاور  ناونع  هب  میهاربا ، نبیلع  ریـسفت  رد  هچنآ  . 29 تسین . یفاک  ینوریب ، تادـیهمت  ینورد ، يورین  نآ 
نیدـبیال  » هلوق یف  : » دـنکیم تیاور  (ع ) رقاـب ماـما  زا  دوراـجلا  یبا  دوـشیم : تشادرب  هفیرـش ، هیآ  رهاـظ  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  دـننامه 

. جوزلل ۀنیزو  مرحملل  ۀـنیزو  سانلل  ۀـنیز  ثالث : ۀـنیزلاو  راوسلاو . فکلا  باضخو  متاخلاو  لحکلاو  بایثلا  یهف  اهنم » رهظ  ام  الا  نهتنیز 
جوزلل ۀـنیز  اماو  هنم  لفـسا  امو  لاخلخلاو  هنودامو  جـلمدلاو  اهقوف  امف  ةدالقلا  عضومف  مرحملا  ۀـنیز  اماو  هانرکذ  دـقف  ساـنلا ، ۀـنیز  اـماف 

نآ دومرف : تساراکـشآ  هچنآ  رگم  ار  دوختنیز  دـنزاسن  راکـشآ  و  : » لاعتم دـنوادخ  هدومرف  هراـبرد  (ع ) رقاـب ماـما  ( 57 .« ) هلک دـسجلاف 
مرحم و يارب  یتـنیز  مدرم ، يارب  یتـنیز  تسا : مسق  هس  تنیز ، وگنلا . تسد و  ياـنح  رتـشگنا ، همروـس ، ساـبل ، زا : تسا  تراـبع  تنیز ،

ياج نآ و  زا  رتنییاپ  دنبتسد و  ياج  نآ و  زا  رتالاب  دنبندرگ و  ياج  مرحم ، تنیز  میدش . روآدای  ار  مدرم  ياربتنیز  رهوش . يارب  یتنیز 
زا هچنآ  زا  شخب  هچ  هک  نیا  رد  تسا و  هشقانم  تیاور  دنـس  رد  هچ  رگا  تسا . نز  ندـب  یمامت  رهوشتنیز  نآ و  زا  رتنییاـپ  لاـخلخ و 

، تسا مهم  هچنآ  یلو  دراد . دوجو  ییاهلامتحا  ریـسفت ، بحاص  نانخـس  نآ ، زا  شخب  مادـک  تسا و  تیاور  دـش ، لقن  (ع ) رقاب ماما  لوق 
نتـشادن دنـس  يور  نیا  زا  دراد ; يدییات  هبنج  تیاور  نیاربانب ، و  دنکیم . نایب  فرع  هب  هجوت  اب  هیآ  رهاظ  هک  دیوگیم  ار  نامه  تیاور 

ندب زا  ییاهتمـسق  نانز  هک  دش  نشور  دش ، هتفگ  نخـس  اهنآ  زا  نیا ، زا  شیپ  هک  یتایآ  زا  مجنپ : هلحرم  دناسریمن . ثحب  هب  ینایز  نآ ،
هیآ رد  هدـش  حرطم  هناگهدزاود  نادـنواشیوخ  ربارب  رد  ار  اهنآ  تسین  مزال  دـناهدناشوپیمن ، باجح  هیآ  ندـش  لزان  زا  شیپ  هک  ار  دوخ 

تسیچ و نونکا  دناهدناشوپیم ، باجح  هیآ  زا  شیپ  هک  ار  ییاهاج  نآ  مکح  هک  دماین  تسد  هب  تایآ  زا  یلو  دـنناشوپب . رون ، هروس   30
؟ دنک نایامن  دوخ  غلاب  دنزرف  ربارب  رد  ار  تروع  زا  ریغ  ندب  یمامت  دناوتیم  ردام  ایآ  لثم ، رد  دننکب ؟ دیاب  هچ  هورگهدزاود  نیا  ربارب  رد 

نتخاس راکـشآ  ندوب  اور  ثحب ، دروم  تایآ  زا  دنک ؟ نایامن  دوخ  غلاب  ردارب  ربارب  رد  ار  تروع  زا  ریغ  ندـب ، یمامت  دـناوتیم  رهاوخایآ 
تسد هب  دیجم ، نآرق  رهاظ  زا  مییوگب : میهاوخیم  نونکا  دماین . تسد  هب  اهمرحم  ربارب  رد  نآ  دننام  اهنار و  اپقاس و  رمک ، مکـش ، هنیس ،

. تسا مارح  ارچ ، نوچیب و  یبسن ، ناشیوخ  ربارب  رد  نار و ... هنیـس ، مکـش ، ندنایامن ، بسانمان و  سابل  اب  نز ، ندش  رـضاح  هک  دیآیم 
اهیا ای  : » تسا هدومرف  عونمم  ار ، ردام  ردپ و  قاتا  هب  هزاجا  نودـب  دورو  یتح  هدومرف و  حرطم  ار  هلاسم  رون  هروس  هیآ 85 95  رد  دنوادخ 

نم مکبایث  نوعـضت  نیحو  رجفلا  ةولـص  لبق  نم  تارم  ثلث  مکنم  ملحلا  اوغلبیمل  نیذلاو  مکنامیا  تکلم  نیذلا  مکنذاتـسیل  اونمآ  نیذـلا 
نیبی کلذک  ضعب  یلع  مکـضعب  مکیلع  نوفاوط  نهدعب  حانج  مهیلعالو  مکیلع  سیل  مکل  تاروع  ثلث  ءاشعلا  ةولـص  دـعب  نمو  ةریهظلا 
ندش دراو  يارب  ، ) غلابان ناکدوک  امـش و  دیرخ  رز  نازینک  نامالغ و  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  نانآ  يا  میکح ». مکیلع  هللاو  تایآلا  مکل  هللا 

زا سپ  دیروآیم و  رد  رهظ  ماگنه  ار  دوخ  ياهسابل  هک  یماگنه  حبص ، زامن  زا  شیپ  دنریگب : هزاجا  امـش  زا  تقو  هس  دیاب  امـش ) قاتا  هب 
يرامـش رب  امـش  زا  يرامـش  تسین . یهانگ  تقو ، هس  نیا  زا  ریغ  نانآ ، رب  امـشرب و  امـش . يارب  زا  تسا  تروع  تقو ، هس  نیا  اشع . زامن 

غلب اذاو  . » تسا میکح  ياناد  دنوادخ ، دنکیم و  نایب  امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  نینچ  نیا  دناهدننک  شدرگ  هدنوش و  دراو  رگید 
هب امش  ناکدوک  هک  یماگنه  میکح ». میلع  هللاو  هتایآ  مکل  هللا  نیبی  کلذک  مهلبق  نم  نیذلا  نذاتسا  امک  اونذاتسیلف  ملحلا  مکنم  لافطالا 

يارب ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  نینچ  نیا  دنتفرگیم . هزاجا  نانآ  ناینیـشیپ  هک  هنوگنامه  دـنریگب ، هزاجا  امـش  زا  دـیاب  دندیـسر ، غولب  نس 
هزاجا ردام  ردـپ و  قاتا  هب  دورو  يارب  تبون ، هس  رد  غلابان ، ناـکدوک  دـیامرفیم  هیآ  تسا . میکح  ياـناد  دـنوادخ  دـنکیم . ناـیب  اـمش ،

رد هک  نیا  اب  رگید . ياهتقو  رد  هچ  تبون و  هس  نیا  رد  هچ  دنریگب ، هزاجا  لاح ، ره  رد  دـیاب  نانیا ، روطچ ؟ غلاب  ناکدوک  لاح ، دـنریگب .
ردپ و قاتا  هب  دورو  يارب  غلاب  كدوک  ارچ  دیآیم ، شیپمک  رایـسب  ای  درادن ، دوجو  یلک  هب  ای  ردام  یگنهرب و ... لامتحا  رگید ، ياهتقو 
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ياهتنیز زا  یلو  تسین ، نیتروع  هک  ردام  زا  ییاهاج  دراد  لامتحا  زین  اهتقو  رگید  رد  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  دریگب ؟ هزاجا  دـیاب  ردام ،
هیآ حیرص  هیآ 85 و  موهفم  نیاربانب ، اوران . رسمهریغ  يارب  تساور و  اهنآ  ندید  رسمه  يارب  اهنت  هک  دنشاب  ادیپ  دنوریم ، رامش  هب  ناهن 

ندوب مارح  ردام و  ینطاب  ياهتنیز  هب  رظن  ندوب  مارح  هب  یفرع ، همزالم  اب  دـننکیم ، نایب  غلاب  دـنزرف  يارب  ار  هزاـجا  ندوب  بجاو  هک  ، 95
; دشاب راکشآ  زین  رگید  تقو  هس  نآ  رد  ردام  نیتروع  هک  دراد  لامتحا  دیوگب  یسک  رگا  دراد . تلالد  ردام ، رب  ناهنپ  ياهتنیز  ندنایامن 

دورو ندوب  زیاج  اب  هدش ، دایتبون  هس  ریغ  رد  ردام  نیتروع  ندوب  نایامن  لامتحا  مییوگیم : دنوشن ! دراو  غلاب  ناکدوک  دیاب  يور  نیا  زا 
نادنزرف نیب  رد  ریزسابل ، اب  ردام  ندش  رهاظ  ندوب  زیاج  هب  تایاور  زا  يوق  لیلد  رگا  هلب  تسین . راگزاس ، هزاجا ، نودب  غلابان ، ناکدوک 

تایاور ثحب  رد  یلو  مینادـب . رگید  روما  يارب  ار  هزاجا  ندوب  بجاو  دـیاب  تسین ، ياهراـچ  هاـگ ، نآ  دوب ، صن  ناـسب  هک  میدرک ، ادـیپ 
نیا هجیتن  درک و  ءانثتسا  ار  هورگ  هدزاود  رون ، هروس  هیآ 31  رد  دنوادخ  هتکن : درادن . دوجو  ینشور  يوق و  لیلد  نینچ  هک  دمآ ، دهاوخ 

هـس رد  هک  درک  بجاو  هتـسد  ود  رب  اهنت  هروس ، نامه  هیآ 85  رد  اما  دـناشوپب ; اـههورگ  نیا  ربارب  رد  ار  دوختسین  مزـال  نز  رب  هک  دـش 
ياهانثتـسا لیلد  دیآیم : نهذ  هب  شـسرپ  نیا  يور ، نیا  زا  دنریگب . هزاجا  دـیاب  ناگمه  اهتقو ، رگید  رد  دـنریگب و  هزاجا  هدـش ، دایتقو 

دراد ثحب  دوخ ، نیا  نیمی . کلم  . 1 درک : ءانثتـسا  ار  هورگ  ود  اج  نیا  رد  خـساپ : تسیچ ؟ اج  نیا  رد  هناگود  اج و  نآ  رد  هناـگهدزاود 
؟ دریگیم رب  رد  زین  ار  ناغلابان  ای  دریگیم ، رب  رد  ار  ناغلاب  ایآ  دریگیم ؟ رب  رد  ار  زینک  اهنت  هن ، ای  دریگیم ، رب  رد  ار  زینک  مالغ و  ایآ  هک 

غلابریغ ناکدوک  . 2 دوشیم . يراددوخ  نآ ، هرابرد  ثحب  زا  دـنرادن ، یجراخ  دوجو  ام  نامز  رد  هدرب  عاونا  زا  مادـکچیه  هک  اـج  نآ  زا 
، تروع زا  ریغ  هب  ندب ، ندناشوپ  دنک و  هاگن  تروع  زا  ریغ  ردام ، ندب  یمامت  هب  دناوتیم  هورگ  نیا  غلابریغ . كدوک  ره  هن  ناسنا ، دوخ 

یلو دـنوش . دراو  ردام ، ردـپ و  قاتا  هب  هدـش ، دایتبون  هس  رد  رگم  هزاـجا ، نودـب  دـنناوتیم  يور  نیا  زا  تسین ; بجاو  ناـنیا ، ربارب  رد 
، دنریگب هزاجا  هاگ  همه  رد  ردام ، ردپ و  قاتا  هب  ندش  دراو  يارب  دـیاب  دندیـسر ، غولب  نس  هب  یتقو  غلابان ، ناکدوک  نیمه  هورگ و  نیمه 

روط هب  نارـسفم  هدـش و  رکذ  هیآ  رد  هک  ياهملک  دـیق و  کی  يانعم  اج ، نیا  رد  دـشاب . نایرع  ردام  ياهاپ  هنیـس و  نار و  اـسب ، هچ  نوچ 
اونذاتـسیلف ملحلا ، مکنم  لافطالا  غلب  اذاو  : » دوب نینچ  رون  هروس  هیآ 60  دوشیم . نشور  دناهتـشذگ ، نآ  زا  هدرکن و  ینعم  ار  نآ  لومعم 

، دیآیمن تسد  هب  ینشور  بلطم  نارسفم ، مالک  زا  دراد ؟ هراشا  یناسک  هچ  هب  هفیرـش  هیآ  رد  مهلبق  نم  .« » مهلبق نم  نیذلا  نذاتـسا  امک 
، تشادـن یهاگآ  نانز  ياـهتروع  رب  هک  دوب  یکدوک  نیمهدزاود  وهدـش ، انثتـسا  هورگ  هدزاود  هک  هروس  نیمه  هیآ 31  هب  هجوت  اـب  یلو 

دیاـب تروص ، نیا  رد  هک  دنـسرب  غولب  نس  هب  هک  یناـمز  رگم  دـندش ، هدوـشخب  هزاـجا  نتفرگ  زا  هیآ 85 ، رد  ناـکدوک  دوـشیم ، نشور 
نم  » زا دارم  هک  دوشیم  نشور  نیاربانب ، دـنتفرگیم . هزاجا  یلبق ، هورگهدزاـی  ینعی  مهلبق ;  نم  نیذـلا   » هک هنوگناـمه  دـنریگب ، هزاـجا 

نمؤم و هروس  تاـیآ  رطاـخ  هب  ندرک ، هاـگن  نتفرگ و  هزاـجا  زا  هجوز  جوز و  ندوب  انثتـسا  هتبلا  تسا . یلبق  هناـگهدزای  ياـههورگ  مهلبق 
نشورود نآ  نوگانوگ  يایاوز  دش و  هیآ 85 و 95  زا  ثحب  هک  لاح  تایاور : دزاسیمن . دراو  ام ، ثحبتیل  هب  یلاکـشا  تسا و  جراعم 

: دیامرفیم (ع ) قداص ماما  .1 میوشیم : روآدای  هدـش ، هدروآ  و 95   85 هیآ ، ود  لیذ  رد  هک  هدـننک  دـییات  ناونع  هب  ار  یتاـیاور  دـیدرگ ،
هما و یلع  جـلی  الف  ملحلا  غلب  نمو  لجوزع  هللا  مکرما  اـمک  . تارم ثـالث  مکنم  ملحلا  اوغلبی  مل  نیذـلاو  مهناـمیا  تکلم  نیذـلا  نذاتـسی  »

ياهنیمی کلم  ( 58 .« ) لجوزع هللا  ۀـعاط  مالـسلا  اوملـسی و  یتح  اونذای  الف  نذاب  الا  کلذ  يوسام  یلع  الو  هتلاخ  یلع  ـالو  هتخا  یلعـال 
هب ، دیـسر غولب  نس  هب  سکره  . دـنریگیم هزاجا  تبون  هس  رد  امـش ، هب  هدومرف  رما  دـنوادخ  هک  هنوگناـمه  ، امـش غلاـبان  نادـنزرف  اـمش و 

دنوادخ زا  يوریپ  مالـس ، اریز  ; دنک مالـس  ات  دنهدیمن ، هزاجا  .و  دوشیمن دراو  هزاجا  نودـب  نانیا ، ریغ  هلاخ و  رتخد ، ، ردام رب  ، يورچـیه
، هدش لقن  باب  نیا  رد  يرایسب  ياهتیاور ، روثنملاردلا  رد  .3 ( 59 . ) تسا هدیسر  (ع ) رقاب ماما  زا  ، تیاور نیا  دننامه  ، رگید یتیاور  .2 تسا .
. هلب : دیامرفیم ترضح  مریگب ؟ هزاجا  دیاب  ، مردام رب  ندش  دراو  يارب  ایآ  : دسرپیم ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  يوار  : » هلمج زا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ مریگب ؟ هزاجا  دیاب  ناشیا ، رب  ندش  دراو  يارب  ایآ  منکیم ، یگدـنز  قاتا  کی  رد  مردام  اب  : دـسرپیم يوار 

ترـضح مریگب ؟ هزاجا  دیاب  موشیم ، دراو  هاگ  ره  ایآ  متـسه ، مردام  رازگتمدخ  نم  دیوگیم : يوار  تسا . مزال  هزاجا  دیامرفیم : ملس )
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ریرج نبا  : » دنـس ود  اب  تیاور ، نیا  ( 60 .« ) وش دراو  ریگب و  هزاـجا  سپ  دومرف : هن . تفگ : ینیبـب ؟ هنهرب  ار  يو  يراد  تسود  اـیآ  دومرف :
ناشن تیاور  تسا . هدش  لقن  هللا ». لوسر  ای  لاق  الجر  نا  راسی : نب  ءاطع  نع  یقهیب  ریرجنبا و  یبنلا و« لاس  الجر  نا  ملـسا ، نبدـیز  نع 

وا نیتروع  یتح  هک  لماک  یگنهرب  زا  تسا  معا  اجنیا ، رد  نایرع  دوشن . هدید  هنهرب  ردام ، هک  تسا  نیا  يارب  نتفرگ  هزاجا  هک  دـهدیم 
لعفتمل نا  : » دش لقن  هفیذح ، دوعسمنبا و  زا  هک  یتایاور  هنیرق  هب  یلو  دوش . هدید  نار و ... مکش ، هنیس ، هک  یگنهرب  همین  ای  دوش ، هدید 

تسین و لماک  یگنهرب  يوبن ، ثیدـح  رد  یگنهرب  زا  دارم  هک  دوشیم  مولعم  اهارت » نا  بحت  اهنایحا  لک  یلع  ام   » ای هرکت  ام  اهنم  تیار 
دـش و لزان  نامز ، رورم  هب  مکمک و  باجح ، مکح  . 1 ثحب : هصالخ  هدشتشادرب . هیآ  زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  هدننک  دـییات  تایاور ،

ملاس يارب  باجح  . 2 تفای . نایرس  اههداوناخ  اههناخ و  رگید  هب  سپس  دش و  عورش  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هناخ  زا 
يارب هدوـب  یقح  فـیلکت ، رب  نوزفا  رداـچ ) ل   ) باـبلج . 3 نهبوـلقو .) مکبوـلقل  رهطا  مکلذ  : ) تسا هدـش  هداد  رارق  اـهناسنا  حور  ندـنام 

، ندرگورـس زا  ریغ  نانز ،  باجح ، مکح  ندـمآ  زا  شیپ  . 4 تسا . هتـشاد  يرترب  نآ  ندوب  قح  هبنج  ءادـتبا ، رد  هک  نمادـکاپ  ياهمناخ 
، نیاربانب تسا . هدوبن  جـیار  اهنار و ... هنیـس ، رمک ، ندوب  رهاظ  دـناهدناشوپیم . ار  دوخ  ندـب  یقاب  جـنرآ ، دودـح  ات  ار  اهتـسد  ناـبیرگ و 
، اهنار هب  ندرک  هاگن  ندوب  زیاج  دننک و  هاگن  هک  دنتسه  زاجم  دناهدناشوپیمن  لومعم  روط  هب  هک  ییاهاج  نامه  هدش ، ءانثتسا  ياههورگ 

... ترورـض و رطاخ  هب  هدشءانثتـسا  ياههورگ  تسا و  ریگارف  مکح  باـجح ، مکح  . 5 دـیآیمن . تسد  هب  هیآ  زا  اـپ و ... ياـهقاس  هنیس ،
هب هعماج  رد  دـنناوتب  ود  ره  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، رگیدـکی  زا  نز  درم و  طیحم  لماک  يزاسادـج  باجح ، هلاسم  رد  لصا  . 6 تسا . هدوب 

یسانشزاب تسا و  یـصخش  ياهلاسم  شـشوپ ، باجح و  . 7 دشاب . یمک  رایـسب  هزادـنارد  اهدروخرب  اهـسامت و  دـنزادرپب و  شالت  راک و 
نیا رد  . 8 دشن . نشور  روما  نایلوتم  رما و  نالوؤسم  يارب  ياهفیظو  مکح و  تایآ  نیا  زا  تسا و  دارفا  دوخ  هدهع  هب  اهترورض  و  رهظام » »
دوخ رـسمه  ردام  هب  دناوتیم  داماد  هک  دشن  نشور  تایآ  ناگژاو  زا  کی  چیه  زا  دـشن و  حرطم  رـسمه » ردام   » هرابرد یثحب  چـیه  تایآ 

، رتخد رهاوخ ، ردام ، اب  جاودزا  هک  هنوگ  نامه  تسا ، مارح  رـسمه  ردام  اب  جاودزا  دوشیم : نشور  هرقب  هروس  هیآ 32  زا  هلب ، دنک . هاگن 
. درادـن دوجو  ندرک  هاـگن  ندوب  لـالح  اـب  جاودزا  ندوب  مارح  نیب  ياهمزـالم  یلو  تسا ، مارح  رهاوخ  رتخد  ردارب و  رتـخد  هلاـخ ، همع ،

هروس . 4 ج7 863/8 . یسربط ، مالـسالا  نیما  نایبلاعمجم ،   » ریـسفت . 3 هیآ 23 33 . ناـمه ، . 2 هـیآ 35 . بازحا ،   » هروـس . 1 اهتشونیپ :
ریسفت . 7 ح4 . ناـمه ، . 6 . 172 ج1/171 -  حاـکنلا ، تامدـقم  باوـبا  زا  باـب 129 ، ج14 ، هعیـشلا ،  لـئاسو  . » 5 هــیآ 55 . بازحا ،  »

 ، بازحا  » هروس . 9 توریب . یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  ج12/107 ، يدادغب ، یسولآ  یناعملاحور ،   » ریسفت . 8 . 8/368  - ج7 نایبلاعمجم ،  »
.16 نامه . . 15 نامه . . 14 نامه . . 13 ج5/221 . یطویس ، روثنملا ،» ردلا   » ریـسفت . 12 هیآ 32 . ناـمه ، . 11 هیآ 6 . ناـمه ، . 10 هیآ 59 .
 ، یناعملاحور  » ریـسفت . 19 ج2/196 . یمق ، میهاربا  نـب  یلع  ریـسفت  . 18 هماـن . رخآ  همان 31 ، حلاص ، یحبـص  هغالبلاجـهن ،  . » 17 نامه .

ریسفت . 23 . 8/369 ج7 -  نایبلاعمجم ،   » ریسفت . 22 ج12/127 . یناعملاحور ،   » ریسفت . 21 ج5/221 . روثنملاردلا ،»  » ریسفت . 20 ج2/127 .
، یشرق ربکا  یلع  دیس  نآرق ،  سوماق  . » 25 ج6/239 . هینغم ، داوج  دمحم  فشاکلا ،   » ریسفت . 24 ج16/339 . ییابطابط ، همالع  نازیملا ،  »
، يدومحم رقاب  دمحم  قیقحت  ج32، نامه ، . 27 ح2 . ج10/55 ، یـسلجم ، همالع  راونالاراحب ،» . » 26 هیمالـسالا . بتکلا  راد  بابلج ، هدام 
، نامه . 31 ح70 . ج78/11 ، ناـمه ، . 30 ح1 . ج75/233 ، ناـمه ، . 29 ح37 . ج41/227 ، ناـمه ، . 28 داـــشرا . ترازو  237،ح190 
.35 ج6/239 . هینغم ، داوج  دـمحم  فشاکلا ،   » ریـسفت . 34 هـیآ 60 . بازحا ،   » هروـس . 33 ح5 . ج79/76 ، نامه ، . 32 ح74 . ج68/35 ،
ح1، ج7/290 ، یفاکلا ،  عورف  . » 38 ج3/560 . فاشکلا ،   » ریسفت . 37 ج12/127 . یناعملاحور ،   » ریسفت . 36 ج16/339 . نازیملا ،   » ریسفت
.42 . 672/ نامه . 41 ریبکریما . ، 674/ رایمار دـمحم  رتکد  نآرق ،  خـیرات  . » 40 ح5 . /، 291 نامه . 39 توریب . تاعوبطملل ، فراـعتلاراد 
، یمق میهاربا  نـبیلع  ریـسفت  . 44 ح5 . ج5/521 ، یفاـک ،  ;  » ج3/588 نیلقثلاروـن ،   » ریـسفت . 43 . 8/130 ج7 -  ناـیبلاعمجم ،   » ریـسفت
ج3/589، نیلقثلارون ،   » ریـسفت . 47 ج5/42 . روثنملا ،» ردـلا  . » 46 توریب . رکفلاراد ، ج10/204 ، یناـعملاحور ،   » ریـسفت . 45 ج2/101 .
. هیآ لیذ  اهریـسفت ، رگید  و  نایبلاعمجم ،   » ریـسفت . 50 ج5/42 . روثنملاردلا ،»  » ریـسفت . 49 ح103 . /، 590 نامه . 48 ح105 . ج95/590 ،
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نایبلاعمجم  » ریسفت . 54 . 6 هیآ 1 -  نونمؤم ،   » هروس . 53 ج10/209 . یناعملاحور ،   » ریسفت . 52 ح93 . ج3/588 ، نیلقثلارون ،   » ریسفت . 51
ج3/592، نیلقثلارون ،   » ریـسفت ج2/101 ; یمق ،  میهاربا  نـبیلع   » ریـسفت . 57 هـیآ 32 . بازحا ،   » هروـس . 56 نامه . . 55 ج8/138-7 . ، 

ج5/75. روثنملا ،» ردلا   » ریسفت . 60 ح231 . ، 622/ نامه . 59 ح229 . ج3/621 ، نیلقثلارون ،   » ریسفت . 58 ح119 .

باجح تایآ  رد  هرابود  يریس 

( هر ) ینیمخ ماـما  ياـهيروآون  اـهشالت و  ریخا و  هـهد  ود  رد  نیوـن  هـقف  داـهتجا و  ییاــیوپ  دــشر و  اــب  يریزو  ازریم  اــمه  هدنــسیون :
هکنیا هچ  تسا ؛ هتفای  يرتشیب  دومن  یعامتجا  ياهتیلاعف  هعماجرد و  ناـنآ  شقن  ناـنز و  قوقح  تیـصخش و  هنیمز  رد  هزاـت  ياـهشهوژپ 

رد یندشانراکنا  يرییغت  نآ ، عبت  هب  هتـشاد و  تاعوضوم  ینوگرگد  رد  يدج  يریثأت  ون  یناکم  ینامز و  ياهیگژیو  طیارـش و  شیادیپ 
نتفگ نخس  هناخ ، زا  نز  جورخ  باجح ، هدودحم  هلمج  زا  یلئاسم  تسا . هدروآ  یپ  رد  ار  نانز  هب  طوبرم  یهقف  یقوقح و  ماکحا  ارآ و 

یـسایس و روما  رد  نانز  تکراشم  نانز ، یگدـننار  هناخ , زا  نوریب  طیحم  رد  نادرم  اـب  طـالتخا  تاـعامتجا ، رد  تکرـش  مرحماـن ، اـب  وا 
دوجوم نوگانوگ  تاماهبا  نتـساریپ  نشور و  قیقد و  ماکحا  جارختـسا  تهج  ینید  عبانم  يرگنزاب  هک  دنتـسه  یلئاسم  هلمج  زا  یعامتجا 

دشاب یم  نآرق  زا  هیآ  هس  هب  طوبرم  هک  باجح  هرابرد  ییاهشسرپ  رـضاح  راتـشون  دزاس . یم  هتـسیاب  یتهاقف  یـصصخت  ياهـشالت  اب  ار 
رد صصخت  یعدم  زگره  روطس  نیا  هدنراگن  دنزادرپب . اهنآ  ییوگخساپ  یـسررب و  هب  نارظن  بحاص  نادنمـشیدنا و  ات  دنک ، یم  حرطم 

هتخاس مهارف  صـصخت  رظن و  لها  ییوگخـساپ  يارب  ار  هنیمز  اهنت  هکلب  دـشاب ، اهـشسرپ  هب  ییوگخـساپ  ددـصرد  ات  تسین  هقف  ای  ریـسفت 
ًالوق نلق  ضرم و  هبلق  یف  يذـّلا  عمطیف  لوقلاب  نعـضختالف  ّنتیقتا  نإ  ءاسّنلا  نم  دـحأک  ّنتـسل  یبّنلا  ءاسن  ای   ) راتفگ رد  شمرن  هیآ  تسا .

و  ) دیتسین نانز  زا  کی  چیه  دننامه  امـش  ربمایپ  نانز  يا  /33ـ32  بازحا … یلوألا ) ۀـّیلهاجلا  جّربت  نجّربتال  ّنکتویب و  یف  نرق  و  ًافورعم .
( یگدیجنـس و   ) یکین هب  و  دتفا , ماخ )  ) عمط هب  لد  رامیب  درف  هک  دینکن  یمرن  نخـس  رد  سپ  دینک . هشیپ  اوقت  رگا  دیرت ;) لوؤسم  رترب و 

هیآ رهاظ  زا   1…. دینکن ییامن  تنیز  نیـشیپ , تیلهاج  راگزور  ییامن  تنیز  دننامه  دیریگ و  مارآ  رارق و  ناتاه  هناخرد  و  دییوگ . نخس 
هدـش رکذ  اهنآ  هژیو  تیعقوم  لیلد  هب  ناـنآ  يارب  یـصاخ  تاروتـسد  تسا و  (ص ) ربماـیپ ناـنز  صتخم  هیآ  هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ 

نم هدـیقع  هب  ًالوا  نکتویب ) یف  نرق   ) هلمج : ) دـسیون یم  باجح  هلأسم  باتک  رب  ییاهدـقن  خـساپ  رد  هر ) ) يرهطم داتـسا  هک  نانچ  تسا .
یـصاصتخا يروتـسد  هک  دـندیمهف  نینچ  هلمج  نیا  زا  دـندوب , روتـسد  يارجا  هب  دـّیقم  هک  اهنآ  ربمغیپ , ناـنز  تسا و  یـصاصتخا  هلمج 

تراـیز دجـسم و  هب  دـیورن , نوریب  هناـخ  زا  هک  تسین  نیا  هیآ  داـفم  ًاـعطق  هوـالع  هب  و  دنتـشاد . زارتحا  ترفاـسم  زا  یّتـح  اذـهل  و  تسا ,
ریظن دـینزن ؛ تسد  دـیوش  جراخ  ربمغیپ  مرح  زا  هک  دـشاب  نیا  مزلتـسم  هک  يراـک  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـیورن , مه  ماـحرا  ناتـسود و 
هجوت  2 (. اهنآریغ يارب  هن  ربمغیپ و  نانز  يارب  هن  تسین , ینیشن  هدرپ  روتـسد  زین  نکتویب ) یف  نرق   ) هیآ لاح  ره  هب  درک . هشیاع  هک  يراک 

يرهطم داتسا  تاحیـضوت  تسا . هدش  لزان  (ص ) ربمایپ نانز  هب  باطخ  اهنت  هیآ  هک  دنک  یم  تیوقت  ار  روصت  نیا  هیآ  نیزاغآ  تاملک  هب 
نانز هب  طوبرم  یـسایس  یعامتجا و  لـئاسم  دروم  رد  هیآ  یمومع  ياـضف  دـسر  یم  رظن  هب  دـنک . یم  کـمک  تشادرب  نیا  تیوقت  هب  زین 
تایح نامز  رد  هچ  ربمغیپ  نانز  هک  تسا  هتشاد  یصاخ  تیانع  مالسا  : ) دسیون یم  نینچ  باجح  هلأسم  باتکرد  داتسا  تسا . (ص ) ربمایپ
هدوب راک  رد  یـسایس  یعامتجا و  ياهروظنم  رتشیب  تهج  نیا  رد  و  دـننامب , دوخ  ياه  هناـخرد  ناـشیا  تاـفو  زا  دـعب  هچ  ترـضح و  نآ 

ءوس دوخ  مارتـحا  زا  دنتـشاد  ناناملـسم  ناـیم  رد  يداـیز  مارتـحا  هاوخاـن  هاوخ  هک  نینمؤملا ) تاـهما   ) تسا هتـساوخ  یم  مالـسا  تسا …
ریاس ناوت  یم  اـیآ  بیترت  نیا  هب   3 .( دنوشن عقاو  یعامتجا  یسایس و  لئاسمرد  وجارجام  هاوخدوخ و  رـصانع  رازبا  ًانایحا  دننکن و  هدافتـسا 

(ص) ربمایپ نانز  صتخم  ییاهروتـسد  زین  هیآ  تالمج  ریاـس  اـیآ  درک ؟ ینعم  یعاـمتجا  یـسایس و  ياـضف  نیمه  رد  زین  ار  هیآ  تـالمج 
ادتبا هیآ  رد  دنربن ؟ هرهب  دوخ  فادها  دوس  هب  اهنآ  تیعقوم  زا  نارگید  ای  دـننکن ؟ هدافتـسا  ءوس  دوخ  یـسایس  تیعقوم  زا  نانآ  ات  تسین ,

. دنتفین عمط  هب  لد  رامیب  دارفا  ات  دننکن  عوضخ  نخـس  رد  هک  دوش  یم  رما  سپـس  دننک , هشیپ  اوقت  (ص ) ربمایپ نانز  هک  دوش  یم  هیـصوت 
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تـسا نیا  هیآ  روظنم  هک  مینک  تشادرب  مینک و  ینعم  یـسنج  عمط  هب  ار  عمط  میـشاب  ریزگان  هک  درادن  دوجو  يا  هنیرق  هیآ  ياج  چیه  رد 
هدـش ینعم  ادـص  رد  همـشرک  زان و  هب  فلتخم  ریـسافت  اه و  همجرت  رد  لوق  رد  عوضخ  رگید , يوس  زا  دـنتفین . هانگ  هب  لدرامیب  دارفا  هک 

هک دـنک  یم  رما  دـنوادخ  هلمج  نیا  زا  سپ  هک  نآ  هژیوب  دوبن ؟ رت  بسانم  لوق  زا  توص  هملک  دوب  يریبعت  نینچ  دوصقم  رگا  اـیآ  تسا .
کشخ و همـشرک و  زان و  نودـب  يادـص  دوصقم  هکنیا  رب  هناشن  چـیه  زین  فورعم ) لوق   ) ترابع رد  و  دـیروایب , ناـبز  رب  فورعم ) لوق  )

مینک ینعم  الاب  رد  هدش  رکذ  یعامتجا  یـسایس و  ياضف  رد  ار  هلمج  نیا  میهاوخب  رگا  دسر  یم  رظن  هب  دروخ . یمن  مشچ  هب  تسا  نشخ 
, دنشاب هتـشادن  عوضخ  مالک  رد  لد  رامیب  ناقفانم  ربارب  رد  هک  دهد  یم  روتـسد  (ص ) ربمایپ نانز  هب  دنوادخ  هک  دوش  یم  تشادرب  نینچ 

یعس دوخ  یسایس  عماطم  هب  ندیـسر  يارب  نالدرامیب  ناقفانم و  ینعی  دنـشاب . هتـشادرس  رد  يدایز  یـسایس  عماطم  تسا  نکمم  نانآ  اریز 
زا ار  (ص ) ربمایپ نانز  نایب , نیا  اب  نآرق  دنوش و  دراو  شزاس  هرکاذم و  ِرد  زا  اهنآ  اب  دننک و  هدافتسا  ءوس  (ص ) ربمایپ نانز  زا  دنا  هتـشاد 

تمسق رد  رگید  يوس  زا  اما  دنشاب . هتشادن  عوضخ  مالک  رد  ناقفانم  ربارب  رد  هک  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  تسا و  هدرک  یهن  هنهادم  هنوگره 
هیلع ار  ناقفانم  هک  دنروآ  نابز  رب  یتشز  مالک  هن  دننک و  شزاس  هن  ینعی  دنیوگ  نخـس  هدیدنـسپ  نانآ  اب  هک  دـنک  یم  حیرـصت  هیآ  دـعب 

باـطخ دروم  زا  نآرق  دوصقم  . 1 درک : هراـشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  هیآ  زا  شخب  نیا  دروم  رد  یلک  روط  هب  دزاـس . خاتـسگ  ناناملـسم 
زا یموق  ره  ناربهر  امعز و  نارسمه  یهاگ  خیرات  لوط  رد  تسا . هدوب  اهنآ  یـسایس  صاخ  تیعقوم  هب  هجوت  (ص ) ربمایپ نانز  ندادرارق 

خیراـت رد  تسد  نیا  زا  يدـهاوش  دـنا . هدـش  هعماـج  حطـس  رد  یتارییغت  أـشنم  اـی  دـنا  هدرک  هدافتـسا  ءوـس  دوـخ  یـسایس  هژیو  تیعقوـم 
ياهزور نیـسپاو  رد  هنیدـم  هب  فرُج  زا  دـیز  نب  ۀـماسا  هاپـس  تشگزاب  رد  لمج و  گنج  رد  هشیاـع  شقن  دراد . دوجو  زین  مالـساردص 

هب هتـشاد  روضح  اهگنج  رد  مالـسا  زا  دـعب  ای  مالـسا  زا  لبق  هچ  لیابق  ناگرزب  نارـس و  نانز  نینچمه  تسا . هلمج  نیا  زا  ربمایپ  یگدـنز 
رگا . 2 (ص .) ربمایپ اب  اهینمشد  ریاس  زین  و  دحا , گنج  رد  نایفسوبا  رـسمه  دنه  هلمج  زا  دنتخادرپ ; یم  نایهاپـس  جییهت  هب  فلتخم  قرط 
چیه هک  یتروص  رد  دـش , یم  هدروآ  رتشیب  دـیکأت  يارب  هیآ  رد  یترابع  دوش , طابنتـسا  زین  نانز  ریاس  يارب  هیآ  رد  فیلاکت  نیا  دوب  رارق 

رب يا  هناشن  زین  نآرق  رگید  تاـیآ  رد  . 3 بیبالج ) هیآ  رد  نینمؤملا  ءاسن  ترابع  ریظن   ) دوشیمن هدـید  هیآ  رد  رگید  ناـنز  هب  يا  هراـشا 
صاخ تیعقوم  ببـس  هب  (ص ) ربمایپ نانز  هب  ار  دوخ  هژیو  هجوت  زین  نآرق  رگید  تایآ  رد  دنوادخ  . 4 تسین . تاروتسد  نیا  ندوب  ریگارف 
یمرد دوخ  دـقع  هب  ار  ناشیا  نانز  (ص ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  هک  دـننک  یم  حرطم  ناناملـسم  یـضعب  یتقو  ًالثم  تسا ; هداد  ناشن  ناـشیا 

هدش رداص  لیلد  نیا  هب  تسا  نانآ  ياهیگژیو  زا  هک  روتسد  نیا  دیاش  درامش . یم  زاجمریغ  ار  ربمایپ  نارسمه  جاودزا  يا  هیآ  رد  دنروآ ،
؛ تسا هدـش  هدرب  مان  بلق  رد  ضرم  ریبعت  اب  تسا  رامیب  ناـشاهلد  هک  يدارفا  زا  نآرق  هیآ  رد 12  . 5 دنریگن . رارق  هدافتـسا  ءوس  دروم  هک 
هیآ 52, هدئام  هروس  رد  دوش . یم  هداد  هدعو  باذـع  رد  ینوزفا  دـنا  لد  رامیب  قافن  ببـس  هب  هک  نانآ  يارب  هیآ 10 , هرقب  هروس  رد  ًـالثم 
هب نانآ  ینادرگیور  هک  نآ  لاح  دـنور و  یم  اراصن  دوهی و  فرط  هب  لوسر  ادـخ و  سرت  زا  دـنا  لد  رامیب  هک  یناـسک  هک  دوش  یم  ناـیب 

دوخ هک  نآ  لاح  دـنرورغم و  ناـنمؤم  دـنیوگ  یم  نـالدرامیب  لاـفنا , هیآ 49  رد  دـنراد . تسود  ار  اراـصن  دوـهی و  هـک  تـسا  نآ  بـبس 
نینچ هک  نآ  لاح  ددرگ و  یمن  هدوزفا  ناـنمؤم  ناـمیا  نآرق ، روس  لوزن  اـب  هک  دـندقتعم  نـالدرامیب  هیآ 124 , هبوت  هروس  رد  دـنرورغم .

رد تسا . هدرمـش  شیامزآ  ار  نانمؤم  نالدرامیب و  رب  ناطیـش  ءاـقلا  جـح ، هیآ 53  رد  ددرگ . یم  هفاـضا  زین  ناـشدوخ  رب  يدـیلپ  هدوـبن و 
یم رومأم  دـنوادخ  يوس  زا  (ص ) ربمایپ دـنرادنرب , تسد  دوخ  ياهراک  زا  ناـقفانم  نـالدرامیب و  رگا  دـیوگ  یم  هیآ 60 ، بازحا  هروـس 

دنتـسه نامیالا  فیعـض  دارفا  لد ، رامیب  زا  نآرق  روظنم  هک  میبای  یم  رد  تایآ  نیا  هب  ارذـگ  یهاگن  اب  دـنک . مایق  ناشیا  ربارب  رد  ات  دوش 
یمن هدـید  مینادـب  تاوهـش  ار  ضرم )  ) زا دوصقم  هک  نآ  يارب  يا  هنیرق  تایآ  زا  کی  چـیه  رد  اما  ددرگ ، یم  نیقفانم  لماش  یهاـگ  هک 

هک دوش  یم  مه  راتفر  رد  یمرن  لوق ) رد  عوضخ   ) ترابع يانعم  نیاربانب  دـناد و  یم  ترـشاعم  قلطم  ار  لوق )  ) ییابطابط همالع  . 6 دوش .
موهفم رتـشیب  مه  دـهاوش  نیا  زا  هک  تسا  هدـش  رکذ  نآرق  رد  راـب  راـهچ  زین  فورعم ) لوق   ) تراـبع . 7 4. دـنک یم  دـییأت  ار  ام  تشادرب 

نیا هرابرد  مینیبب  ات  مینک  یم  هعجارم  فلتخم  ریـسافت  هب  ثحب  همادا  رد  نارـسفم  هاگدید  دوش . یم  طابنتـسا  تسرد ) هدیجنـس و  نخـس  )
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نانجلا ضور  ریسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا  دنا ؟ هتخادرپ  اهتشادرب  نیا  دییأت  هب  تایاور  هزادنا  هچ  ات  هدش و  هئارا  ییاهتشادرب  هچ  تاروتـسد 
یتمهت یتبیر و  وا  لد  رد  هک  سک  نآ  دـنک  عمط  سپ  نادرم … اب  نتفگ  نخـس  رد  دـینک  عوضخ  ات  دـیابن  : ) دـسیون یم  ناـنجلا  حور  و 
يراتفگ ییوگب  و  ًافورعم ) ًالوق  نلق  و   ) تیآ رد  تسا  روجف  يانعم  هب  ضرم  دنتفگ : و  نید . رد  دشاب  تریـصب  داقتعا و  فیعـض  دـشاب و 

يارـس رد  يداد و  زاوآ  ناشیا  يارـس  رد  هب  يدرم  نوچ  دمآ , تیآ  نیا  نوچ  هباحـص  نانز  زا  یـضعب  هک  تسا  ربخ  رد  تسرد . تشرد 
زین نایبلا  عمجم  ریسفت  رد   5 .( ار تیآ  نیا  يارب  رّفنم  يدرک  رکنم  يزاوآ  يداهن و  نهد  رد  تشگنا  نز  نآ  دهد ، باوج  ات  يدوبن  يدرم 

, دماجنیب اهنآ  عمط  هب  هک  دییوگن  نخس  وربور  ناگناگیب  اب  دینزن و  فرح  یمرن  هب  نادرم  اب  دینکن و  كزان  ار  دوخ  يادص  : ) تسا هدمآ 
همرکع تسا . قافن  يرامیب  وا  لد  رد  هک  نآ  دـنک  عمط  سپ  دـیوگ : هداتق  دـینک . یم  نادرم  هب  لـیامت  راـهظا  هک  دیـشاب  ینز  دـننام  سپ 

ار دوخ  يادص  دنک  یم  تبحص  هناگیب  اب  یتقو  تسا  بحتسم  نز  يارب  هک  دنا : هتفگ  یـضعب  تسانز و  توهـش  شلد  رد  هک  نآ  دیوگ :
ینخس ینعی  هدیدنـسپ ؛ نخـس  دییوگب  و  ًافورعم ) ًالوق  نلق  و   ) تسا توهـش  هبیر و  عمط و  زا  رود  نیا  هکنیا  يارب  دیامن ; تفلک  نشخ و 

سپ هدومرف  :) دسیون یم  نازیملا  رد  ییابطابط  همالع   6 .( تسا مالـسا  نید و  اب  قفاوم  هبیر و  زا  رود  تمهت و  زا  يرب  هک  وکین  میقتـسم و 
دینکم …و زان  همـشرک و  دینیـشنب و  دوخ  ياه  هناخرد  و  دیزاسن ) هدنبیرف  ار  ادـص  گنهآ  نانز  ریاس  نوچ  و   ) دـینکن عوضخ  نخـس  رد 

ياهلایخ هبیر و  راچد  ار  وا  لد  ات  دننک  فیطل  كزان و  ار  نتفگ  نخـس  گنهآ  نادرم , ربارب  رد  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  مالک  رد  عوضخ 
نتـشادن لد , يراـمیب  زا  روظنم  و  دـتفیب . عمط  هب  تسا  راـمیب  لد  رد  هک  يدرم  نآ  هجیتن  رد  دـننازیگنارب و  ار  شتوهـش  هدومن , یناـطیش 
میقتـسم لومعم و  نخـس  ینعی  ًافورعم ؛) ًالوق  نلق  و   ) دراد یم  زاب  تاوهـش  يوس  هب  لـیم  زا  ار  یمدآ  هک  ییورین  نآ  تسا ؛ ناـمیا  يورین 

هن . ) دناسرب ار  دوخ  لولدم  اهنت  هک  تسا  ینخس  نآ  و  دراد ، هدیدنـسپ  ار  نآ  یفرع ) ره  هن   ) یمالـسا فرع  عرـش و  هک  ینخـس  دییوگب ;
یم نینچ  زین  هنوـمن  ریـسفت  رد   7 .( دوشب مه  هبیر  راـچد  نآ  لولدـم  كرد  رب  هوـالع  هدنونـش  اـت  ییازفیب ، نآ  رب  ار  زاـن  همـشرک و  هکنیا 

, نتفگ نخـس  ماگنه  هب  هکلب  دننک … عمط  امـش  رد  نالد  رامیب  هک  دییوگن  نخـس  زیگنا  سوه  يا  هنوگ  هب  نیاربانب  دیامرف : یم  : ) دسیون
مأوت هاگ  هک  هدننک  کیرحت  تاریبعت  اب  دنراد  یعس  هک  تیصخش  مک  نانز  نوچمه  هن  دییوگب , نخس  لومعم  روط  هب  کشخ و  يدج و 

یم زین  نایبلا  بیطا  ریسفت  هدنـسیون   8 .( دـییوگب نخـس  دـنکفا  یم  هانگ  رکف  هب  ار  نار  توهـش  دارفا  هک  تسا  یـصوصخم  راوطا  ادا و  اب 
دوب امیس  شوخ  ناوج و  هک  هشیاع  لثم  صوصخ  دوش …هب  رورش  شابوا  لذارا و  توهـش  ناجیه  ثعاب  دینکن ، كزان  ار  ادص  : ) دسیون

مالکلا نققرتال  يا  لوقلاـب : نغـضختالف  : ) تسا هدـمآ  زین  عماـجلا  عماوج  ریـسفت  رد   9 .( تسا رکنم  لـباقم  فورعم  ًاـفورعم ، ًـالوق  نلق  و 
ًامیقتـسم ۀـمهتلا  نم  ًادـیعب  ًافورعم : ًالوق  نلق  و  روجف , قافن و  يا : ضرم : هبلق  یف  يذـلا  عمطیف  تاسنوملا ، تایبرملا و  مالک  لثم  لاـجرلل 

یم هدید  ریسافت  زا  رگید  يرایـسب  هدشدای و  هک  يریـسافت  رد  هک  نانچ   10 .( ًانـشخ هنوک  عم  ًانـسح  ًالوق  وا  ثّنختریغ ، نم  ۀنوشخ  ّدجب و 
; نتفگ نخس  همشرک  زان و  اب  ادص و  ندرک  كزان  ینعی  لوق , رد  عوضخ  هکنیا  نآ  دنا و  هدرک  رارکت  ار  هلمج  کی  نارسفم  رتشیب  دوش ,

رگا هکنیا  رب  نوزفا  دنا . هدرواین  تشادرب  نیا  دییأت  رد  زین  یتیاور  هک  نانچ  دنا , هدادن  رارق  رظن  دروم  ار  هلمج  رگید  ءازجا  نایم  نیا  رد  و 
راک هب  اهنآ  هرابرد  دیاب  یلالد  يدنس و  ياهیسررب  هکلب  درک , ریسفت  ار  هیآ  ناوت  یمن  اهنآ  دانتسا  هب  اهنت  دشاب , هنیمز  نیا  رد  زین  یتایاور 

یخرب زا  تسرداـن  ياهتـشادرب  تسا و  هداد  هار  ییاور  عباـنم  ناـیم  رد  ار  يرایـسب  تاـیاور  ثیدـح , لـعج  عـضو و  تسد  هک  ارچ  دور ,
ندوـب مارح  رب  ۀـعاسلا ) طارـشا   ) تیاور هب  لالدتـسا  دـقن  باـب  رد  يرهطم  دیهـش  هک  ناـنچ  تـسا . هدوـبن  كدـنا  زین  هحیحـص  تاـیاور 

هک هدـش  ریبـعت  قـسف  قاـفن و  هب  تسا ـ  هدـمآ  هیآ  رد  هـک  ضرم ـ  زا  زین  ریـسفت  دـنچ  رد   11. دراد يا  هدرتسگ  نانخـس  نانز , یگدـننار 
یتقیقح اهنآ  نایم  یگنهامه  عرش و  لقع و  قیبطت  مالسا , ناشخرد  نییآ  رد  هک  نآ  رگید  دنک . یم  دییأت  ار  هدنراگن  يداهنشیپ  تشادرب 

, داـهتجا هک  يا  هنوـگ  هب  دزاـس ; یم  نشور  اـهنآ  زا  طابنتـسا  تـشادرب و  نـید و  ياـه  هزوـمآ  رد  ار  درخ  شقن  هـک  تـسا  ریذـپانراکنا 
ای : ) دیامرف یم  هک  هیآ  نیزاغآ  هلمج  تفگ  ناوت  یم  تشذگ  هک  ییاه  هتکن  هب  هجوت  اب  دراد . لقع )  ) رـصنع اب  يریذپانراکنا  یگتـسباو 

ندروآ هک  هژیوب  دـنک , یم  ییامنهار  هیآ  زا  یـسایس  یعامتجا و  میهافم  تشادرب  يوس  هب  ار  لقع  ءاـسنلا ) نم  دـحأک  ّنتـسل  یبنلا  ءاـسن 
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یعامتجا ریثأت  دنتـسین و  نانز  هعماج  زا  درف  کی  دننام  (ص ) ربمایپ نانز  ینعی  دنک ; یم  اقلا  رتشیب  ار  اضف  نیا  ءاسنلا ) نم  دحأک   ) ترابع
نانز اب  لیابق  نارس  نانز  برع , زور  نآ  هعماج  رد  میتفگ  هک  نانچ  تسا . نانز  هعماجزا  درف  کی  ریثأت  اب  توافتم  رایسب  ناشیا  یـسایس  و 
ببس نیمه  هب  دنشاب . هعماج  رد  تاقافتا  تارییغت و  يرایـسب  أشنم  دنتـسناوت  یم  اسؤر  اب  یکیدزن  ببـس  هب  اهنآ  دنتـشاد . توافت  یلومعم 

(ص) ربمایپ نانز  اب  هرکاذـم  هار  زا  دـنناوتن  ناقفانم  لد و  راـمیب  دارفا  دوش و  هتـسب  قیرط  نیازا  هدافتـسا  ءوس  ریـسم  هک  دراد  دـیکأت  نآرق 
هک نآ  تسخن  دهد : یم  روتـسد  هس  اهنآ  صاخ  تیعـضو  لیلد  هب  (ص ) ربمایپ نانز  هب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  دنزاس . یلمع  ار  دوخ  عماطم 
ای یـسایس  ياولب  بوشآ و  دـنراد  ربمایپ  هب  باستنا  لیلد  هب  هک  یتیعقومزا  هدافتـسا  اب  دـنوشن و  رهاظ  هعماجرد  زور  ره  دـننامب و  هناخ  رد 
ماخ عمط  رد  ار  اهنآ  دننکن و  هنهادم  نانآ  اب  ینعی  دـنهدن , ناشن  یمرن  نخـس  رد  ناقفانم  ربارب  رد  هک  نآ  مود  دـنزادنین . هار  هب  یعامتجا 

هن دننک و  شزاس  هن  ینعی  دـنیوگ ; هدیدنـسپ  مالک  ناقفانم  اب  لاح  نیعرد  دـنزادنین )! مه  هانگ  رکف  هب  یتح  ار  اهنآ  هک  نآ  هن   ) دـنزادنین
ییامندوخ هعماج  رد  نیتسخن  تیلهاج  دننام  هک  نآ  موس  روتـسد  و  دننک . حرط  دیدج  ياه  هشقن  مالـسا  هیلع  هک  دـننک  کیرحت  ار  اهنآ 

ینانز هک  مینک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  زاب  میهد , حیـضوت  نامرظن  دروم  ياضف  هب  هجوت  اب  ار  یلهاج ) جّربت   ) ترابع میهاوخب  رگا  دننکن .
اهنآ شقن  دننام   ) دنا هدش  یم  یصاخ  یـسایس  تالوحت  بجوم  هعماج  رد  ییامندوخ  اب  دنا  هتـشاد  هعماجرد  یـسایس  صاخ  تیعقوم  هک 
نیا هب  دراد . یم  رذـحرب  ییاهـشقن  نینچ  يافیا  زا  ار  (ص ) ربماـیپ ناـنز  دـنوادخ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نارواـگنج .) بیغرت  جـییهت و  رد 

. دـندرک یم  هدافتـسا  ءوس  دوخ  تیعقوم  زا  ییامندوخاب  هعماج  هتـسجرب  ناـنز  هک  مالـسا  زا  شیپ  تیلهاـج  ینعی  یلُوا , تیلهاـج  بیترت 
ندروآ اب  دـنوادخ  نیاربانب  داتفا . قافتا  زین  مالـسا  زا  سپ  ییاه  هدافتـساءوس  نینچ  یتیلهاـج و  نینچ  هک  تسا  بلاـج  هتکن  نیا  هب  هجوت 
موهفم رتهب  یـسررب  يارب  یلهاج  جّربت  موهفم  دـتفا . یم  قاـفتا  مالـسا  زا  سپ  هک  دـهد  یم  یمود  تیلهاـج  زا  ربخ  یلوا  تیلهاـج  هملک 

یم نانجلا  حور  نانجلا و  ضور  ریـسفت  رد  مینکفا : یم  نارـسفم  زا  یخرب  ياه  هاگدـید  هب  هرابود  یهاگن  یلوا  تیلهاج  یلهاـج و  جربت 
ینکم همـشرک  یبنجم و  دنتفگ : دشاب و  جنغت  رتخبت و  رـسکت و  جربت , دنتفگ : هداتق  دهاجم و  یلوالا : ۀـّیلهاجلا  جّربت  ّنجّربتالو  : ) دـسیون
یسیع دهع  نایم  تفگ : یبعش  دندرک ; فالخ  تیلهاج  ینعم  رد  دشاب . تنیز  راهظا  دنا : هتفگ  و  دندرک . هنیـشیپ  تیلهاج  لها  هک  نانچ 

ان نهریپ  ناـنز  راـگزور  نآ  رد  هک  تسا  نامیلـس  دواد و  راـگزور  تفگ : هیلاـعلاوبا  هلآ . ـ  یلع  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم ـ  ناـیم  تسا و 
; دازب وا  رد  مالسلا ـ  هیلع  میهاربا ـ  هک  راگزور  نآ  زا  تسا  ترابع  تیلهاج  تفگ : یبلک  يدوب . رهاظ  ناشیا  مادنا  يدندیـشوپ و  هتخود 

نادرم عـمجم  رازاـب و  هب  يدنتـشادن و  رگید  هماـج  نآ  زج  يدندیـشوپ و  رد  يدـندرک و  مـظن  ّرد  زا  نـهریپ  ناـنز  راـگزور  نآ  رد  هـچ 
و حون , مدآ و  نایم  رد  هک  دوب  راگزور  نآ  تیلهاج  تفگ : مکح  دـندوب . رفاک  همه  ناقلخ  دوب و  دورمن  راگزور  رد  نیا  و  يدـندمآرد ,
. يدنتخیوآ نادرم  رد  يدـندرک و  تبغر  نادرم  هب  نانز  سپ  وکن , نادرم  دـندوب و  تشز  نانز  راگزور  نآ  رد  و  دوب , لاس  دصتـشه  نآ 
. مدآ نادنزرف  زا  نطب  ود  و  دوب . لاس  رازه  نآ  و  مالـسلا ـ  امهیلع  حون ـ  دوب و  سیردا  نایم  تیلهاج  هک : سابع  هللادـبع  زا  تفگ  همرکع 

ناشیا دیع  زور  رد  دمآ  اجنآ  هوک  لها  زا  يدرم  يدندمآ و  اجنآ  يدنتسارایب و  نتـشیوخ  نانز  زور و  نآ  يدندش  عمتجم  مدرم  همه  … 
نادرمو دندش  لیام  نادرم  هب  نانز  دندرک و  ماقم  اجنآ  دندمایب و  ناشیا  داد . ربخ  ار  ناتسهوک  مدرمو  تفرب  ناشلامج , دیدب و  ار  نانز  و 

دوخ ییابیز  تنیز و  دراوم  رویز و  رز و  ندرک  زاربا  جّربتلا :  : ) دسیون یم  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط   12 !( دش راکشآ  شحاوف  و  نانز , هب 
رز دینکن  رهاظ  نیتسخن و  تیلهاج  نانز  تداع  ربانب  دییاین  نوریب  ینعی  یلوالا ; ۀّیلهاجلا  جّربت  ّنجّربتالو  تسا … جرب  زا  هدـش  هتفرگ  ار ,

لتاقم تسا . نتفر  هار  رد  ییامندوخ  رتخبت و  يانعم  هب  جّربت  دـنیوگ : دـهاجم  هداتق و  دـندرک . یم  تیلهاج  نانز  هچنانچ  ار  دوخ  رویز  و 
رهاـظ اـهنیا  سپ  دراد , روتـسم  شا  هراوشوگ  ولگ و  هک  ددـنبن  ار  نآ  یلو  دزادـنا  شرـس  رب  ار  دوخ  يرـسور  هک  تسا  نیا  جّربت  دـیوگ :

رهوش و نیب  دـنک  عمج  نز  کـی  هک  دـندرک  یم  زیوجت  اـهنآ  هک  تسا  نیا  یلوا  تیلهاـج  جّربـت  ياـنعم  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  ددرگ …
ار وا  هک  دـهد  رارق  ار  دوـخ  هنت  ـالاب  شقیفر  يارب  و  دـنک ) شزیمآ  وا  اـب  هک   ) دـهد رارق  رهوـش  يارب  ار  دوـخ  هنت  نییاـپ  سپ  ار , شقیفر 
, تسا مدرم  ربارب  رد  ندش  رهاظ  يانعم  هب  جّربت  هملک  : ) تسا هدمآ  زین  نازیملا  ریسفت  رد   13 .( دشک شوغآ  رد  هدومن و  هقناعم  هدیسوب و 
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زا دارم  هجیتن  رد  سپ  تسا , تثعب  زا  شیپ  تیلهاج  يانعم  هب  یلوالا ) ۀـّیلهاج   ) هملک و  تسا . ادـیوه  همه  يارب  هعلق  جرب  هک  روط  ناـمه 
دواد و نامز  دـنا : هتفگ  ای  تسا و  حونو  مدآ  نیب  هلاـس  دصتـشه  نارود  نآ  زا  دارم  دـنا  هتفگ  یـضعب  هکنیا  و  تسا . میدـق  تیلهاـج  نآ 
یـسیع و نیب  ترتـف  ناـمز  دـنا  هتفگ  هک  ناـنآ  راـتفگ  اـی  تسا و  میهاربا  تدـالو  ناـمز  دـنا  هتفگ  هک  ناـنآ  راـتفگ  اـی  تـسا و  ناـمیلس 
( مالسلا امهیلع  ) شردپ زا  قداص  ماما  زا  دنـس  اب  یتیاور  یمق  ریـسفت  رد  لیلد …و  نودب  تسا  یلاوقا  تسا , امهیلع ) هللا  تاولـص  ) دمحم

زین يرگید  تیلهاج  لوا , تیلهاج  زا  دـعب  دومرف : ترـضح  هک  تسا  نیا  نآ  هدروآ و  یلوـالا ) ۀـّیلهاجلا  جّربت  ّنجّربتـالو   ) هیآ لـیذ  رد 
نوچمه : ) دسیون یم  زین  هنومن  ریـسفت  رد   14 .( هدرک هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  زا  ار  فیطل  بلاج و  يا  هتکن  تیاور  نیا  فلؤم : دمآ . دهاوخ 

ینعم هب  جّربت  دیهدن … رارق  نارگید  ياشامت  ضرعم  رد  ار  دوخ  تنیز  لئاسو  مادنا و  دیوشن و  رهاظ  تیعمج  نایم  رد  نیتسخن  تیلهاج 
یلوا تیلهاج  زا  روظنم  هکنیا  اما  تسا . رهاـظ  همه  ناگدـید  ربارب  رد  هک  هدـش  هتفرگ  جرب  هداـم  زا  تسا و  مدرم  ربارب  رد  ندـش  راکـشآ 

نانز عقوم  نآ  رد  هدمآ  خیراوت  رد  هک  يروط  هب  و  هدوب , هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصع  نراقم  هک  تسا  یتیلهاج  نامه  ًارهاظ  تسیچ ;
دـنب و ندرگ  هنیـس و  زا  یتمـسق  ولگ و  هک  يروط  هب  دـنتخادنا  یم  تشپ  هب  ار  دوـخ  ياـه  يرـسور  هلاـبند  و  دنتـشادن , یتـسرد  باـجح 
ام هک  تسا  شیپ  رد  برع  تیلهاج  نوچمه  يرگید  تیلهاج  هک  دهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  لاح  ره  دوب …هب  نایامن  اهنآ  ياه  هراوشوگ 

: نجّربتالو : ) دسیون یم  نایبتلا  رد  یسوط  خیـش   15 .( مینیب یم  ار  يدام  ندـمتم  يایند  رد  نآرق  ییوگـشیپ  نیا  راثآ  دوخ  رـصعرد  زورما 
: تسا هدروآ  عماـجلا  عـماوج  ریـسفت  رد  زین  یـسربط   16 .( لاـجرلل نساـحملا  راـهظا  وه  هریغ : لاـق  و  رّبکتلا , رتخبتلا و  جّربتلا  ةداـتق : لاـق 

تناک مالسلا ـ  هیلع  میهاربا ـ  هیف  دلو  يذلا  نمزلا  یه  ءالهجلا و  ۀّیلهاجلا  اهل : لاقی  یتلا  ۀمیدقلا  یه  یلوالا و  ۀّیلهاجلا  جّربت  ّنجّربتالو  )
کی هدشدای  ریـسافت  رد  دوش  یم  هظحالم  هک  نانچ   17 .( لاجرلا یلع  اهـسفن  ضرعت  قیرطلا  طسو  یـشمتف  ؤلؤللا  نم  عردلا  سبلت  ةأرملا 

هب تسا , هدوب  هدشدای  تشادرب  جّربت , زا  دارم  هکنیارب  تایاور  زا  يا  هناوتشپ  تسا و  هدش  رارکت  يریـسفت  ياهباتکرد  اهنرق  یط  تشادرب 
نفرعی نأ  یندأ  کلذ  ّنهبیبالج  نم  ّنهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزأل و  لق  یبنلا  اهّیا  ای   ) باـبلج هیآ  دروخ . یمن  مشچ 
دوخرب ار  دوخ  ياه  يرسور  هک  وگب  ناملسم  نان  تنارتخد و ز  تنارسمه و  هب  ربمایپ  يا   59/ بازحا ًامیحر ) ًاروفغ  هللا  ناک  نیذؤیالف و 

مشچ هتکن  دنچ  هیآ  نیا  رد  تسا . نابرهم  راگزرمآ  ادخ  دنوشن و  هدناجنر  دنوش و  هتخانش  هک  تسا  رت  لمتحم  هلیسو  نیا  هب  هک  دنشوپب 
هیآ یمومع  ياضف  مهف  هب  هدش  رکذ  هیآ  نیا  درومرد  فلتخم  ریـسافت  رد  هک  ییاه  لوزن  نأش  هب  هعجارم  هیآ  لوزن  نأش  فلا . تسا : ریگ 

هبیجن دازآ و  نانز  رس  هب  رـس  هدرک و  زواجت  نازینک  اب  یخوش  زا  نیقفانم  هک  دوب  اسب  هچ  .) مینک یم  هجوت  هنومن  دنچ  هب  دنک . یم  کمک 
ادخ سپ  دنتـسه  هدرب  زینک و  میدرک  یم  لایخ  ام  دـنتفگ  یم  يدرک , ار  راک  نیا  ارچ  دـنتفگ  یم  ناشیا  هب  یتقو  سپ  دنتـشاذگ . یم  مه 

يدنتفر ناشیا  بقع  رب  يدندش  تجاح  ءاضق  هب  نانز  نوچ  يدـندمآ و  نوریب  بش  هب  ناکتهتم  زا  یعمج   ) 18 .( دومن عطق  ار  ناشیا  رذع 
, يدـنتخیرگب يدـندرک  رجز  ار  ناشیا  رگا  يدـندرک و  لصاح  دوخ  دارم  يداتـساب  نانز  نآ  زا  یـسک  رگا  يدـندز , ناشیا  رب  تشگنا  و 

تیآ نیا  یلاعت  يادـخ  دـنداد , ربخ  لاح  نیا  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ناشیا  نارهوش  دـنتفگب , دوخ  نارهوش  اب  لاـح  نیا  ناـنز 
نآ رس  تشپ  ار  زامنو  هدش  رضاح  دجسم  رد  (ص ) مرکاربمغیپ هب  ندرک  ادتقا  يارب  ناوناب  هکدوب  نآ  روبزم  هیآ  لوزن  ببس   ) 19 .( داتسرف

. دندومن یم  رازآ  تیذا و  هدش  اهنآ  ضرعتم  محازم و  شابوا  درگلو و  ناناوج  زا  یـضعب  نتـشگزاب  ماگنه  دندروآ , یم  ياجب  ترـضح 
یم زین  دازآ  نانز  ضرعتم  هدنارذگ و  دح  زا  ار  ترارـش  اهنآ  نیقفانم  دندرک . یم  یخوش  حازم و  نازینک  اب  هک  دوب  نآ  ناشیا  تداع  هچ 

لوزن اب  ار  نانآ  رذع  راگدرورپ  تسا . ناکزینک  هلمج  زا  وناب  نیا  میدرک  نامگ  دنتفگ  یم  دندرک  یم  تساوخزاب  اهنآ  زا  هچنانچ  دندش .
.1 دوش : یم  هدافتـسا  لوزن  نأش  نیا  زا  دـنا . هدرک  ناـیب  ار  لوزن  نأـش  نیا  زین  رگید  ریـسافت  رتشیب  ًاـبیرقت   20 .( دومن فرطرب  باـجح  هیآ 

یخیبوت ینحل  روتـسد  نیارد  میرک  نآرق  نحل  تسا . هدرک  رداص  ار  باجح  روتـسد  زینک  زا  ناملـسم  هدازآ  نز  زیاـمت  يارب  میرک  نآرق 
یهاوخریخ و ینابرهم و  رـس  زا  دنوادخ  دسر  یم  رظن  هب  هکلب  دوش , یمن  هدهاشم  یباذع  هدعو  چیه  باجح  تیاعر  مدـع  يارب  تسین و 

نز زیامت  . 2 دننکن . یسنج  نیهوت  نانآ  هب  دنرادنپن و  زینک  ار  اهنآ  ات  دننک  هدافتسا  بابلج  زا  هک  دنک  یم  رما  ناملـسم  نانز  هب  تیمیحر ,
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توافت ای  یعامتجا  حطـس  فالتخا  لیلد  هب  نیذؤیالف ) نفرعی  نأ  یندأ  کلذ   ) هدـش هراشا  نادـب  هیآ  يدـعب  شخب  رد  هک  زینک  زا  هدازآ 
تسا و هدرب  هک  دوش  هتـسیرگن  ینز  دید  هب  هعماجرد  دـیابن  ناملـسم  هدازآ  نز  هک  هدوب  نیا  دارم  هکلب  تسا , هدوبن  یتاقبط  زیامت  ای  نأش 

زین باجح  تایآ  مامت  لوزن  زا  سپ  یتح  زینک  رب  باجح  میناد  یم  هک  نانچ  دریگ . یم  رارق  راظنا  رد  شورف  دـیرخ و  لباق  ییالاک  نوچ 
نیارد خیرات  ریسافت و  رد  یهجوت  بلاج  دهاوش  تسا . هدرک  یم  تیاعر  ار  باجح  دیابن  زین  زامن  ماگنه  زینک  هک  ییاج  ات  هدوبن , بجاو 

دز و يا  هناـیزات  ار  وا  رمع  دوب . هدیـشوپ  ار  دوخ  تروصورـس  يزینک  يزور  دـیوگ : یم  کـلام  نب  سنا  هلمج : زا  هک  دراد  دوجو  هنیمز 
ایآ دسرپ : یم  (ع ) قداص ماما  زا  طامق  دلاخ  یبا  هک  تسا  هعیـشلا  لئاسو  رد  ؟21  يا هدـمآرد  دازآ  نانز  شور  هب  ارچ  وت  رب  ياو  تفگ :

: دنتفگ یم  دندز و  یم  ار  نازینک  هک  مدینش  مردپ  زا  هن ; دهاوخن  رگا  دنک و  یم  نینچ  دهاوخب  رگا  دومرف : دناشوپ ؟ یم  ار  دوخرس  زینک 
هدـش هئارا  یتوافتم  تارظن  فلتخم  ریـسافت  رد  بیبـالج  ياـنعم  دروم  رد  بیبـالج  موهفم  رد  ماـهبا  .22 ب . دیدرگن هدازآ  نانز  دـننامه 
نادب : ) تسا هدمآ  نیقداصلا  جهنم  ریـسفت  رد  تسا . نز  يرـسور  هعنقم و  بابلج  دنیوگ : دهاجم  سابع و  نبا  دیوگ  یم  یـسربط  تسا ;

دـچیپ و یم  دوخ  رـس  رب  ار  نآ  نز  هک  ادر  زا  رتمک  تسا و  رامخ  زا  عسوا  هک  عساو  تسا  یبوث  نآ  هک  تسا  باـبلج  عمج  بیبـالج  هک 
رگید تیاور  هب  و  لفـسا . ات  قوف  زا  دنک  یم  ندـب  رتس  هک  تسا  یئادر  بابلج  هک  هدومرف  سابع  نبا  دروآ . یم  دورف  هنیـس  رب  نآ  لضاف 
سابل : ) دیوگ یم  يرشع  ینثا  ریـسفت  رد   23 .( دـنناشوپ یم  نآ  هب  ار  دوخ  سأر  ههبج و  هک  تسا  نانز  عنقم  باـبلج  هک  تسا  لـقن  وا  زا 

( رداچ  ) هفحلم . 4 شوپرس )  ) رامخ . 3 زادنارس )  ) هعنقم . 2 نز ) نهاریپ   ) عرد . 1 دـشاب : بیبالج  اهنآ  هلمج  زا  هک  هنمؤم  نانز  هب  هصتخم 
همالع  24 .( دنـشوپ نآ  هب  ار  مدـق  ات  مادـنا  هکلب  ندـب  ورـس  نآ  هب  اهنز  دـننک و  هرهاظ  باـیث  هب  ریبعت  هک  راـمخ  يور  رداـچ   ) باـبلج . 5

يرـسور ای  و  دـناشوپ , یم  ار  ندـب  یمامت  هک  يرـساترس  تسا  يا  هماج  نآ  تسا و  بابلج  عمج  بیبالج  هملک  : ) دـسیون یم  ییاـبطابط 
هفحلم . 1 دنا : هدرک  رکذ  ینعم  دنچ  نارسفم  : ) تسا هدمآ  زین  هنومن  ریسفت  رد   25 .( دوش یم  رتاس  ار  رس  تروص و  هک  تسا  یصوصخم 
نهاریپ . 3 يرـسور ) ) رامخ هعنقم و  . 2 دـناشوپ . یم  ار  اـه  هنیـس  ندرگورـس و  تسا و  رتدـنلب  يرـسور  زا  هک  یگرزب  هچراـپ  و  رداـچ ) )

(. بشرداچ  ) هفحلم ار  نآ  هغللا  حاحص  تسا . هتفگ  يرـسور  نهاریپ و  ار  بابلج  بغار , : ) دسیون یم  نارـسفم  زا  رگید  یکی   26 .( داشگ
نآ هب  ار  دوخ  ياهسابل  نز  هک  تسا  داشگ  سابل  نهاریپ و  نآ  دیوگ : یم  سوماق  رد  يدابآزوریف  دیوگ . ءادر  رداچ و  هیاهن , رد  ریثا  نبا 
یتح رداچ و  نهاریپ , ات  يرـسور  زا  يا  هدرتسگ  فیط  بابلج  يانعم  دوش  یم  هظحالم  هک  ناـنچ   27 .( تسا هفحلم  نآ  ای  دـناشوپ و  یم 

نم ّنهیلع  نیندـی   ) ترابع يانعم  تسا , هدـمآ  ریـسافت  یـضعب  رد  هک  مینادـب  نهاریپ  يانعم  هب  ار  باـبلج  رگا  دریگ . یم  رب  رد  ار  دـنبور 
تسا و ندـناشوپ  قلطم  هیآ  دارم  دـیاش  دـنوش . زیامتم  نازینک  زا  ات  دـنناشوپب  ار  دوخ  ندـب  ناملـسم  هدازآ  نانز  هک  تسا  نیا  ّنهبیبالج )
زا میتفگ  هک  نانچ  تسا . هدومرف  نایب  ار  باجح  ياه  هفسلف  زا  یکی  هکلب  هتخاسن , صخشم  ار  باجح  دودح  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  ًاساسا 

هدازآ نز  نیب  زیامت  زین  هیآ  موهفم  تسا و  هدوبن  عونمم  هعماج  رد  زینک  يارب  باجح  ندرکن  تیاعر  هک  دوش  یم  طابنتسا  نینچ  اه  هناشن 
ددـصرد هک  ینادرم  يارب  ات  دنـشاب  یـششوپ  ياراد  هعماج  رد  هدازآ  ناملـسم  ناـنز  هتـساوخ  یم  دـنوادخ  ییوگ  تسا . زینک  ناملـسم و 

هروس نیا  هکنیا  هنیرق  هب  . ) دنرگنب ناملـسم  هدازآ  نانز  هب  هاگن  نیا  اب  دنناوت  یمن  هک  دوش  صخـشم  دـنا , هدوب  نازینک  دـیرخ  ییاسانش و 
رب هکلب  تسا , هدوبن  نآ  يارب  زرم  دح و  ندنایامن  باجح و  دیدحت  ددـص  رد  هیآ  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  هدـش , لزان  رون  هروس  زا  شیپ 
اب ناوناب  هک  دنک  يراک  نآ , ندرک  دادملق  زایتما  زایتما و  نیا  اب  هتـساوخ  یم  دهنرب و  نمادکاپ  هدازآ و  نانز  يارب  يا  هناشن  هک  هدوب  نآ 

ندـناشوپ لـماش  باـجح  دودـح  هک  نآ  دـننام  بیبـالج ؛ هیآزا  اهتـشادرب  یخرب  هک  دوـش  یم  روـصت   28 .( دـنوش باجح  ياریذـپ  قوش 
زا یخرب  هب  يرهطم  داتـسا  هک  نانچ  دشابن , هدافتـسا  لباق  هیآ  نیازا  دـنک  هجوت  بلج  هک  يراتفر  ره  زا  نانز  زیهرپ  ای  تسه  مه  تروص 

هچنآ سپ  تسا … بحتسم  هک  تسا  نیا  رثکادح  تسین , بجاو  نیقیرف  ياهقف  عامجا  هب  نیّفک  هجو و  رتس  : ) دنا هدرک  هراشا  دراوم  نیا 
هیآ  29 .( دنا هدوبن  ریثأت  یب  تهج  نیا  رد  نید  يایلوا  هن  بارعا , دوخ  هتبلا  یمالسا , یقالخا  هیصوت  دودح  زا  تسا  رتالاب  هداد  خر  اهدعب 
نم نضـضغی  تانمؤملل  لق  و  نوعنـصی . امب  ریبخ  هللا  ّنإ  مهل  یکزأ  کلذ  مهجورف  اوظفحی  مهراصبأ و  نم  اوّضغی  نینمؤملل  لق   ) باجح
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…( ّنهتلوعبل ّالإ  ّنهتنیز  نیدـبیال  ّنهبویج و  یلع  ّنهرمخب  نبرـضیل  اهنم و  رهظ  ام  ّـالإ  ّنهتنیز  نیدـبیال  ّنهجورف و  نظفحی  ّنهراـصبأ و 
یب تسا . رت  هزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  دـنرادب , ظوفحم  ار  ناش  سومان  و  دـنراذگورف , يزاـبرظن ) زا   ) ناگدـید وگب  نادرم  هب   30 /31 ـ  رون

دنرادب ظوفحم  ار  ناش  سومان  دنراذگورف و  ار  ناش  ناگدید  وگب  مه )  ) نمؤم نانز  هب  و  تسا . هاگآ  دـننک  یم  هچنآ  هب  دـنوادخ  نامگ 
, دننکن راکشآ  ار  ناش  تنیز  دنزادنیب و  ناشاهنابیرگرب  ار  ناشاه  يرسور  دننکن , راکشآ  تسا  راکـشآ  نآ  زا  هچنآ  زج  ار  ناش  تنیز  و 
و دـنا , هدـش  رما  رـصب ) ّضغ   ) هب ود  ره  ناـنز  نادرم و  فلا . دنـسر : یم  رظن  هب  مهم  هیآ  نیارد  ریز  ياـه  هتکن  ناـش … نارهوش  رب  رگم 

نم اوّـضغی   ) ياـنعم ثحب , دروـم  هیآ  رد  : ) دراد هراـشا  نآ  هب  يرهطم  داتـسا  هک  ناـنچ  تـسا ; هاـگن  نداد  شهاـک  تراـبع  نـیا  ياـنعم 
30 .( یلالقتسا هن  دشاب  یلآ  ناشرظن  لوصا , ءاملع  حالطصا  هب  دننکن و  هاگن  هریخ  ینعی  دنهدب ; شهاک  ار  هاگن  هک  تسا  نیا  مهراصبأ )

رظن كرت  دوصقم , هک  دنتسه  یعدم  دنا  هتفرگ  رظن  كرت  يانعم  هب  ار  رصب ) ّضغ   ) هک نارـسفم  زا  یخرب  هک  دوش  هفاضا  دیاب  هتکن  نیا  )
ّضغ زا  دوصقم  ًاضرف  دنا , هتفگ  اهقف  هک  روط  نامه  زاب  و  تسا . رظن  زا  تروع  ظفح  هب  رظان  زین  دعب  هلمج  هک  نانچمه  تسا . تروع  هب 
هاگن قلعتم  تسا , هبطاخم  همزال  هک  یهاگن  ای  دشاب و  ذاذـتلا  اشامت و  روظنم  هب  هک  یهاگن  زا  معا  دـشاب , یلک  روط  هب  هاگن  كرت  رـصب ,

ناش هاگن  نادرم  ات  دنناشوپب  ار  دوخ  دیاب  نانز  هک  درک  طابنتسا  ناوت  یمن  هیآ , تمـسق  نیا  زا  نیاربانب   31 .( تسیچ هک  تسا  هدشن  رکذ 
هب تذل  دـصق  هب  دـیابن  نانز  هک  هدـش  نایب  هقف  رد  میرادـن . یمکح  نینچ  زین  بلطم  نیا  سکع  دروم  رد  هک  هنوگ  نامه  دـتفین , اهنآ  هب 

یتوافت دروم  نیارد  هک  دیامن  یم  نینچ  هیآ  زا  تمـسق  نیا  دنناشوپب . ار  دوخ  ندـب  هک  تسین  بجاو  نادرم  رب  اما  دـننک , هاگن  درم  ندـب 
هک تسا  هدمآ  هیآ  رد  دنک . یم  صخـشم  ار  باجح  دودح  تسا و  هدش  لزان  بیبالج  هیآ  زا  سپ  تایآ , نیا  ب . تسین . درم  نز و  نیب 

یمن ار  دوخ  ياهنابیرگ  نانز  هیآ  نیا  لوزن  زا  شیپ  ات  هک  دسر  یم  رظن  هب  نیاربانب  دنزادنیب . ناشاهنابیرگرب  ار  ناشاه  يرسور  دیاب  نانز 
یم یکـشم  رداچ  اب  ار  دوخ  مادنا  مامت  هنیدم  نانز  هیآ  لوزن  زا  سپ  هک  هدش  رکذ  بیبالج  هیآ  ریـسفت  رد  هچنآ  ور  نیا  زا  دنا . هدـناشوپ 
ياه هچراپ  اب  ار  دوخ  ياپ  اترـس  زا  بیبالج  هیآ  لوزن  زا  سپ  هنیدـم  نانز  میریذـپب  هکنیا  رگم  دـسر . یمن  رظن  هب  تسرد  دـنا , هدـناشوپ 
ياه يرـسور  اب  هک  هدش  رما  نانآ  هب  هیآ  نیارد  دنا و  هدش  عنم  ندب  لماک  ندناشوپ  نیا  زا  (ص ) ربمایپ طسوت  اما  دـنا , هدـناشوپ  یکـشم 

هاوخاـن هاوخ  و   ) تسا رهاـظ  هچنآ  رگم  دـننکن , راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  هک  هدـش  رما  ناـنز  هب  هیآرد  ج . دـنناشوپب . ار  ناـشاهنابیرگ  دوخ 
یم رب  رد  ار  يا  هدرتسگ  فیط  بابلج  ياـنعم  نوچمه  هک  هدـش  هئارا  یتواـفتم  ياهتـشادرب  زین  تنیز  موهفم  دروم  رد  دوش ) یم  راکـشآ 

رظان انثتسا  نیا  ایآ  دنک . یم  ییامنهار  تنیز  هملک  حیحص  مهف  رد  ار  ام  دوش , یم  رهاظ  دوخ  هبدوخ  هچنآ  يانثتسا  دیدرت  یب  یلو  دریگ ,
یتمسق يرهق  روط  هب  ینامرد , یتشادهب و  زکارم  رد  راک  ای  هعرزم  رد  راک  دننام  صاخ , طیارـش  رد  هاگ  تسین . نامز  ناکم و  طیارـش  هب 

هک تسین  نومنهر  ار  ام  دراد  دوجو  صاخ  دراوم  نیا  رد  هک  یهقف  ماـکحا  هب  هجوت  اـب  انثتـسا  نیا  اـیآ  دوش . یم  راکـشآ  اـپ  اـی  تسد  زا 
رد بیبالج ) هیآ  هب  هجوت  اب   ) زینک نوچمه  يدوجوم  ناونع  هب  ار  نز  نآ  ندوب  راکشآ  هک  تسا  نز  ندب  زا  ییاهتمسق  تنیز , زا  دوصقم 
دنک یم  رکذ  ار  مراحم  هیآ  همادا  رد  هک  هژیوب  تسا , هدش  هراشا  نابیرگ  ندناشوپ  هب  زین  هیآ  ردص  رد  هک  نانچ  دنک ؟ یم  یفرعم  هعماج 

یکی دسر  یم  رظن  هب  باجح ، هلأسم  دروم  رد  نآرق  تایآ  هب  هجوت  اب  نخـس  هدیکچ  درک ؟ راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  اهنآ  دزن  ناوت  یم  هک 
همطل نانآ  یناسنا  نأش  هب  دـنریگن و  رارق  یـسنج  ضرعت  دروم  هعماج  رد  ناملـسم  نانز  هک  تسا  نیا  باـجح  ياـه  هفـسلف  نیرت  مهم  زا 
طیارش هب  هجوت  اب  تاروتـسد  نیا  دنک . یم  نایب  ناملـسم  نانز  يارب  يا  هژیو  تاروتـسد  میرک  نآرق  فده , نیا  ققحت  يارب  دوشن . دراو 

زا ندرب  یـسنج  تذل  هک  هنوگ  نامه  دوش . تیاعر  دیاب  نز  یناسنا  نأش  ظفح  یلک  لصا  هراومه  اما  دـنریذپرییغت ; ناکم  نامز و  صاخ 
( هجوت بلج   ) هک يدوجوم  ناونع  هب  نز  هب  هاگن  بیترت  نامه  هب  دروآ , یم  نییاپ  ءیـش  کی  دح  ات  ار  وا  هداوناخ  بوچراچ  زا  رتارف  نز 

یم ورف  ءیـش  کی  دـح  ات  ار  نز  نأـش  دوشن , بلج  درم  هجوت  اـت  دوش  دودـحم  فلتخم  نیواـنع  هب  دـیاب  دوجوم  نیا  دـنک و  یم  ار  درم 
; اهیگژیو نیا  اب  بسانتم  ياهزاین  یمـسج و  یناور و  ياهیگژیو  تیـصخش , ياراد  ناسنا  کی  ناونع  هب  نز  تفگ  ناوت  یم  اـیآ  دـهاک .

یهاگن اب  دنکن ؟ ار  درم  هجوت  بلج  ءیش  نیا  ات  دناشوپب , ار  دوخ  ياهتسد  تروص و  یتح  دوشن و  رهاظ  هعماج  رد  دنیشنب , هناخ  رد  دیاب 
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نآرق زا  هلاقم  نیارد  اه  هیآ  همجرت  يارب  . 1 تشون :  یپ  تفایرد . نآ  تایآ  يال  هبال  زا  ار  باجح  هفسلف  ناوت  یم  نآرق  تایآ  هب  هرابود 
هلأسم باتک  رب  ییاهدـقن  هب  داتـسا  ياهخـساپ  یـضترم , يرهطم , . 2 تسا . هدـش  هدافتـسا  یهاشمرخ  نیدـلا  ءاهب  ياـقآ  همجرت  اـب  میرک 

.16/461 نازیملا , همجرت  نیسحدمحم , ییابطابط , . 4 . 80 اردص , مق , باجح , هلأسم  ومه , . 3 . 47 , 1367 اردص , تاراشتنا  مق , باجح ,
, نسح نب  لضف  یسربط , . 6 . 15/414 يوضر , سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهـشهژپ  داینب  نانجلا , حور  نانجلا و  ضور  حوتفلاوبا , يزار , . 5
, هیمالسا نارهت , هنومن , ریسفت  رـصان , يزاریـش , مراکم  . 8 . 16/461 نازیملا , همجرت  نیـسحدمحم , ییابطابط , . 7 . 8/557 نایبلا , عمجم 
, یضترم يرهطم , . 11 . 2/321 عماجلا , عماوج  نسح , نب  لـضف  یـسربط , . 10 . 10/499 نایبلا , بیطا  نیـسحلادبع , بّیط , . 9 . 17/292

نب لضف  یسربط , . 13 . 15/423 ناـنجلا , ضور  حوتفلاوبا , يزار , . 12 50و 51 . باجح , هلأسم  باتک  رب  ییاهدقن  هب  داتـسا  ياهخـساپ 
, هنومن ریسفت  رصان , يزاریـش , مراکم  . 15 16/462 و 473 . نازیملا , همجرت  نیـسحدمحم , ییابطابط , . 14 . 8/557 ناـیبلا , عمجم  نسح ,
, نایبلا عمجم  ومه , . 18 . 5/152 عماجلا , عماوج  نسح , نب  لضف  یـسربط , . 17 . 8/339 نایبتلا , نسح , نبدمحم  یـسوط , . 16 . 17/293
, ناـنجلا ضور  حوتفلاوبا , يزار , . 21 . 5/374 عماج , ریـسفت  يرجورب , . 20 . 6/24 رزاگ , ریـسفت  نساحملا , وبا  یناـجرج , . 19 . 8/578
.24 . 7/368 نیقداصلا , جهنم  هللا , حـتف  یناشاک , . 23 ءاسن . هروس  هیآ 59  لیذ  ریـسافتلا , ۀجح  نیدـلاردص , یغالب , تجح  . 22 . 16/20
.27 . 17/427 هنومن , ریسفت  يزاریـش , مراکم  . 26 . 16/509 نازیملا , همجرت  نیـسحدمحم , ییابطابط , . 25 . 10/488 يرشع , ینثا  ریسفت 
راـهب 1379, هرامـش 23 , یمالـسا , تاغیلبترتفد  مق , هقف , همانلـصف  دـمحا , ینیدـباع , . 28 . 8/387 ثیدـحلا , نسحا  ربـکا , یلع  یـشرق ,

34و35. نامه , . 31 . 33 نامه , . 30 . 13, باجح هلأسم  باتک  رب  ییاهدقن  هب  ییاهخساپ  یضترم , يرهطم , . 29 ات 92 . تاحفص 49 

نآرق رد  درم  نز و  طباور  يدنمنوناق  باجح و 

نآ یمالسا  هبنج  هرابرد  هک  تسا  مالسا  نید  تایرورـض  زا  یکی  مرحمان ، نادرم  ربارب  رد  نز  شـشوپ  کشیب ، یبجر  سابع   : هدنـسیون
و مالـسلامهیلع )  ) نیموصعم همئا  )و  هلآوهیلعهللایلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  هدراو  تایاور  میرک و  نآرق  رد  داد . هار  دوخ  هب  يدیدرت  ناوتیمن 
رد مکح  نیا  یلو  تسا ، هتـشاد  دوجو  زین  هتـشذگ  نایدا  رد  باجح  تسا . هدـش  حیرـصت  نآ  تیفیک  بوجو و  هب  اـهقف ، تاـملک  رد  زین 

دوجو هتـشذگ  ماوقا  نایدا و  رد  نانز  شـشوپ  دروم  رد  هک  ییاـهطیرفت  طارفا و  زا  نید ، نیا  رد  اریز  تسا ، رتیقرتم  رایـسب  مالـسا  نید 
رد نز  سبح  يانعم  هب  یمالـسا  باجح  تسا . هدش  هتفرگ  رظن  رد  یناسنا  زیارغ  اب  بسانتم  يدـح  باجح ، يارب  هدـش و  بانتجا  هتـشاد ،

هـشیپ ایح  تفع و  هناگیب  نادرم  اب  دوخ  ترـشاعم  رد  نز  هک  تسانعم  نیدـب  هکلب  تسین ، یعامتجا  لئاسم  رد  تکرـش  زا  يرود  هناـخ و 
مالـسا : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  يرهطم  دیهـش  موحرم  دزیهرپب . ییامندوخ  يرگهولج و  زا  دناشوپب و  ار  شیوخ  مادـنا  رـس و  يوم  دـنک ،
سلاجم رد  تکرش  زا  نانز  هک  تسا  هدوب  نیمه  ادخ  لوسر  نامز  زا  نیملـسم  يراج  تنـس  میرح . هکلب  طالتخا ، هن  سبح  هن  دیوگیم :

طلتخم درم  اب  نز  ربعم ، هچوک و  رد  یتح  عماجم ، دجاسم و  رد  تسا . هدـش  تیاعر  میرح »  » لصا هراومه  یلو  دـندشیمن ، عنم  عماجم  و 
دروم رد  هک  یتایآ  لوا  هتسد  دراد . دوجو  هیآ  هتسد  ود  درم ، نز و  طباور  يدنمنوناق  باجح و  دروم  رد  میرک  نآرق  رد   1 .« تسا هدوبن 

نایب ار  مرحمان  نز  درم و  نیب  هطبار  عون  هک  یتایآ  مود  هتـسد  و  تسا ؛ هدش  لزان  نآ  تیفیک  دح و  يرهاظ و  شـشوپ  باجح و  بوجو 
رد شـشوپ  تیفیک  دیآیم . لیذ  رد  هک  درادیم ، رذحرب  دـنکیم ، دـیدهت  ار  ناشینمادـکاپ  تفع و  هک  ییاهراک  زا  ار  نانآ  دـنکیم و 
ْنِم َنْضُضْغَی  ِتاَنِمْءوُْملِّل  ُلقَو   : » هیآ 31 رون ، هروس  فلا ) دنکیم : نایب  ار  مرحمان  روضح  رد  نز  ششوپ  تیفیک  هیآ ، ود  رد  نآرق  نآرق 

تنیز دـننک و  ظفح  ار  شیوخ  تّفع  دـنریگ و  ورف  دولآ ) سوه  ياههاگن  زا   ) ار دوخ  ياهمشچ  وگب  ناـمیا  اـب  ناـنز  هب  و  َّنِهِراَْـصبَأ ؛...
هنیس ندرگات و   ) دننکفا دوخ  هنیس  رب  ار  دوخ  ياههعنقم  اهيرسور و  فارطا )  ) دنیامنن و راکشآ  تسا  نایامن  هک  رادقم  نآ  زج  ار ، دوخ 

نارـسپ ای  ناشنارـسپ ، ای  ناشنارهوشردپ ، ای  ناشناردـپ ، ای  ناشنارهوش  يارب  رگم  دـنزاسن  راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  و  دوش ،) هدـناشوپ  نآ  اب 
هب یلیامت  هک  هیفس  دارفا  ای  ناشناگدرب ، ای  ناششیکمه ، نانز  ای  ناشنارهاوخ ، نارسپ  ای  ناشناردارب ، نارسپ  ای  ناشناردارب ، ای  ناشنارسمه ،
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تنیز ات  دـننزن  نیمز  رب  ار  دوخ  ياـهاپ  نتفر  هار  ماـگنه  و  دنتـسین . هاـگآ  ناـنز  هب  طوبرم  یـسنج  روما  زا  هک  یناـکدوک  اـی  دـنرادن ، نز 
راگتـسر ات  نانمءوم ، يا  دیدرگ  زاب  ادخ  يوس  هب  یگمه  و  (. دسرن شوگ  هب  دنراد  اپ  رب  هک  یلاخلخ  يادص  و   ) دوشن هتـسناد  ناشیناهنپ 

اب ترشاعم  رد  درم  نز و  فیاظو  هب  طوبرم  رون  هیآ 30 و31  ود  دیامرفیم : نآ  لبق  هیآ  هیآ و  نیا  دافم  هراب  رد   2 يرهطم دیهش  دیوش .»
-2 دـنک . باـنتجا  يزاـبرظن  ینارچمشچ و  زا  دـیاب  نز ، هـچو  درم  هـچ  ناملـسم ، ره  - 1 تسا : تمـسق  راهچ  لـماش  هک  تسا  رگیدـکی 
شیارآ و دنشاب و  هتـشاد  شـشوپ  دیاب  نانز  - 3 دـناشوپب . نارگید  زا  ار  دوخ  تروع  دـشاب و  نمادكاپ  دـیاب  نز ، ای  درم  هاوخ  ، ناملـسم
هک هدش  رکذ  نز  ششوپ  يارب  انثتسا  ود  - 4 دنیاینرب . نادرم  هجوت  بلج  کیرحت و  ددص  رد  دنزاسن و  راکـشآ  نارگید  رب  ار  دوخ  رویز 
ِّالا َّنُهَتَنیز  َنیِْدُبیالَو  هلمج «  اب  يرگید  تسا و  نادرم  مومع  هب  تبسن  تسا و  هدش  نایب  اْهنِم » َرَهَظ  ام  ِّالا  َّنُهَتَنیز  َنیِْدُبی  الَو   » هلمج اب  یکی 

َّنِِهلُجْرَِاب َْنبِرْـضَی  َو ال   » هلمج زا  نینچمه  دنکیم . زیوجت  یـصاخ  هدـع  هب  تبـسن  نز  يارب  ار  شـشوپ  نتـشادن  هدـش و  رکذ  َّنِِهَتلوُُعِبل »...
، یبوکياپ دوشیم : هدیمهف  دوش » هتـسناد  ناشیناهنپ  تنیز  ات  دننزن  نیمز  رب  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر  هار  ماگنه  َّنِِهتَنیز ؛ ْنِم  َنیفُْخی  ام  َمَْلُعِیل 

هراشا دوشیم ، مرحمان  نادرم  هجوت  بلج  ثعاب  هک  یکیرحت  تاکرح  عاونا  هب  تسا و  نز  سکـس  نطاب  ندرک  رهاـظ  زا  لـماک  يدومن 
هب ربمایپ ! يا  َّنِِهبِیبالَج ؛ نِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْءوُْملا  ءاَِسنَو  َکـِتاََنبَو  َکِـجاَوْزَأل  لـُق  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی  بازحا « : هروس  هـیآ 59  .3 ب ) دراد
هب  ) هکنیا يارب  راـک  نیا  دـننکفا ، ورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  دـنلب ) ياهيرـسور  ياـهبابلج =(  وگب  نمءوم  ناـنز  تنارتـخد و  نارـسمه و 

دنوادـخ دـننک ) هبوت  هدز ، رـس  نانآ  زا  یهاتوکو  اطخ  نونکاـت  رگا  و  ( ؛ تسا رتهب  دـنریگن  رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  ینمادـکاپ )
: دیامرفیم دنکیم ، هراشا  نیرـسفم  لاوقا  هب  هک  نیا  زا  دعب  بابلَج »  » هملک حیـضوت  رد  يرهطم  دیهـش  تسا .» میحر  هدـنزرمآ و  هراومه 

لصا رد  هک  تسا  نیا  دسریم  رظن  هب  رتحیحص  هچ  نآ  تسین . نشور  نادنچ  نارـسفم  رظن  زا  بابلج  ینعم  دییامرفیم  هظحالم  هچنانچ  »
رتکچوک ادر  زا  رتگرزب و  دـقراچ  زا  هک  ییاهيرـسور  دروم  رد  ًابلاغ  یلو  تسا ، هدـشیم  عیـسو  هماج  ره  لماش  باـبلج  هملک  تغل ،

کچوک ياهيرـسور  عون ، کی  تسا : هدوب  لومعم  نانز  يارب  يرـسور  عون  ود  دوشیم  مولعم  ًانمـض  تسا . هتفریم  راـک  هب  تسا  هدوب 
هک گرزب  ياهيرـسور  رگید ، عون  دـناهدرکیم . هدافتـسا  اهنآ  زا  هناخ  لخاد  رد  ًالومعم  دـناهدیمانیم و  هعنقم  ای  رامِخ »  » ار اـهنآ  هک 

طباور يدنمنوناق   4 «. تسا راگزاس  زین  تسا  هدش  رکذ  بابلج  ظفل  اهنآ  رد  هک  یتایاور  اب  انعم  نیا  تسا . هدوب  لزنم  جراخ  صوصخم 
نانز ًاصوصخ  نانمءوم  تایآ ، نیا  رد  تسا . مرحمان  اب  طابترا  تیفیک  هرابرد  هک  دـنکیم  هراشا  یتایآ  هب  مود  هتـسد  نآرق  رد  درم  نز و 
رارق شیاتـس  دروم  ار  مرحمان  لباقم  رد  تفع  ایح و  درادیم و  زاـب  دوشیم ، مرحماـن  کـیرحت  هجوت و  بلج  ببـس  هک  ییاـهراتفر  زا  ار 

َعَمْطَیَف ِلْوَْقلِاب  َنْعَـضَْخت  اَلَف  َُّنْتیَقَّتا  ِنِإ  ءاَسِّنلا  َنِّم  ٍدَحَأَک  َُّنتَْـسل  ِِّیبَّنلا  ءاَِسن  اَی  : » هدـمآ هیآ 32  بازحا ، رد  مرحمان  اب  نتفگ  نخـس  دـهدیم :
هب سپ  دینک ، هشیپ  اوقت  رگا  دیتسین  یلومعم  نانز  زا  کی  چیه  دـننامه  امـش  ربمایپ ، نارـسمه  يا  ًافوُْرعَّم ؛ ًالْوَق  َْنُلق  َو  ٌضَرَم  ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا 

نارسمه هب  باطخ  هچرگ  هیآ  نیا  دییوگب .» نخس  یگتسیاش  هب  و  دننکن ، عمط  امش  رد  نالدرامیب  هک  دییوگن  نخس  زیگناسوه  ياهنوگ 
ینانخس زا  مرحمان  اب  وگتفگ  رد  دیابن  نانز  هیآ  نیا  قبط  دوشیم . ناملسم  نانز  همه  لماش  درادن و  اهنآ  هب  صاصتخا  یلو  تسا ، ربمایپ 

نامیا فعض  ببس  هب  هک  دنشاب  يدارفا  اهنآ  نیب  رد  اسب  هچ  دننک ؛ هدافتسا  دشاب  هدننککیرحت  زیمآهسوسو و  نآ  گنهآ  ای  موهفم  هک 
دارفا ینمادكاپ  تفع و  ظفح  يارب  نیاربانب  دـننارورپب . دوخ  رـس  رد  هانگ  لاـیخ  دـنوش و  کـیرحت  یناطیـش ، ياـهسوه  هب  یگدولآ  و 

َو ال َّنُِکتوـُُیب  ِیف  َنْرَقَو   : » 33 بازحا /  جربت  ییارآ و  دوخ  دنـشاب . هتـشاد  ار  مزال  تقد  مرحمان  اب  وگتفگ  رد  تسا  مزال  ناـنز  رب  هعماـج ،
رهاظ مدرم ) نایم  رد   ) نیتسخن تیلهاج  نارود  نوچمه  دـینامب و  دوخ  ياههناخ  رد  ربمایپ ) ناـنز  يا   ) و َیلوُـألا ؛  ِۀَِّیلِهاَْـجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت 
دراد ناکما  هک  ییاج  ات  دهاوخیم  نانز  زا  ادتبا  رد  دهدیم . مرحمان  اب  دروخرب  يارب  يرگید  تاروتسد  نانز  هب  زین  هیآ  نیا  رد  دیوشن .»
هتفرگ یقالخا  ياههدسفم  زا  يرایـسب  يولج  راک  نیا  اب  اریز  دنهد ؛ رارق  مرحمان  دـید  ضرعم  رد  رتمک  ار  دوخ  دـنوشن و  جراخ  هناخ  زا 
روتسد تسا . هدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  هروس  نیمه  هیآ 53  رد  هچنانچ  دور . یم  نیب  زا  هعماج  رد  يراجنهان  فارحنا و  هنیمز  دوشیم و 

هدش و هتفرگ  جرب  زا  جربت  هملک  دنزیهرپب . مرحمان  هجوت  بلج  يرگهولج و  جربت و  زا  هک  تسا  نیا  دراد  نانز  يارب  هیآ  نیا  هک  يرگید 
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دنامهفیم ام  هب  هیآ  تمـسق  نیا  عقاو  رد  دـهد . رارق  نارگید  ياشامت  دـید و  ضرعم  رد  جرب  دـننام  ار  دوخ  درف ، هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب 
هجوت بلج  ببـس  هک  دـنوش  جراخ  ياهنوگ  هب  تسا ، يرورـض  ناشیارب  لزنم  زا  ندـمآ  نوریب  دـننامب و  هناـخ  رد  دـنناوتیمن  ناـنز  رگا 

ًایناث دـشاب و  هتـشاد  ترورـض  شروضح  ًالوا  هک  تسا  نیا  رب  طورـشم  عاـمتجا  رد  نز  روضح  زاوج  هیآ ، نیا  قبط  سپ  دـنوشن . مرحماـن 
جربت بلاق  رد  هک  دشاب  یعون  هب  شتانکـس  تاکرح و  مامت  هملک  کی  رد  ندرک و  هاگن  نتفر ، هار  شـشوپ ، عون  زا  معا  وا  روضح  هوحن 

هب یسوم  ترضح  بیعـش و  نارتخد  نایرج  رد  تایآ 23و 25 ، صـصق  هروس  رد  دـشاب . تفع  ایح و  اب  هارمه  هکلب  هدوبن و  يرگهولج  و 
 ... ْمِهِراَْصبَأ ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْءوُْملِّل  ُلق   : » هیآ 30 و 31 رون  هروس  رد  مرحمان  هب  هاگن  دیاتسیم . ار  نآ  هدرک و  هراشا  يراتفر  هویـش  نیمه 

نامیا اب  نانز  هب  و  دنریگ ، ورف  نامرحمان ) هب  هاگن  زا   ) ار دوخ  ياهمشچ  وگب  نامیا  اب  نادرم  هب  َّنِهِراَْصبَأ ؛ ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتاَنِمْءوُْملِّل  ُلقَو 
هراـشا تساـیح  تفع و  زا  یکاـح  هک  يرگید  راـتفر  هب  زین  هیآ  ود  نیا  رد  دـنریگ .» ورف  دوـلآسوه ) هاـگن  زا   ) ار دوـخ  ياـهمشچ  وـگب 

دوشیم و یقالخا  فارحنا  ببـس  دشاب ، تذل  يور  زا  رگا  مرحمان  هب  هاگن  اریز  تسا . مرحمان  هب  دولآسوه  هاگن  زا  زیهرپ  نآ  دنکیم و 
ٍباَجِح ءاَرَو  نِم  َّنُهُولَأْـسَف  اًـعاَتَم  َّنُهوُُمْتلَأَـس  اَذِإَو   : » هیآ 53 بازحا  یـصاصتخا  ناکم  نتـشاد  دزاـسیم . رود  فاـفع  هداـج  زا  ار  یمدآ 
تـشپ زا  دیهاوخیم ، ربمایپ ) نانز   ) نانآ زا  تیراع ) ناونع  هب   ) ار یگدنز  لیاسو  زا  يزیچ  هک  یماگنه  و  َّنِِهبُوُلقَو ؛ ْمُِکبُولُِقل  ُرَهْطَأ  ْمُِکلَذ 
هراشا ایح  تفع و  ظـفح  يارب  يرگید  هویـش  هب  زین  هیآ  نیا  رد  تسا .» رتهب  اـهنآ  امـش و  ياـهلد  یکاـپ  يارب  راـک  نیا  دـیهاوخب ؛ هدرپ 

ور دننک  یعس  دنتسین ، مرحم  اهنآ  اب  هک  ینانز  یلک ، روط  هب  ربمایپ و  نانز  اب  ندرک  تبحـص  ماگنه  دهدیم  روتـسد  نادرم  هب  دنکیم و 
دورو زاوج  مدع  نانز و  يارب  یـصاصتخا  ناکم  نتـشاد  موزل  رب  هیآ  نیا  دننک . تبحـص  هدرپ  تشپ  زا  هکلب  دنریگن ، رارق  اهنآ  يور  رد 

نیرخآ هاگشناد و  نیلوا  داژن ، كاپ  3 ـ نیشیپ . عبنم  2 ـ ص 551 . ج 19 ، راثآ ، هعومجم  1 ـ تشون :  یپ  دنکیم . دـیکأت  اهنآ  هب  نایاقآ 
ص 502. ج 19 ، راثآ ، هعومجم  4 ـ ص 137 . ج 20 ، ربمایپ ،

نآرق رد  باجح  داعبا  موهفم و 

موهفم تهج  نآ  زا  هملک  نیا  تسا . هدرپ  ینعم  هب  رتشیب  هملک ، نیا  لامعتسا  تسا . هدمآ  ششوپ  هدرپ و  عنام ، يانعم  هب  تغل  رد  باجح 
قیرط زا  هک  دوشیم  هدیمان  باجح  یششوپ  نآ  هکلب  تسین ؛ باجح  یـششوپ  ره  یلو  تسا ، شـشوپ  یهلیـسو  هدرپ ، هک  دهدیم  شـشوپ 

، نآ یباجیا  دُعب  تسا . یبلـس  یباجیا و  دُعب  ود  ياراد  ناوناب ، یمالـسا  شـشوپ  يانعم  هب  باجح ، دریگ . تروص  ندـش  عقاو  هدرپ  تشپ 
باجح ات  دـشاب  رگیدـکی  رانک  رد  دـیاب  دـُعب  ود  نیا  و  تسا ؛ مرحمان  هب  ییامندوخ  ندوب  مارح  نآ ، یبلـس  دـُعب  ندـب و  شـشوپ  بوجو 
ققحم یمالسا  باجح  هک  تفگ  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  دشابن ، مود  دُعب  یلو  دشاب ، لوا  دُعب  تسا  نکمم  یهاگ  دوش ؛ ققحم  یمالـسا 
هتـشاد یتوافتم  عاونا  ماسقا و  دناوتیم  باجح  میمانب ، باجح  ار  هانگ  هب  لوصو  زا  عنام  شـشوپ و  عون  ره  ماع ، يانعم  هب  رگا  تسا . هدـش 
باجح قیداصم  زا  توبن ، دـیحوت و  دـننام  یمالـسا ، فراعم  هب  داقتعا  ًالثم  تسا ؛ یحور  يرکف و  ینهذ ، باـجح  نآ  عون  کـی  دـشاب .

رب هوالع  دیامن . يریگولج  كرـش  رفک و  لثم  يرکف ، یحور و  ياههانگ  اهـشزغل و  زا  دناوتیم  هک  تسا  حیحـص  یحور  يرکف و  ینهذ ،
هک هاگن  رد  شـشوپ  باجح و  لثم  تسا ؛ هدـش  هدرب  مان  دـنکیم ، یلجت  ناسنا  یجراخ  راتفر  رد  هک  باجح  رگید  عاونا  زا  نآرق  رد  نیا ،
هب برق  مالـسا ، رد  ماکحا  عیرـشت  یلـصا  فدـه  باجح  هفـسلف  فدـه و  دـناهدش . هیـصوت  نآ  هب  مرحمان  اـب  ههجاوم  رد  ناـنز  نادرم و 

نیرتراختفا اب  راوگرزب و  ؛13 ) تارجح  ) ْمُکاْقتَأ ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  دیآیم : تسد  هب  اوقت  سفن و  يهیکزت  يهلیسو  هب  هک  تسا  دنوادخ 
َو َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو  ِِهتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُْألا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه  . -= تسامـش نیرتاوقت  اب  ادخ  دزن  امش 
زا راوگرزب  يربمغیپ  دنتسنادیمن ) مه  نتشون  ندناوخ و  هک  یموق   ) یّما برع  نایم  هک  ییادخ  تسوا  ٍنِیبُم ؛ ٍلالَض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ 

يوامـس و باتک  دزاس و  كاپ  تشز ) قالخا  لهج و  ثول  زا   ) ار اهنآ  دـنک و  توالت  ار  ادـخ  یحو  ناـنآ  رب  اـت  تخیگنارب ، موق  ناـمه 
زا فده  هک  دوشیم  هدافتسا  میرک  نآرق  زا  دندوب -=. یهارمگ  تلاهج و  يهطرو  رد  همه  نیا ، زا  شیپ  هک  نآ  اب  دزومایب ؛ یهلا  تمکح 
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ُْلق نوـچمه : یتاـیآ  تسا . ینمادـکاپ  تفع و  تراـهط ، سفن ، يهیکزت  هـب  یباـیتسد  یمالـسا ، باـجح  بوـجو  یهلا ، مـکح  عیرـشت 
دنشوپب و اوران  هاگن  زا  اهمـشچ  ات  وگب  ار  نمؤم  نادرم  ام  لوسر  يا  ْمَُهل ؛ یکْزَأ  َِکلذ  ْمُهَجوُُرف  اوُظَفْحَی  َو  ْمِهِراْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل 

ْنِم اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْـمِلل  ْلـُق  مشچ  باـجح  تسا . حلـصا  ناـشیا  ناـج  مسج و  یگزیکاـپ  رب  نیا  هـک  دـنراد ، ظوـفحم  ار  ناشمادـنا  جورف و 
؛31) رون ) َّنِهِراْصبَأ ْنِم  َنْضُضْغَی  ِتانِمْؤُْمِلل  ُْلق  دنشوپب . اوران  هاگن  زا  ار  اهمـشچ  ات  وگب  نمؤم  نادرم  هب  ام  لوسر  يا  ؛30 ) رون  ) ْمِهِراْصبَأ

يراتفگ باجح  ینآرق ، ششوپ  باجح و  رگید  عون  راتفگ  رد  باجح  دنشوپب . اوران  هاگن  زا  ار  اهمـشچ  ات  وگب  نمؤم  نانز  هب  لوسر  يا 
نخـس نادرم  اب  مرن  كزاـن و  راـهنز  سپ  ؛32 ) بازحا ) ٌضَرَم ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَـضَْخت  ـالَف  تسا : مرحماـن  لـباقم  رد  ناـنز 
يراتفر باجح  ینآرق ، شـشوپ  باجح و  رگید  عون  يراتفر  باجح  دتفا . عمط  هب  تسا  سوه ) اوه و   ) رامیب شلد  هک  نآ  ادابم  دییوگن ؛

هجوت بلج  ثعاب  دوخ  ياهتنیز  نداد  ناشن  اب  هک  دـنورن  هار  ياهنوگ  هب  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  نانز  هب  تسا . مرحمان  لـباقم  رد  ناـنز 
ناـهنپ روـیز  لاـخلخ و  هک  دـننزن  نیمز  هب  ياـپ  روـط  نآ  و  ؛31 ) رون ) َّنِِهتَنیِز ْنِم  َنیِفُْخی  ام  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَأـِب  َْنبِرْـضَی  ـال  دـنوش َو  مرحماـن 

ندش لیاق  میرح  ششوپ و  یمالـسا ، باجح  زا  دارم  هک  دوشیم  هدافتـسا  ینـشور  هب  هدش  حرط  ثحابم  عومجم  زا  دوش . مولعم  ناشیاهاپ 
باجح نیاربانب ، تسا . نتفر  هار  ندز و  فرح  هاگن ، شـشوپ ، يهوحن  لثم  راتفر ، فلتخم  ياحنا  رد  مرحمان  نادرم  اب  نانز  ترـشاعم  رد 

ار نارگید  سومان  میرح  رد  فرـصت  ذوفن و  دـصق  هک  تسا  مرحماـن  دارفا  لـباقم  رد  عناـم  بجاـح و  کـی  يهلزنم  هب  زین  نز  شـشوپ  و 
يانعم لصا  رد  تفع »  » و باجح »  » يهژاو ود  تفع  باجح و  دراد ؛ دوجو  زین  تفع  يوغل  يهشیر  رد  عانتما  عنم و  موهفم  نیمه  دـنراد .

رد يرادزاب  عنم و  ینعی  تسا ؛ نطاب  رهاظ و  نیب  توافت  تسا ، تفع  باجح و  يرادزاب  عنم و  نیب  هک  یتواـفت  دـناکرتشم . عاـنتما  عنم و 
یلو تسا ، ینورد  تلاح  کی  تفع  نوچ  تسا ؛ نورد  نطاب و  هب  طوبرم  تفع ، رد  يرادزاب  عنم و  یلو  تسا ، رهاظ  هب  طوبرم  باـجح 

شـشوپ باجح و  نیب  نیاربانب ، تسا ؛ ناسنا  یمومع  ياهیگژیو  زا  یکی  رهاظ ، رب  نطاب  ریثأت  نطاب و  رب  رهاظ  ریثأـت  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
رتهب رتشیب و  يرهاظ  شـشوپ  باجح و  هچره  هک  بیترت  نیدـب  تسا ؛ لباقتم  ّرثأـت  ریثأـت و  ناـسنا ، ینطاـب  يرادزاـب  تفع و  يرهاـظ و 

ینورد و تفع  هچ  ره  سکعلاـب  و  دراد ؛ يرتشیب  ریثأـت  تفع ، ینورد  ینطاـب و  يهیحور  شرورپ  تیوقت و  رد  باـجح  عون  نیا  دـشاب ،
هب دـیجم  نآرق  دـنملاس  نانز  باجح  ددرگیم . مرحمان  اب  ههجاوم  رد  رتهب  رتشیب و  يرهاظ  شـشوپ  باجح و  ثعاب  دـشاب  رتشیب  ینطاب 

ياهـسابل ییامندوخ ، جّربت و  دصق  نودب  هک  دهدیم  هزاجا  دـنملاس  نانز  هب  تسخن  تسا . هدومرف  هراشا  ّرثأت  ریثأت و  نیا  هب  یفیرظ  لکش 
زین ار  رداچ  لثم  ییاهـسابل  یتح  ینعی  دنزروب ، تفع  رگا  دـیوگیم : تیاهن  رد  یلو  دـنرادرب ، مرحمان  لباقم  رد  ار  رداچ  لثم  دوخ ، ییور 
ْنَأ َو  ٍۀَـنیِِزب  ٍتاجِّرَبَتُم  َْریَغ  َّنَُهباِیث  َنْعَـضَی  ْنَأ  ٌحاـنُج  َّنِْهیَلَع  َْسیَلَف  ًاـحاِکن  َنوُجْرَی  ـال  ِیتـَّاللا  ِءاـسِّنلا  َنِم  ُدِـعاوَْقلا  َو  تسا . رتهب  دـنرادن ، رب 

بحاص تمالع و  يهطبار  ینطاب ، تفع  يرهاظ و  شـشوپ  نیب  لـبق ، يهطبار  رب  هوـالع  ؛60 ) رون .) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  َّنَُهل  ٌْریَخ  َنْفِفْعَتْـسَی 
نیا هتبلا  تسا . باجح  بحاص  ینطاب  تفع  زا  یـصاخ  يهلحرم  زا  ياهناشن  يرهاظ ، باجح  رادـقم  هک  اـنعم  نیا  هب  تسه ؛ زین  تمـالع 

. تسا رادروخرب  زین  ینمادکاپ  تفع و  بتارم  يهمه  زا  ًاموزل  تشاد ، يرهاظ  ششوپ  باجح و  هک  ینز  ره  هک  تسین  انعم  نیا  هب  بلطم 
دمآراکان يارب  هک  يدارفا  يههبـش  لاکـشا و  نیا  خـساپ  هتکن ، نیمه  هب  هجوت  اب  تسا ؟ یعامتجا  ياه  يراکهزب  همه  عنام  باـجح  اـیآ 

زا هدع  نیا  لکشم  اریز  ددرگیم ؛ راکشآ  دنهدیم  رارق  هناهب  ار  باجح  اب  نانز  زا  یـضعب  تافلخت  يرهاظ ، شـشوپ  باجح و  نداد  هولج 
باجح هک  تشذـگ  ًالبق  تسا و  يرهاظ  شـشوپ  باجح و  تبثم  راثآ  هب  يوق  داقتعا  نامیا و  نادـقف  ینطاب و  باجح  رد  فعـض  نانز ،
ههجاوم رد  ار  درف  هک  تسا  ینهذ  ینطاب و  ینورد و  باجح  نآ ، داعبا  نیرتیساسا  نیرتمهم و  زا  یکی  دراد و  هدرتسگ  يداعبا  یمالـسا 

رگید يانب  گنـس  یهلزنم  هب  یتدیقع ، ینهذ و  باجح  نیا  ًاساسا  و  دنکیم ؛ رادروخرب  ینورد  خـسار  نامیا  دـیاقع و  زا  داسف ، هانگ و  اب 
هک هنوگنامه  هتبلا ، تسوا . ياهراتفر  يهدـنهد  لکـش  ناسنا ، دـیاقع  راـکفا و  اریز  تسا ؛ يرهاـظ  شـشوپ  باـجح و  هلمج  زا  اـهباجح ،

لباق زین  يرهاظ  شـشوپ  تیاعر  نودـب  فافع  تسین ، فافع  بتارم  يهمه  زا  يرادروخرب  يانعم  هب  ًاموزل  يرهاـظ ، شـشوپ  باـجح و 
شـشوپ هک  میتفگ  اریز  تسناد ؛ فیفع  دوشیم  رهاظ  یمومع  راـظنا  رد  ناـیرع  همین  اـی  ناـیرع  هک  ار  يدرم  اـی  نز  ناوتیمن  تسین . روصت 

میرک نآرق  رد  زا 109باجح  هحفص 73 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زین یـضعب  دراد . دوجو  لباقتم  ّرثأت  ریثأت و  يهطبار  باجح ، فافع و  رادـقم  نیب  و  تسا ، فافع  ياـههناشن  اـهتمالع و  زا  یکی  يرهاـظ 
باجح يهشیر  فافع ، و  فافع ، يهویم  باجح ، هک  ریبعت  نیا  اـب  دناهتـسناد ؛ هویم  هشیر و  يهطبار  عون  زا  ار  باـجح  فاـفع و  يهطبار 

نیا دنـشاب . هدرکن  داـجیا  شیوـخ  رد  ار  ینطاـب  تراـهط  فاـفع و  یلو  دنـشاب ، هتـشاد  يرهاـظ  باـجح  تسا  نکمم  دارفا  یخرب  تسا .
اهبلق اب  ادـخ  مراد ، كاپ  بلق  نم   » لثم يریباعت ، اب  هدرک و  فافع  ياعدا  يدارفا  رگید ، يوس  زا  تسا . يرهاظ  هتـسوپ و  اهنت  باـجح ،

، كاپ نورد  هک  دنراگنب  ار  یـساسا  يهتکن  نیا  دوخ  يهشیدـنا  سوماق  رد  دـیاب  ییاهناسنا  نینچ  دـننکیم ؛ مرگرـس  ار  دوخ  دراد ،» راک 
. دش دهاوخن  یباجحیب  ِكاپان  يهویم  ندش  روراب  بجوم  كاپ ، بلق  زگره  دنارورپیم و  كاپ  ینوریب 

میرک نآرق  رد  باجح  تایآ 

نیذلا مکنامیا و  تکلم  نیذلا  مکنذأتـسیل  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  . » تسا شـشوپ  باجح و  ثحابم  هب  طوبرم  زین  رون  هروس  ات 60  تایا 58 
، مکل تاروع  ثالث  ءاشعلا ، هالص  دعب  نم  هریهظلا و  نم  مکبایث  نوعـضت  نیح  رجفلا و  هالـص  لبق  نم  تارم  ثالث  مکنم  ملحلا  اوغلبی  مل 

غلب اذا  و  ( 58  ) میکح میلع  هللاو  تایالا  مکل  هللا  نیبی  کلذـک  ضعب  یلع  مکـضعب  مکیلع  نوفاوط  نهدـعب  حانج  مهیلعال  مکیلع و  سیل 
ءاسنلا نم  دـعاوقلا  و  ( 59  ) میکح میلع  هللاو  هتایآ  مکل  هللا  نیبی  کلذـک  مهلبق  نم  نیذـلا  نذأتـسا  امک  اونذأتـسیلف  ملحلا  مکنم  لاـفطالا 

يا («. 60  ) میلع عیمـس  هللا  نهل و  ریخ  نففعتـسی  نا  ۀـنیزب و  تاجربتم  ریغ  نهبایث  نعـضی  نا  حانج  نهیلع  سیلف  احاکن  نوجریـال  یتـاللا 
زا شیپ  دنریگب : هزاجا  امش  زا  تقو  هس  رد  دیاب  دنا ، هدیسرن  غولب  نس  هب  هک  امش  زا  یناسک  امش و  ناگدرب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک 
رب هن  عقاوم ، نیا  ریغ  رد  تسامـش . تولخ  تقو ، هس  نیا  اشع . زامن  زا  دـعب  دـینک و  یم  نوریب  نت  زا  سابل  هک  رهظ  ماـگنه  حبـص و  زاـمن 

نایب امش  يارب  هنوگ  نیا  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  دییامن .) ترشاعم  مه  اب  و   ) دیخرچب رگیدکی  فارطا  هک  تسین  یهانگ  اهنآ  رب  هن  امش و 
نیمه رد   ) ناشیا زا  شیپ  هک  یناسک  دـننامه  دـیاب  دندیـسر ، غولب  نس  هب  امـش  ناـکدوک  نوچ  و  تسا * میکح  ياـناد  ادـخ  و  دـنک ، یم 

رب و  تسا * میکح  ياناد  ادخ  و  دنک ، یم  نایب  امـش  يارب  هنوگ  نیا  ار  دوخ  تایآ  ادخ  دـننک . هزاجا  بسک  دـنتفرگ ، یم  هزاجا  طیارش ) 
و دـننکن ، ییامن  تنیز  هک  یتروص  رد  دـنهن ، رانک  ار  دوخ  شـشوپ  هک  تسین  یهانگ  دـنرادن  ییوشانز  دـیما  هک  يا  هداتفا  راک  زا  ناـنز 
رد دورو  تقو  رد  هزاجا  بسک  نوناق  يارب  یکی  ءانثتـسا ، ود  تایآ  نیا  رد  تساناد . ياونـش  ادخ  و  تسا ، رتهب  اهنآ  يارب  ندیزرو  تفع 
مود ءانثتـسا  هب  عجار  موس  هیآ  لوا و  ءانثتـسا  هب  عجار  مود  لوا و  هیآ  تسا . هدـش  رکذ  نانز ، شـشوپ  نوناق  يارب  رگید  و  نارگید ، قاتا 
دراو هزاجا  بسک  اب  دـنک و  مالعا  دـیاب  دوش  يرگید  تولخ  لحم  دراو  دـهاوخیم  سک  ره  هک  میداد  حرـش  ار  روتـسد  نیا  ـالبق  تسا .
تایآ نیا  رد  تسا . يراج  زین  رتخد  هب  تبسن  ردپ  و  ردام ، هب  تبسن  رسپ  دننام  کیدزن  مراحم  دروم  رد  یتح  روتـسد  نیا  میتفگ  و  دوش ،
رگید تاقوا  رد  تسا و  هدش  هدرمـش  مزال  تبون  هس  رد  طقف  نتـساوخ  هزاجا  هقبط  ود  نیا  يارب  دناهدش . ءانثتـسا  روتـسد  نیا  زا  هقبط  ود 

« - مکنم ملحلا  اوغلبی  مل  نیذـلا   - » 2 امـش . ناکولمم  مکنامیا - » تکلم  نیذلا   - » 1 زا : دنترابع  هقبط  ود  نیا  تسا . هدـشن  هتـسناد  مزال 
رطاخ هب  دارفا  هک  زورمین  ماگنه  و  حبص ، زامن  زا  شیپ  زا : تسترابع  دنهاوخب  هزاجا  دیاب  هتسد  ود  نیا  هک  یتبون  هس  امش . غلابان  ناکدوک 

نز الومعم  عقاوم  نیا  رد  تسا . باوختخر  هب  نتفر  ماگنه  هک  ءاشع  زامن  زا  دعب  و  دننکیم ، تحارتسا  هدروآ  رد  نت  زا  ار  ور  سابل  امرگ 
زا دعب   ) دـنور باوخ  هب  دـنهاوخیم  هزات  ای  و  حبـص ) زامن  زا  لبق   ) دناهتـساخرب باوخ  زا  هزات  نوچ  دنتـسه و  يداع  ریغ  سابل  رد  درم  ای 
اب دیاب  غلابان  نارـسپ  ناکولمم و  یتاقوا  نینچ  رد  دـنربیم . رـسب  باوخ  سابل  اب  الومعم  رهظ ) تقو   ) دـنتحارتسا لاح  رد  ای  و  ءاشع ) زامن 

« ضعب یلع  مکـضعب  مکیلع  نوـفاوط   » ررکم ياهدـمآ  تفر و  هب  جاـیتحا  تلع  هب  رگید  عـقاوم  رد  یلو  دـنوش  قاـتا  دراو  هزاـجا  بـسک 
رکذم عمج  يارب  هک  یلوصوم  اب  مکنامیا » تکلم  نیذـلا  : » هکنیا  - 1 دنکیم : هجوت  بلج  هتکن  هس  تایآ  نیا  رد  تسین . مزال  ناذـیتسا 
یتیاور هلمج  نآ  زا  تسا . هدش  حیرـصت  زین  تایاور  ریـسافت و  رد  هکنانچ  دشابیم  نامالغ  لماش  امتح  تسا و  هدش  رکذ  نیذـلا )  ) تسا

؟ تاعاس ثالثلا  هذه  یف  نذأتـسی  ءاسنلاف  لیق : ءاسنلا . نود  لاجرلا  یف  ۀصاخ  یه  لاق : : » مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  یفاک  رد  تسا 

میرک نآرق  رد  زا 109باجح  هحفص 74 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


(. هحفص 529 دلج 5 ، یفاک   ) تسا نادرم  صوصخم  تبون ) هس  رد  نتساوخ  هزاجا   ) روتـسد نیا  ینعی  نجرخی » نلخدی و  نکل  ال و  لاق :
دنراد قح  تبون  هس  نیا  ریغ  رد  نامالغ  هکنیا  دـنوریم . دـنیآیم و  روطنیمه  هن ، دومرف : دـنریگب ؟ هزاـجا  دـیاب  ناـنز  اـیآ  هک  دـش  لاؤس 

رد هکنیا  رب  دشابیم  يوق  يدهاش  دوخ  نیا  دنراد و  یئانثتسا  عضو  زین  نامالغ  هک  تسنیا  رب  لیلد  دوخ  دنوش  نز  قاتا  دراو  هزاجا  نودب 
تسا ثحب  دروم  العف  هک  ياهیآ  رد  یتح  دشابیم . زین  نامالغ  لماش  نهنامیا » تکلم  ام   » هلمج میدرک ، ریـسفت  البق  هک  مه  شـشوپ  هیآ 

هک درک  ضارتعا  دیابن  اجنیا  رد  دشاب . نز  دوخ  كولمم  هدرب ، هک  تسین  مزال  ینعی  رکذم  ریمـض  اب  تسا  هدش  مکنامیا » تکلم   » هب ریبعت 
مالـسا رظن  ندش  نشور  الوا  اریز  تسا ، رمث  یب  اهثحب  نیا  رد  يراشفاپ  درادن و  دوجو  ياهدرب  تسا و  هدـش  خوسنم  یگدرب  مسر  نونکا 
يروهتم هیقف  رگا  ایناث  دزاسیم و  فقاو  رتهب  دـشابیم  زین  ءالتبا  دروم  اهنآ  زا  یخرب  هک  نیناوق  نیا  یلک  فدـه  هب  ار  ام  لـئاسم ، نیا  رد 

هلمج زا   - 2 دـهد . میمعت  دـناوتب  ناراکتمدـخ  لیبق  زا  نآ  هباشم  دراوم  هب  طانم ، كالم و  هار  زا  ار  نامالغ  مکح  اـسب  هچ  دـنک ، تأرج 
تسنیا تسین ، بجاو  نتساوخ  هزاجا  غلابان  نارـسپ  نامالغ و  دروم  رد  هکنیا  زمر  دوشیم : هدیمهف  ضعب » یلع  مکـضعب  مکیلع  نوفاوط  »

زا زین  دراوم  نیا  رد  هحابا  تقیقح  رد  تسا . هقیضم  رد  ندش  عقاو  جرح و  بجوم  دش ، دمآ و  ررکت  هطـساو  هب  اهنیا  ناذیتسا  بوجو  هک 
ياهانثتـسا ریاس  هک  میدـقتعم  ام  درادـن . كالم  فیلکت  هک  تهج  نیا  زا  هن  تسا  هدـش  یم  يراوشد  بجوم  فیلکت  هک  تسا  باـب  نیا 

هرابود يدوز  هب  دش . یثحب  هراب  نیا  رد  البق  تسا . لیبق  نیمه  زا  زین  مراحم  ءانثتـسا  نینچمه  و  نیفک ، هجو و  ءانثتـسا  الثم  شـشوپ ، باب 
یلافطا دـنریگب  هزاجا  تبون  هس  رد  گرزب  نادرم  دـننام  هک  دـناهدش  فلکم  هیآ  نیا  رد  هک  یلاـفطا   - 3 درک . میهاوخ  ثحب  رتحورـشم 

تـسا هدـش  نییعت  هیآ  رد  هک  یتقو  هس  ریغ  رد  غولب ، هب  کـیدزن  زیمم و  ولو  غلاـبان  لاـفطا  نیارباـنب  دناهدیـسرن . غولب  دـح  هب  هک  دنتـسه 
مل نیذلا  لفطلا  وا  : » هلمج زا  دوصقم  هک  دشاب  هنیرق  دـناوتیم  رهاظلا  یلع  هیآ  نیا  دـنوش . هاگتولخ  دراو  هزاجا  بسک  نودـب  دـنناوتیم 
هن تسا  غلابان  لافطا  میداد ، نآ  ینعم  رد  لاـمتحا  ود  ـالبق  و  رون )  / هیآ 31  ) تسا هدـمآ  شـشوپ  هیآ  رد  هک  ءاسنلا » تاروع  یلع  اورهظی 

. زیمم ریغ  لافطا 

نآرق رد  ششوپ 

، فیرظ جاـبید  ياـنعم  هب  سدنـس » . » دریگ یم  رب  رد  ار  یفلتخم  ياـه  - ساـبل اـه و  شـشوپ  هک  تسا  یماـع  موفهم  ساـبل  هژاو  هدـیکچ 
اهزادـناریز اه و  شرف  يانعم  هب  یبارز »  » اه و شلاب  يانعم  هب  قرامن » ، » سابل رتسآ  يانعم  هب  نئاطب » ، » میخـض جابید  يانعم  هب  قربتـسا » »

هدـمآ نآرق  رد  اه  هعنقم  يانعم  هب  رمخ »  » اـهرداچ و ياـنعم  هب  بیبـالج » ، » ناـنز شـشوپ  دروم  رد  تسا . هدـمآ  ناـیتشهب  فصو  رد  هک 
هدـمآ ع )  ) فسوی ترـضح  ناتـساد  رد  طقف  نهاریپ  ياـنعم  هب  زین  صیمق »  » هژاو تسا و  هرز  ياـنعم  هب  زین  لیبارـس »  » و تاـغباس » . » تسا
هدـمآ تثعب  زاغآ  رد  ص )  ) ربمایپ هب  باطخ  رد  نییور  ساـبل  ياـنعم  هب  رثدـم »  » دوخ و رود  هب  ساـبل  ندـیچیپ  ياـنعم  هب  لـمزم » . » تسا

غیلب هنابیدا و  یباتک  میرک  نآرق  همدقم  تسا . هدش  هتخادرپ  تسا ، نآ  اب  طبترم  ای  ششوپ و  يانعم  هب  هک  هژاو  هب 13  هلاقم  نیا  رد  تسا .
هژاو کی  تسا . یبدا  فیطل  قیقد و  یناعم  ياراد  زین  نآرق  ياه  هژاو  اذل  دـندوب ، هاگآ  بدا  رعـش و  زا  زین  نآ  نابطاخم  نیتسخن  تسا و 

ریغ يدام و  یناعم  میراپـس و  هر  نامز  لوط  رد  دـیاب  هیآ  رتهب  مهف  يارب  اذـل  دـشاب  یفلتخم  یناعم  ياراد  ناـمز  ریـس  رد  هک  تسا  نکمم 
، فورظ اه ، ششوپ  دننام  نآرق  تاغل  یعوضوم  حرط  اب  میربب . یپ  میرک  نآرق  رد  نآ  صاخ  يانعم  هب  دیاش  ات  میزاس  نیعم  ار  نآ  يدام 

ياه همجرت  تفرگ و  رارق  یهلا  تایآ  ياضف  رد  ناوت  یم  يرتهب  قیرط  هب  اه  نآ  یناعم  قیقد  یـسررب  و  اه و ...  یکاروخ  شراگن ، رازبا 
هک ( 1 ، ) تسا نآرق  رد  يدام  ریغ  يدام و  ياه  هژاو  ياراد  هک  تسا  یتاـعوضوم  زا  زین  نآرق  ياـه  شـشوپ  درک . هئارا  تاـیآ  زا  يرتهب 

دروم هک  يا  هژاو  نیلوا  ساـبل  . 1 تسا . هدـش  هتخادرپ  نآرق  رد  نآ  اب  طبترم  یـششوپ و  ياه  هژاو  یناعم  یـسررب  هب  اـهنت  هلاـقم  نیا  رد 
هژاو نیا  فیرعت  رد  تسا . هدمآ  نآرق  رد  راب  نآ 23  تاقتشم  هژاو و  نیا  تسا . سابل  هژاو  دنک ، یم  روطخ  ناسنا  نهذ  هب  اه  یندیـشوپ 

تـسا هماج  كاشوپ و  نآ  ياـنعم  عقاو  رد  ( 2 . ) یناشوپ - یم ار  تندـب  نآ  اب  هک  هچ  نآ  ره  ینعی  كدـسج » هب  تیاراواـم  : » تسا هدـمآ 
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دروم رد  هک  میداتسرف . ورف  یـسابل  امـش  يارب  ام  تقیقح  رد  مدآ ، نادنزرف  يا  7/26 ؛) فارعا ،  ) اسابل مکیلع  انلزنا  دق  مدا  ینب  ای  دـننام :
اهیف مهـسابل  و  تسا : هدـمآ  زین  نایتشهب  سابل  دروم  رد  هژاو  نیا  دور . یم  راکب  فلتخم  ياه  نامز  رد  اه  ناـسنا  یفرع  شـشوپ  ساـبل و 
ۀعنـص هانملع  و  تسا : هدـمآ  زین  یـصاخ  شـشوپ  يانعم  رد  سابل  هتبلا  دوب . دـهاوخ  ناینرپ  ناش  هماـج  اـجنآ  رد  و  ( 35/33 رطاف ،  ) ریرح

دنک ظفح  ناتگنج  تارطخ ( زا )  ار  امـش  ات  میتخومآ  يزاـس ( هرز )  نف  دوواد (  ( هب و  ( 21/80 ءایبنا ،  ) مکسأب نم  مکنـصحتل  مکل  سوبل 
هدام الثم  تسا ؛ نآ  يدام  ياهدربراک  زا  رتشیب  بتارم  هب  نآ ، تاقتـشم  هژاو و  نیا  يدام  ریغ  يانعم  تسا . هرز  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  هک 

مل دـیزیماین ، رد  لطاب  هب  ار  قح  و  ( 2/42 هرقب ،  ) لطابلاب قحلا  اوسبلت  و ال  تسا : هدـمآ  نآرق  رد  اهراب  رما  ندـش  هبتـشم  يانعم  هب  سبل » »
نانچ مه  ار  رما  و  ( 6/9 ماعنا ،  ) نوسبلی ام  مهیلع  انـسبلل  و  دیزیمآ ، یم  رد  لطاب  هب  ار  قح  ارچ  ( 3/71 نارمع ، لآ   ) لطابلاب قحلا  نوسبلت 
هماج نیرتهب  یل (  ( و ( 7/26 فارعا ،  ) ریخ کلذ  يوقتلا  سابل  و  تسایح : سابل  يدام  ریغ  یناـعم  رگید  زا  ( 3 . ) میتخاس یم  هبتشم  نآ  رب 

یم ـالماک  ار  ناـسنا  تروع  ندـب و  ساـبل ، هک  هنوـگ  ناـمه  هک  تسا  تهج  نیا  زا  اوـقت  يارب  ساـبل  ندرک  هفاـضا  تسا . اوـقت  ساـبل ( (
یم رود  تسا ، ییاوسر  ثعاب  هک  یقالخا  بویع  ناهانگ و  زا  ار  نآ  دریگ و  یم  رب  رد  ار  ناـسنا  دوجو  مه  يراـگزیهرپ  اوقت و  دـناشوپ ،

یسابل امـش  يارب  نانآ  ( 2/187 هرقب ،  ) نهل سابل  متنأ  مکل و  ساـبل  نه  تسا : هتفر  راـکب  نآرق  رد  زین  رـسمه  ياـنعم  هب  ساـبل  ( 4 . ) دنک
ندش هدیشک  زا  ار  رگیدمه  رهوش ، نز و  عقاو  رد  هک  تسا  نیا  رد  سابل  هژاو  اب  انعم  نیا  طابترا  دیتسه . یسابل  نانآ  يارب  امش  دنتـسه و 

: هیآ لبق  تمـسق  هب  هجوت  اب  لاح  ( 5 . ) دـنرگیدکی رتاس  سابل و  درم  نز و  زا  مادـک  ره  تقیقح  رد  سپ  دـنراد . یم  زاـب  روجف  قسف و  هب 
تفاطل تسا . هدیدرگ  لالح  امـش  رب  ناتنانز  اب  یگباوخمه  هزور  ياه  بش  رد  ( 2/187 هرقب ،  ) مکئاسن یلا  ثفرلا  مایـصلا  ۀلیل  مکل  لحأ 
هدیـشوپ نارگید  رظن  زا  سابل  دوخ  یلو  دناشوپ  یم  نارگید  زا  ار  دوخ  تروع  سابل ، اب  ناسنا  هک  ارچ  ددرگ ، - یم نایامن  رتشیب  انعم  نیا 

یعنم رگیدـکی  هب  تبـسن  یلو  دـناشوپ  - یم ریغ  اب  سامت  زا  ار  يرگید  کی ، ره  درم  نز و  ینعی  تسا  روطنیمه  زین  ناسنا  رـسمه  تسین ؛
رگیدمه درم  نز و  هک  تسا  هقناعم  هب  هراشا  سابل ، هژاو  اب  انعم  نیا  طابترا  رگید  هوجو  زا  الامتحا  دنتسین . هدیـشوپ  رگیدکی  زا  دنرادن و 

 ( ار بش  و  ( 78/10 أبن ،  ) اسابل لیللا  انلعج  و  تسا : هدـش  ریبعت  سابل  هب  نآرق ، رد  زین  بش  یکیراـت  زا  دـنریگ . یم  رب  رد  ساـبل  دـننام  ار 
ورف طاقن  مامت  تسا و  ریگ  ارف  بش  نوچ  هک  تفگ  ناوت  - یم زین  سابل  هژاو  اب  انعم  نیا  طابترا  دروم  رد  میداد . رارق  یششوپ  امش ( يارب 
ریبعت نآ  زا  دریگ . ارف  نوچ  یکیرات  رش  زا  و  ( 113/3 قلف ،  ) بقو اذإ  قساغ  رش  نم  و  دناشوپ : - یم تخاونکی  روط  هب  ار  یکیرات  رد  هتفر 
راکب راب  هس  نآرق  رد  هژاو  نیا  ( Sundus  ) سدنسا نایتشهب 3 . فیصوت  رد  نآ  اب  طبترم  شـشوپ و  ياه  هژاو  . 2 تسا . هدش  سابل  هب 

. تسا هتفر  راکب  یهباشم  ابیرقت  یناعم  اـب  يربع  یمارآ و  ینایرـس ، ياـه  ناـبز  رد  و  ( 21  / ناسنا ، 53 ناـخد /  ، 31 فـهک /   ) تسا هتفر 

. تسا ناتک  ششوپ  فافل و  يانعم  هب  ینانوی  رد  وکین و  ریرح  يانعم  هب  يداکآ  یمارآ و  يربع ، رد  كزان ، ریرح  ینایرـس  رد  نآ  يانعم 
ندوب برعم  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  اذـل  ( 7 . ) تسا هدش  یبرع  نابز  دراو  هک  تسا  سقودنـس  ای  سکودنـس  زین ، نآ  ینانوی  الامتحا  ( 6)
هتفرگ زب  مشپ  زا  هک  سابل  زا  یعون  ینعی  يزعرملا » نم  ذـختی  نویزبلا  نم  برـض  : » تسا هدـمآ  نآ  يانعم  رد  تسین . يدـیدرت  هژاو  نیا 

زا یهورگ  تغل و  لـها  نادنمـشناد  نیب  هک  نآ  نمـض  ( 9 . ) تسا هدـمآ  فیرظ  جابید  يانعم  هب  مه  نارـسفم  مـالک  رد  ( 8 . ) تسا هدش 
هب زین  نآرق  ياه  همجرت  زا  یضعب  رد  تسا . تفایرد  لباق  حوضو  هب  هک  تسا  یکرتشم  يانعم  نآ  ندوب  كزان  ندوب و  فیرظ  نارـسفم ،

نیا ( Istabraq  ) قربتسا . 2-3 ( 10 . ) تسا هدـمآ  شوخ  يابید  مشیربا و  هماج  كزان ، ریرح  کنت ، ياه  هماج  کـنت ، ياـبید  ياـنعم 
هراشا نآ  هب  البق  هک  تسا  سدنس  اب  هارمه  نآ  رگید  دروم  هس  و  ( 55/54 نمحرلا ،  ) قربتسإ نم  اهنئاطب  تسا : هدمآ  نآرق  رد  راب  هژاو 4 

هتفر ینایرـس  ینمرا و  نابز  هب  هنایم  یـسراف  زا  دـنراد ؛ رظن  قافتا  نآ  ندوب  برعم  رد  ناملـسم  نادنمـشناد  همه  ابیرقت  هک  هژاو  نیا  دـش .
، هرفتسا هورتسا ، هرتبسا ،  » ار نآ  یسراف  لصا  سورعلا  جات  رد  يدیبز  ( 11 . ) تسا هدش  یبرع  نابز  دراو  هنایم  یسراف  زا  کش  یب  تسا و 

زین هـملک  رخآ  رد  ق » ( » 12 . ) تسا هتفای  صاصتخا  ظیلغ  جاـبید  هب  هاـگ  نآ  تسا ؛ ظـیلغ  قلطم  ياـنعم  هب  ربتـس  هک  تسا  دروآ  هربتـسا »
، هزمه  » یـضعب ییاهنت و  هب  ار  هزمه »  » یهورگ دراد ، دوجو  رظن  فالتخا  هژاو  نیا  هشیر  دروم  رد  تسا . ك »  » يولهپ دـنوسپ  رگ  ناـیامن 
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لـصا هب  زین  ریغـصت  رد  تسا و  قریبا »  » هملک نیا  ریغـصت  هک  اـج  نآ  زا  هک  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد  اـما  دـنناد  یم  دـئاز  ار  س ، » ت ،
بایث وأ  بهذلاب  لمعی  جابید  لیق  ظیلغلا و  جابیدـلأ  : » هژاو نیا  يانعم  ( 13 . ) تسا قرب »  » زا هملک  هشیر  اذل  دوش ، - یم هدـنادرگرب  هملک 
سابل ای  تسالط  سنج  زا  هک  مشیربا  تسا : هدـش  هتفگ  میخـض ، مشیربا  ینعی  ( 14 « ) ظیلغلا هانعم  لصأ  ربتسا و  نع  برعم  قافـص  ریرح 

رد تسا و  راد  لگ  ریرح  يانعم  هب  ینایرس  رد  هژاو  نیا  يانعم  تسا . میخـض  نآ  يانعم  لصا  تسا و  هدش  برعم  ربتـسا  زا  هک  ریز  ریرح 
یلص هللا  لوسر  یتأ  مالسلا  هیلع  لیئربج  نإ  : » تسا هدمآ  ماشه  نبا  هریـس  رد  ( 15 . ) تسا هدمآ  مکحم  میخض و  ربتس ، يانعم  هب  یـسراف 

نب دعس  حور )  ) ضبق ماگنه  ع )  ) لیئربج ینعی  ( 16 « ) قربتسإ نم  ۀمامعب  ارجتعم  لیللا  فوج  نم  ذاعم  نب  دعس  ضبق  نیح  هلآ  هیلع و  هللا 
: »... تسا هدـمآ  زین  لبنح  نبا  دنـسم  رد  دوب . قربتـسا  زا  يا  همامع  اب  هدیـشوپ  هک  یلاح  رد  هدـمآ  ص )  ) هللا لوسر  دزن  بش  لد  رد  ذاعم 
مالک رد  دوب . قربتـسا  ياـبع  وا  رب  هک  یلاـح  رد  درک و  یم  هعجارم  وا  هب  يدـنمدرد  ره  ینعی  ( 16 « ) قربتـسإ درب  هیلع  عجو و  نم  هدوعی 

ایآ تسا ؟ هنوگچ  قربتسا  ندوب  میخـض  هک  دیآ  نهذ  رد  لاؤس  نیا  دیاش  ( 17 . ) تسا هدمآ  ظیلغ  جابید  يانعم  هب  زین  نارسفم  زا  یـضعب 
ۀناختلا هب  داری  امنإ  کسلا  یف  ظلغلا  داری  ال  : » دـیوگ ناسنا  هروس  هیآ 21  لیذ  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط  تسین ؟ ندب  تیذا  رازآ و  ثعاب 
قرامن . 3-3 تـسا . تفاـب  رد  ندوـب  مـکحم  روـظنم  هـکلب  تـسین  نآ  سنج  خـن و  رد  ندوـب  میخــض  ندوـب و  ربتــس  ینعی  جــسنلا » یف 

). هدـیچ  ( مه يولهپ  ییاه  شلاب  و  ( 88/15 هیـشاغ ،  ) ۀفوفـصم قرامن  و  تسا : هدـمآ  نآرق  ياج  کی  رد  طـقف  هژاو  نیا  ( Namariq)
نآ لصا  یـسراف و  ار  هژاو  نیا  يدنک  دننام  زین  یهورگ  ( 18 . ) دنا هدرکن  رکذ  لیخد  ياه  هژاو  هرمز  رد  ار  قرامن  یطویـس ، یقیلاوج و 

. دناد یم  یسراف  كامرن »  » زا ار  نآ  لصا  تسا و  هدرک  لقن  برعم  یـسراف  ظافلا  نیب  رد  ار  هژاو  نیا  ریـش  يدا  دننک . یم  نایب  همرن »  » ار
نیمز يور  هک  هچشلاب  ای  کچوک  شلاب  ینعی  ( 20 « ) لخرلا قوف  ۀسفنطلا  وأ  ةرثییلا  وأ  ةرشلا  وأ  ةریغصلا  ةداسولأ  : » هژاو نیا  يانعم  ( 19)

ام ینعی  ( 21 « ) قرامنلا یلع  یـشمن  قراطلا  تانب  نحن  : » دننام تسا  هدـمآ  زین  برع  رعـش  رد  هژاو  نیا  نالاپ . يور  میلگ  ای  دـنراذگ  یم 
وا يارب  ینعی  اقمرن » هل و  الاطخأ  هلدـعأ  : » تسا هدـمآ  زین  هبؤر  رعـش  رد  میور . یم  هار  مرن  ياه  شرف  يور  رب  هک  میتسه  قراـط  نارتخد 

: دیوگ تاوما  هرابرد  ع )  ) یلع ترـضح  هک  اج  نآ  ( 22 . ) تسا هدمآ  هغالبلا  جـهن  رد  زین  رابود  هژاو  نیا  درک . ایهم  شلاب  ربتـس و  سابل 
دنلب و ياهرـصق  ینعی  ( 23 « ) ةدحلملا ۀـئطاللا  روبقلا  ةدنـسملا و  راجحألا  روخـصلا و  ةدـهعملا  قرامنلا  ةدیـشملا و  روصقلاب  اولدبتـساف  »

جهن تمکح 9  رد  نینچ  مه  دـندرک . لیدـبت  هدـیبسچ  مه  هب  ياهربق  اهرجآ و  اه و  گنـس  هب  ار  مرن  ياه  شلاب  شیع و  طاسب  مکحم و 
یم ام  هب  ناگدـنام  بقع  میا  هنایم  هاگ  هیکت  ام  ینعی  یلاعلا » عجری  اهیلإ  یلاتلا و  قحلت  اهب  یطـسولا  ۀـقدرمنلا  نحن  : » تسا هدـمآ  هغالبلا 

یتحار شمارآ و  يارب  یتشپ  شلاب و  اب  هک  هنوگ  نامه  دیوگ : نآ  ریـسفت  رد  هدبع  دـمحم  دـندرگ . یمزاب  ام  هب  ناگتخات  شیپ  دنـسر و 
رانک رد  يانعم  هب  زین  ۀفوفصم » . » دننک یم  دانتسا  اهنآ  هب  نید  روما  رد  مدرم  هک  دنتسه  هاگ  هیکت  دننام  زین  ع )  ) تیب لها  دننک ، یم  هیکت 

.4-3 ( 25 . ) تسایند رد  ناهاشداپ  سلاجم  دـننام  رگیدـکی  رانک  رد  هک  ییاه  شلاب  دـیوگ : زین  یـسربط  هچ  نانچ  ( 24 . ) تسا رگیدکی 
نیا هدرتسگ . تفبرز ( ياـه )  شرف  و  ( 88/16 هیـشاغ ،  ) ۀثوثبم یبارزو  تسا : هدـمآ  راب  کی  طقف  نآرق  رد  هژاو  نیا  ( Zarabi  ) یبارز

لصا دروم  رد  ( 26 . ) دنا هدرک  نایب  یـسراف  ياپ  ریز  زا  هدـش  هتفرگرب  ار  نآ  یـضعب  تسا . هدـمآ  یبرع  نهک  تایبدا  رد  تاعفد  هب  هژاو 
یم قـالطا  دراد ، درز  گـنر  هک  هچنآ  ره  رب  تسا و  درز  بآ  اـی  ـالط  بآ  ياـنعم  هب  تسا و  بآرز »  » بیرعت هک  تسا  هدـش  هـتفگ  نآ 

ار نآ  يرهوـج  ( 28 ، ) دریگ یم  رب  رد  دوـش ، یم  نهپ  هک  ار  هـچنآ  ره  اـی  اهزادـناریز و  اـه ، یلاـق  اـه ، شرف  زین  نآ  ياـنعم  ( 27 . ) دوش
ۀتوثبم یبارز  ۀفوفـصم و  قرامن  و  هناگادـج : تفـص  ود  مه و  راـنک  رد  هژاو  ود  نیا  رارکت  هب  هجوت  اـب  اـما  دـناد  یم  قراـمن  اـب  فدارتم 
هتـسارآ نیراگن و  سابل  زا  یعون  ار  هژاو  نیا  يانعم  تادرفملا ، رد  یناهفـصا  بغار  هچ  رگا  تسین . حیحـص  اـنعم  نیا  ( 16-15  / هیشاغ )

هب یبارز »  » لصا رد  تساهزادـناریز . اه و  شرف  يانعم  نامه  هژاو ، نآ  يارب  هدـش  هتفریذـپ  بلاـغ و  ياـنعم  اـما  ( 29 ، ) تسا هدرک  ناـیب 
. دوش یم  هتفگ  یبارز  نآ  ندوب  گنراگنر  رطاخب  زین  یلاق  شرف و  هب  دوش و  یم  قالطا  تسا ، زبس  زمرق و  درز ، گنر  ياراد  هک  یهایگ 

ءارمألا یلع  نولخدی  نیذلا  لاق : ۀیبرزلا ؟ ام  و  لیق : ۀیبرزلل ، لیو  برتقا  دق  رش  نم  برعلل  لیو  : » تسا لوقنم  هریرهوبا  زا  ینخس  رد  ( 30)
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تـسیچ هک  دش  هتفگ  هیبرز ؛ رب  ياو  تسا . هدش  کیدزن  نآ  هب  هک  يدب  زا  برع  هب  ياو  ینعی  قدـص .» اولاق  ائیـش  اولاق  وأ  ارـش  اولاق  اذإف 
تبـسن هک  تسا  حضاو  تسا . حیحـص  دنیوگ  دب ، هچ  دـنیوگب و  اهنآ  هب  بوخ  هچ  دـنوش و  یم  دراو  امکح  رب  هک  یناسک  تفگ  هیبرز ؟

ياه شرف  ياـنعم  هب  زین  نیرـسفم  زا  یـضعب  مـالک  رد  تسوا . ندرک  ضوع  گـنر  ندوب و  نولم  رطاـخب  هیبرز ، هب  یـصخش  نینچ  نداد 
« ۀثوثبم ( » 32 . ) تسا هدـش  رکذ  کشت ) ربتـس ،  ) اه نیلاهن  اه ، شرف  ولیز ، يانعم  زین  نآرق  ياه  همجرت  رد  ( 31 . ) تساهب نارگ  ضیرع و 

نبرـضیلو تسا : هدمآ  نآرق  رد  راب  کی  هملک  نیا  رمخ  نانز 1-4 . ششوپ  . 4 تسا . شرف  يانعم  اب  بسانتم  هک  هدـش  نهپ  يانعم  هب  زین 
هب هک  تسا  یبرع  يا  هملک  راـمخ و  نآ  درفم  تسا ، هدـش  هـتفرگ  ( Khamr  ) رمخ زا  هـک  رمخ  ( 24/31 رون ،  ) نهبوـیج یلع  نهرمخب 
زین رمخ  تاقتشم  زا  يرایـسب  هک  ارچ  تسا . هتفر  راکب  دایز  یلهاج  راعـشا  رد  تسا و  هدش  هتفرگ  تیراع  هب  یمارآ  نابز  زا  دایز  لامتحا 
یم هتفگ  رامخ  بارـش  هب  نینچ  مه  دنیوگ . رامخ  هدش  هدیـشوپ  زیچ  هب  تسا و  ندـناشوپ  ینعم  هب  رمخ  لصا  ( 33 . ) دنراد یمارآ  یلصا 
نآ اب  هک  يرکـسم  ره  يارب  اذل  دناشوپ  یم  ار  لقع  دـنک و  یم  ذوفن  نطاب  هب  دـناشوپ و  یم  ار  ناسنا  يرهاظ  ساوح  اوق و  هک  ارچ  دوش ؛

ینعی مکتینآ » اورمخ  : » تـسا هدـش  تـیاور  ص )  ) ربماـیپ زا  یثیدـح  رد  ( 34 . ) دور یم  راـکب  دوش ، یم  هدیـشوپ  ناـسنا  ياوـق  ساوـح و 
ارچ ینعی  ( 35 « ) هیلع هضرعت  دوعب  ولو  هترمخ  اله  : » دومرف دش ، هدروآ  شرضحم  هب  ریش  فرظ  کی  هک  ینامز  دیناشوپب . ار  دوخ  فورظ 

« ةرمخلا یلع  دجـسی  ناک  یبنلا  نا   » هک تسا  ص )  ) ربمایپ هریـس  رد  یهد . رارق  نآ  يور  رب  هک  بوچ  کی  اب  هچ  رگا  يدناشوپن و  ار  نآ 
نم هجولا  رتست  اهنال  ةرمخ  تیمس  : » دیوگ ثیدح  نیا  رد  ةرمخ  ظفل  دروم  رد  جاجز  درک . یم  هدجس  هداجس  يور  رب  ص )  ) ربمایپ ینعی 

دیوگ تادرفم  رد  بغار  باجح ، ششوپ و  دروم  رد  دناشوپ . - یم ار  نیمز  حطس  هک  تهج  نآ  زا  دش  هدیمان  هرمخ  ینعی  ( 36 « ) ضرالا
نابیرگ ندرگ و  رـس و  زین  رمخ  اب  شـشوپ  هدودـحم  دوش . یم  قـالطا  دـناشوپ ، - یم ار  شرـس  نآ  اـب  نز  هک  هچ  نآ  هب  فرع  رد  راـمخ 

رود دوب و  زاب  ناشیاه  نابیرگ  هک  دنـشوپ  یم  ییاه  نهاریپ  الومعم  برع  نانز  و  دـیوگ : يرـشخمز  هیآ  لوزن  نأش  دروم  رد  ( 37 . ) تسا
نیب نآلا  هک  روط  نیمه  دنتخیوآ . یم  رس  تشپ  زا  دنتخادنا ، - یم دوخ  رـس  يور  هک  مه  ییاه  يرـسور  دناشوپ و  یمن  ار  هنیـس  ندرگ و 

ار نانز  هیآ  نیا  هاگنآ  دش . یم  نایامن  ندرگ  هنیـس و  يولج  اه و  هراوشوگ  اه و  شوگ  انب  اه و  شوگ  ارهق  تسا و  لوادـتم  برع  ندرم 
هب تساهنابیرگ ، رب  سیگریچ  هعنقم و  هطاحا  هب  هراشا  زین  نهبویج » یلع   » هب ریبعت  دـناوخ . یم  ارف  لماک  روط  هب  هنیـس  رـس و  ندـناشوپ  هب 

ار نز  نابیرگ  هنیس و  هعنقم ، هک  تسا  بلطم  نیا  رب  دیکأت  نبرـضیلو »  » هب ریبعت  رهاظ  ( 38 . ) دشاب هتشادن  دوجو  یلاخ  ياج  هک  يا  هنوگ 
لیذ رد  زین  يزار  حوـتفلاوبا  ( 39 . ) دریگن رارق  مرحمان  دـید  رد  عضاوم  نیا  هکنیا  ات  دـنکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  هعنقم  دـناشوپب و  ـالماک 

- هعنقم هب  دـشاب  هدیـشوپ  ناشیاه  نابیرگ  هک  دـنزاس  نانچ  ینعی  دـننز  اه  نابیرگ  رب  اـه  هعنقم  نیا  اـت  ار  ناـنز  نیا  وگب  : » دـیوگ هیآ  نیا 
کجاوزأل لق  یبنلا  اهیا  ای  تسا : هدـمآ  راب  کی  نآرق  رد  هژاو  نیا  ( Jalabib  ) بیبالج . 2-4 ( 40 . ) دوبن ادیپ  ناشیاه  هنیس  ات  ناشیاه 

شـشوپ : » وگب نانمؤم  نانز  هب  تنارتخد و  نانز و  هب  ربمایپ  يا  ( 33/59 بازحا ،  ) نهبیبالج نم  نهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءاسن  کتانب و  و 
رعش رد  هک  ارچ  یمیدق ؛ یضرم  هژاو  کی  نینچ  مه  دنناد و  یم  یشبح  هژاو  زا  ذوخأم  ار  نآ  یضعب  دنریگ .» رتورف  دوخ  رب  ار  دوخ  ياه 
اما تسا ، هدمآ  زین  ( 43  ) هفحلم و  ( 42  ) نهاریپ یناـعم  رد  هژاو  نیا  يارب  هچ  رگا  ( 41 . ) تسا هتشاد  دربراک  میدق  ياهرعـش  رد  یبرع و 

لیلخ دوش . یم  هدیمان  رداچ  هک  تسا  نانز  يارب  یصاخ  ششوپ  تسا ، هدش  رکذ  ریسافت  تغل و  ياه  باتک  رد  همه  زا  شیب  هک  ییانعم 
(44 . ) دناد یم  دناشوپ ، - یم ار  شرـس  نآ  اب  نز  هک  ءادر  زا  رت  هاتوک  هعنقم و  زا  رتدنلب  سابل  ار  هژاو  نیا  نیعلا ، رد  يدـیهارف  دـمحا  نب 
« رامخلا وهوأ  ۀـفحلملاک  قوف  نم  اهبایث  هب  یطغت  ام  وه  وأ  ةأرملا  هب  یطغت  ام  وه  : » تسا هدـمآ  لـبق  زا  رت  لـماک  یفرعت  سورعلا  جاـت  رد 

نبا هعنقم . ای  دـناشوپ  یم  هفحلم  دـننام  الاب  زا  ار  شـسابل  نآ  اب  هک  هچنآ  ره  اـی  دـناشوپ  یم  ار  شدوخ  نز  نآ  اـب  هک  هچ  نآ  ینعی  ( 45)
هک تسا  ینانز  هب  طوبرم  زین  هیآ  لوزن  نأش  دریگ . یم  رب  رد  ار  وا  هک  نز  رداـچ  ینعی  ( 46 « ) اهب لمتشت  یتلا  اهتءالم  : » دیوگ زین  روظنم 

ءاشع برغم و  زامن  تقو  رد  دندناوخ و  یم  زامن  ص )  ) ادخ لوسر  رـس  تشپ  دـندش و  یم  جراخ  ناشیاه  هناخ  زا  دجـسم  هب  نتفر  يارب 
رد لماک  شـشوپ  هب  ار  نانز  دـش و  لزان  هیآ  نیا  هاگنآ  دـنداد ؛ - یم رارق  تیذا  رازآ و  دروم  ار  اهنآ  دنتـسشن و  یم  ناشهار  رد  ناـناوج 
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رارـسالا فشک  رد  تسا ؛ هدـش  حیرـصت  رد  رداچ  ظفل  هب  هیآ  يانعم  رد  زین  ریـسافت  زا  یـضعب  رد  و  ( 47 . ) درک توعد  نامرحمان  لـباقم 
شیوخ ياـه  يور  هب  کـیدزن  دـنرآ و  زارف  گـنت  اـت  نمؤم  ناـنز  شیوخ و  نارتـخد  شیوخ و  ناـنز  رم  وـگب  ربماـیپ ! يا  : » تسا هدـمآ 

اج نیا  ات  سپ  ( 49 « ) ار دوخ  ياهرداچ  يور  زا  اهنآ  رب  دننک  کیدزن  جورخ  تقو  : » دیوگ زین  يزار  حوتفلاوبا  ( 48 . ) شیوخ ياهرداچ 
« نیندـی  » هب ریبعت  ارهاظ  دوش . یم  هدـیمان  رداچ  هک  تسا  ناشیاه  سابل  يور  رب  نانز  يارب  ریگارف  یـششوپ  بابلج ، يانعم  هک  دـش  شور 
، دوش یم  ناشیاه  سابل  ندـش  هدـید  ثعاـب  نآ  نتفر  راـنک  زا  دـنریگب و  دوخ  هب  مکحم  ار  ناـشیاهرداچ  اـه  نز  هک  دراد  نیا  رب  تلـالد 

يرادنید هب  رهاظت  ینعی  نیدلا » بابلج  مکنع  ینرتس  : » دومرف مدرم  هب  ینخس  نمـض  هبطخ ي 4 ، رد  ع )  ) یلع ترـضح  دننک . يراددوخ 
ره ینعی  ابابلج » رقفلل  دعتـسیلف  تیبلا  لهأ  انبحأ  نم  : » تسا هدمآ  هغالبلا  جـهن  تمکح 112  رد  نینچمه  هدیـشک . ام  نایم  يا  هدرپ  اـمش 
زین ع )  ) یلع ترـضح  يا  هراعتـسا  ریباعت  نیا  زا  دریذـپب . نییور  سابل  نانوچ  ار  رقف  دـیاب  سپ  درادـب ، تسود  ار  ربمایپ  تیب  لها  ام  سک 

اه شـشوپ  الاب  اهرداچ ، هژاو  نیا  يانعم  رد  زین  نآرق  ياه  همجرت  رد  تسا . ریگارف  دـنلب و  شـشوپ  کی  باـبلج »  » هک دوش  یم  هدـیمهف 
( ( 34/11 أبس ،  ) درسلا یف  ردق  تاغباس و  لمعا  نأ  تسا . هدش  رارکت  راب  کی  نآرق  رد  هملک  نیا  تاغباس  هرز 1-5 . . 5 تسا . هدش  رکذ 

و ناوارف ، رپ ، ینعم  هب  ینادنم  ینایرـس و  یمارآ ، يربع ، ياه  نابز  رد  نک . يریگ  هزادـنا  تسرد  ار  اه  هقلح  زاسب و  خارف  ياه  هرز  هک (
یلإ لاط   » يانعم هب  اغوبس » ءیشلا  غبـس  ( » 51 : ) تسا ءیـش  لامک  زیچ و  ندوب  مامت  يانعم  هب  هملک  نیا  لـصا  ( 50 . ) تسا ندوب  راشرس 
لماک  » ینعی غباس » ءیـش  . » داد ماـجنا  ماـمت  لـماک و  ار  وضو  هکنیا  ياـنعم  هب  ءوضولا » غبـسأ  ( » 52 . ) دـمآ نیمز  يور  ات  ینعی  ضرـالا »

زا روظنم  ۀمعنلا .» غوبس  یلع  هللادمحلأ  « » تعستا ۀمعنلا : تغبس   » دننام تسا  هافر  شیاشگ و  یخارف ، يانعم  هب  ازاجم  غبـس » ( » 53 «. ) فاو
يور ات  زین  هرز  نیا  يدـنلب  تسا . لماک  ماـمت و  ياـه  هرز  و  دـنلب ، نهپ و  ياـه  هرز  ( 11  / أبـس  ) تاغباس لمعا  نأ  هیآ  رد  زین  تاـغباس » »

هیآ رد  زین  درس »  » زا دارم  دوش . یم  هتفگ  غبسم » لجر  ، » تسا دنلب  لماک و  هرز  ياراد  هک  يدرم  هب  هچنانچ  تساپ . كزوغ  يور  ای  نیمز 
تسا ع )  ) دوواد ترضح  تخاس ، هرز  هک  یـسک  نیلوا  ( 54 . ) تساه هریجنز  ندوب  بسانتم  يانعم  هب  زین  تفاب  هزادـنا  تسا و  هرز  تفاب 
لیبارس . 2-5 ( 55 . ) درک هیهت  اذغ  شا  - هداوناخ دوخ و  يارب  نآ  نتخورف  هرز و  تخاس  اب  زین  وا  درک و  مرن  وا  يارب  ار  نهآ  دـنوادخ  هک 
لابرـس نآ  درفم  ( 16/81 لـحن ،  ) مکـسأب مکیقت  لیبارـس  رحلا و  مکیقت  لیبارـس  مکل  لـعج  و  تسا : هدـمآ  راـب  ود  نآرق  رد  هـملک  نـیا 
یلهاج رعش  رد  هتفر  راکب  یـسراف  ياه  هژاو  تسرهف  رد  ار  هژاو  نیا  زین  شونرذآ  شاترذآ  تسا . برعم  یـسراف  تاغل  زا  و  ( Sarbal)

هدش لیکشت  نت  ینعم  هب  لاب »  » زا الاب و  ینعم  هب  رس »  » زا هک  تسا  لابرس »  » نآ لصا  تسا و  لاورـش »  » برعم هملک  نیا  تسا . هدرک  رکذ 
لبرـست لبرـس و  لورـست ، لرـس ، دننام : یلاعفا  نآ  زا  تسا . هداوناخ  مه  لاورـش  لیوارـس و  لیورـس ، لاورـس ، تاغل  اب  یبرع  رد  تسا و 

نیئاپ تمسق  رب  لاورس  هچنانچ  دوش ؛ - یم هدیـشوپ  نت  يالاب  فصن  رب  هک  توافتم  ياه  سنج  اب  تسا  یـسابل  لابرـس  تسا . هدش  هتخاس 
یناتک و يا ، هبنپ  نآ  سنج  دـنک و  یم  تظفاحم  امرگ  زا  هک  تسا  رظن  دروم  ینهاریپ  رحلا » مکیقت  لیبارـس   » رد دوش . یم  هدیـشوپ  ندـب 

هجیتن ناوت  یم  اذل  دـنک ، یم  يریگولج  تابرـض  زا  هک  تسا  یگنج  سابل  هرز و  مکـسأب » مکیقت  لیبارـس   » زا دارم  و  ( 56 . ) تسا یمشپ 
نیا هب  زین  يرـشخمز  هچناـنچ  دوش ، یم  لـماش  ار  فلتخم  ياـه  سنج  اـب  اـه و  نهاریپ  عاونا  هک  تسا  یماـع  موهفم  لابرـس ، هک  تفرگ 

.6 تسا . هدـمآ  اه  نشوج  اه و  شـشوپ  اه ، - هماج اه ، نهاریپ  يانعم  هب  زین  هغالبلا  جـهن  رد  تسا . هدرک  هراشا  فاشک  ریـسفت  رد  بلطم 
هب نئاطب  ( 54 / 55 نمحرلا ،  ) قربتـسإ نم  اهنئاطب  شرف  یلع  نیئکتم  تسا : هدـمآ  راـب  کـی  نآرق  رد  هژاو  نیا  نئاـطبا  سابل 1-6 . رتسآ 

عقاو رد  هک  تسا  سابل  يارب  رتسآ  نداد  رارق  يانعم  هب  زین  انیطبت » هبوث  نالف  نطب  . » تسا سابل  هیور  سکع  هک  تسا  ساـبل  رتسآ  ياـنعم 
ناسنا رادزار  زارمه و  يانعم  هب  هناطب »  » میرک نآرق  رد  ( 57 . ) دننک یم  ناهنپ  ار  نآ  افرع  زین  مدرم  تسا و  ناهنپ  هک  سابل  زا  تمسق  نآ 

عوـضوم هک  تسا  حـضاو  دـنریگم . زارمه  تسود و (  ناـتدوخ )  ریغ  زا  ( 3/118 نارمع ، لآ   ) مکنود نم  ۀناطب  اوذـختت  ال  تسا : هدـمآ 
هیور نودـب  رتسآ  تسا و  نآ  هیور  هارمه  هب  سابل  رتسآ  هک  تسا  مولعم  دوش . یم  هتفگ  ناسنا  زارمه  يارب  هنایفخم  تروص  هب  هناـمرحم ،
هیور زا  رت  شزرا  مک  سابل  رتسآ  الومعم  و  تسا . هدـش  هدنـسب  رتسآ  رکذ  هب  اهنت  قربتـسإ  نم  اهنئاطب  هیآ  رد  لیلد  نیمه  هب  درادـن ، انعم 

میرک نآرق  رد  زا 109باجح  هحفص 79 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يرشخمز یـسربط و  دننام  نارـسفم  زا  یـضعب  تسا . رت  شزرا  اب  بتارم  هب  نآ  هیور  تسا ، قربتـسا  زا  سابل  رتسآ  هک  ینامز  تسا و  نآ 
،31 فهک /  . ) تسا هدمآ  مه  رانک  رد  قربتـسا  سدنـس و  هک  تسا  یتایآ  اهنآ  لیلد  دـیاش  دـنا و  هدرک  نایب  سدنـس  ار  نآ  هیور  سنج 
نآرق 6 رد  هژاو  نـیا  ( Qamis  ) صیمق . 7 تسا . هدـش  هراشا  رتسآ  يانعم  هب  زین  نآرق  ياه  همجرت  یـضعب  رد  ( 21  / ناسنا ، 53 ناخد /

قتـشم هژاو  نیا  تسا ، ملـسم  هچنآ  اما  دنناد  یم  یبرع  ار  هژاو  نیا  یهورگ  تسا . هدمآ  ع )  ) فسوی ترـضح  نهاریپ  دروم  رد  اهنت  راب و 
ار نآ  لصا  زین  یطویـس  هکنانچ  تسا  هتفر  راک  هب  اهراب  یبرع  میدق  رعـش  رد  هک  تسا  یمیدق  یتیراع  هژاو  کی  تسین و  یبرع  هشیر  زا 

يانعم هب  اـهنت  ریـسافت  تغل  ياـهباتک  رثکا  هک  ارچ  تسا ؛ راوشد  رایـسب  هژاو  نیا  یناـعم  دروم  رد  نخـس  ( 58 . ) تسا هدرک  نایب  یـسراف 
سورعلا جات  رد  يدیبز  نخس  دنک ، یم  نییبت  ار  هژاو  نیا  يانعم  يا  هزادنا  ات  هک  هدش  هتفگ  یناعم  رداون  زا  یکی  دنا . هدرک  افتکا  نهاریپ 

هک همکد  نودـب  دراد و  نیتسآ  هک  يا  هدـش  هتخود  سابل  ینعی  باـیثلا » تحت  سبلی  جرفم  ریغ  نیمکب  طـیخم  بوث  صیمقلا  نإ  : » تسا
یمن باسح  هب  صیمق  دـشاب ، مشپ  زا  رگا  هک  دـنا  هتفگ  مه  یـضعب  تسا و  ناتک  زا  ای  هبنپ  زا  زین  نآ  سنج  دوش . یم  هدیـشوپ  سابل  ریز 

اهنم یلحم  نأ  ملعیل  هنإ  نالف و  اهـصمقت  دـقل  هللاو  امأ  : » تسا هتفر  راکب  تفالخ  دروم  رد  صیمق  هبطخ 13 ، هغالبلا ، جهن  رد  ( 59 . ) دیآ
تموکح رد  نم  هاگیاج  تسناد  یم  هک  یلاح  رد  درک  نت  هب  ار  تفالخ  رکبابا  دنگوس  ادخ  هب  دیشاب  هاگآ  ینعی  احرلا » نم  بطقلا  لحم 

دروم صاخ  شـشوپ  اب  نآرق  رد  رابود  ص )  ) ربمایپ ص )  ) ربماـیپ ياـه  شـشوپ  . 8 تسا . بایسآ  ياه  گنـس  ياهروحم  نوچ  یمالـسا 
تثعب زاغآ  رد  ص )  ) ربمایپ هب  باـطخ  رد  راـب  کـی  نآرق  رد  هملک  نیا  رثدـم  تسا 8-1 . لـیذ  حرـش  هب  نآ  تسا و  هتفرگ  رارق  باـطخ 

تسا و هدش  لاد  هب  بلق  ءات  هک  تسا  رثدتم  زا  رثدم  هملک  لصا  رس . رب  بش  يادر  هدیـشک  يا  ( 74/1 رثدم ،  ) رثدملا اهیا  ای  تسا : هدمآ 
هب شـشوپ  دروم  رد  دوش . هتفگ  رثد » لهأ   » مه دنمتورث  دارفا  هب  تسا و  لام  يدایز  يانعم  هب  روثدـلأ  تسا . هدـش  ماغدا  لاد  رد  مه  لاد 
هب افدتـسی  يذلا  بوثلأ  راثدلأ :  : » دیوگ برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا  دوش . یم  هدیـشوپ  نیریز  سابل  يور  هک  دوش  یم  هتفگ  نییور  سابل 

فعوضت ام  وه  : » دیوگ قیقحتلا  بحاص  دوش . یم  هدیـشوپ  نیریز  سابل  يور  نآ  اب  ندـش  مرگ  يارب  هک  یـسابل  ینعی  راعـشلا » قوف  نم 
: تسا هدـمآ  زین  نیرحبلا  عـمجم  رد  دریگ . یم  ربرد  ار  نآ  تسا و  نیریز  ساـبل  يور  هک  یـسابل  دـنچ  ینعم  هب  هب » اـطیحم  ساـبللا  قوـف 
هک تسا  یـسابل  نآ  راعـش  تسا و  نیریز  سابل  يور  هک  یـسابل  ینعی  دسجلا » یلی  يذلا  بوث  راعـشلا  راعـشلا و  قوف  وه  يذـلا  راثدـلأ  »
یم هدیـشوپ  نیریز  سابل  يور  هک  دوش  یم  هتفگ  ییاه  - سابل ای  سابل  هب  راثد  الاب ، تاحیـضوت  هب  هجوت  اب  دناشوپ . یم  ار  ندب  تسوپ ) )

نکمم دریگ و  رارق  دید  ضرعم  رد  و  دوش ، هدیـشوپ  زین  ندـب  ندرک  مرگ  رطاخ  هب  تسا  نکمم  دریگ و  یم  رارق  دـید  ضرعم  رد  دوش و 
جهن رد  هچنانچ  دوش ؛ یم  هدافتسا  يراکشآ  زیچ  ره  دروم  رد  هیانک  هب  رثد ، هدام  زا  دوش . هدیشوپ  زین  ندب  ندرک  مرگ  رطاخ  هب  هک  تسا 

تیلهاـج هرود  فصو  رد  هـبطخ 89  رد  ( 60 . ) تسا ندوب  راکـشآ  زا  هیانک  اـهنآ  همه  رد  هک  تسا  هدـمآ  راـب  راـهچ  رثد  هداـم  هغـالبلا 
. تشاد تموکح  متـس  ياهریـشمش  نوریب  رب  بارطـضا و  تشحو و  شنورد  رد  ینعی و  فیـسلا » اـهراثد  فوخلا و  اهراعـش  و  : » دـیامرف

سابل ار  اعد  نیریز و  ششوپ  ار  نآرق  ینعی  تمکح 104 ) «: ) اراثد سانلا  اراعش و  نآرقلا  و  : » دیامرف نادهاز  دروم  رد  ع )  ) یلع ترضح 
ناج شـشوپ  ار  ادخ  تعاط  سپ  ینعی  مکراثد » نود  اراعـش  هللا  ۀـعاط  اولعجاف  : » تسا هدـمآ  زین  هبطخ 198  رد  دـنداد . رارق  دوخ  نییور 

ای توبن  ار  ششوپ  زا  دارم  یضعب  الثم  تسا ؛ هدش  لقن  یفلتخم  لاوقا  زین  ص )  ) ربمایپ هب  باطخ  دروم  رد  يرهاظ . شـشوپ  هن  دیهد  رارق 
رد زین  هژاو  نیا  لمزم : . 8-2 ( 61 . ) دشاب دارم  سابل  ندیـشوپ  نامه  تسا ، رت  حیحـص  هچنآ  ارهاظ  اما  دنا ، هدرک  نایب  دید  زا  ندش  ناهنپ 

. هدیچیپ نتشیوخ  هب  هماج  يا  ینعی  ( 73/1 لمزم ،  ) لمزملا اهیا  ای  تسا : ص )  ) ربمایپ هب  باطخ  رثدم  دننام  هک  تسا  هدمآ  راب  کی  نآرق 
هب هک  مهئامدب » نیخطلتم  مهوفل  يا  مهئامدب : مهولمز  تسا : هدـما  ثیدـح  رد  ( 62 . ) تسا دوخ  رود  هب  سابل  ندـیچیپ  يانعم  هب  لـمز » »

نیا لوزن  عقوم  رد  ترـضح  ارهاظ  تسا و  هدرک  باطخ  لمزم  ار  ص )  ) ربماـیپ زین  هیآ  نیا  رد  ( 63 . ) تسا نوخ  رد  ندوب  هتـشغآ  يانعم 
عفد يارب  اذل  دوب ، كانهودنا  هتفرگ و  رارق  تیذا  ءازهتـسا و  دروم  شتوعد  لباقم  رد  هک  ارچ  دندوب ، هدـیچیپ  دوخ  هب  ار  يا  هماج  هروس ،
بـش زامن  زیخرب و  هدیچیپ ! دوخ  رب  هماج  يا  هک  دش  باطخ  وا  هب  دنک ، تحارتسا  يا  هظحل  ات  دـیچیپ  دوخ  رود  هب  يا  هماج  هودـنا  مغ و 
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يدام ریغ  ياه  ششوپ  زا  . 1 اه : تشون  یپ  ( 64 . ) شاب روبـص  بئاصم  ربارب  رد  نک و  ربص  دنیوگ ، یم  وت  هب  هک  هچنآ  ربارب  رد  ناوخب و 
(101  / فهک  ) ءاطغ (، 41  / فارعا  ) شاوغ (، 23  / هیثاج ، 7  / هرقب  ) ةواشغ ، 15 تلصف /  ، 57 فهک /  ، 46 ءارسا /  ، 25 ماعنا /  . ) هنکأ دننام 

نیدلا ءاهب  . 4 . 7/26 ینادـمه ، يوسوم  رقاب  دـمحم  دیـس  مجرتم : نازیملا ، یئابطابط ، همالع  . 3 . 7/262 نیعلا ، باتک  يدـیهارف ، . 2 و ...
یماس ياه  نابز  اب  برع  یقیبطت  گنهرف  روکشم ، داوج  دمحم  . 6 . 2/64 نازیملا ، همجرت  . 5 . 2/1931 ینآرق ، قیقحت  داتفه  یهاشمرخ ،
دمحم . 9 . 6/107 برعلا ، ناـسل  روظنم ، نبا  7/341 ؛ نیعلا ، . 8 . 233 نآرق /  تاغل  گنهرف  يرتشوش ، نیرهم  ساـبع  . 7 . 2/413 یناریا ،

گنهرف یقحای ، . 10 . 10/623 نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  یسربط ، خیـش  28/137 ؛ نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبلا  عماج  يربط ، ریرج  نب 
يدا . 14 نامه . . 13 . 25/68 سورعلا ، جات  يدیبز ، . 12 . 118 دیجم /  نآرق  رد  لیخد  ياه  هژاو  يرفج ، روترآ  . 11 . 2/870 ینآرق ، همان 

، نایبلا عماج  . 17 . 94  / دجنملا . 16 . 1/19 یناریا ، یماس  ياه  نابز  اـب  یبرع  یقیبطت  گـنهرف  . 15 . 10 هبرعملا /  هیـسرافلا  ظافلالا  ریش ،
، طیحملا سوماق  يدابآ ، زوریف  . 20 . 264 دجنملا /  . 19 . 403 دـیجم /  نآرق  رد  لیخد  ياه  هژاو  . 18 . 10/623 نایبلا ، عمجم  27/137 ؛
.23 . 2/1067 هغالبلا ، جـهن  تادرفم  یـشرق ، ربکا  یلع  . 22 . 465 نآرق /  تاغل  گـنهرف  . 21 . 154 هبرعملا /  هیـسرافلا  ظافلالا  3/414 ؛

لیخد ياه  هژاو  . 26 . 10/272 نایبلا ، عمجم  . 25 . 4/714 لیزنتلا ... ضماوغ  قیاقح  نم  فاشکلا  يرـشخمز ، . 24 خ 226 . هغالبلا ، جهن 
، سورعلا جات  . 30 . 379  / تادرفملا یناهفصا ، بغار  . 29 . 3/12 سورعلا ، جات  . 28 . 766  / هیبرعلا هیسرافلا  ظافلالا  . 27 . 233 نآرق /  رد 
رد لیخد  ياه  هژاو  . 33 . 2/819 ینآرق ، همانگنهرف ي  . 32 . 10/727 نایبلا ، عمجم  4/744 ؛ فاشکلا ، 30/105 ؛ نایبلا ، عماج  . 31 . 3/12

.4/285 برعلا ، ناسل  . 36 . 3/121 سورعلا ، جات  . 35 . 3/121 نآرقلا ، تاـملک  یف  قیقحتلا  يوفطـصم ، نسح  . 34 . 198 دـیجم /  نآرق 
، ناـنجلا ضور  ناـنجلا و  حور  يزار ، حوتفلاوبا  . 40 نامه . . 39 . 3/124 نآرقلا ، تاـملک  یف  قـیقحتلا  . 38 . 7/217 ناـیبلا ، عمجم  . 37
.44 . 1/101 حاحصلا ، يرهوج ، . 43 . 1/469 هغللا ، سییاقم  مجعم  سراف ، نبا  . 42 . 169  / دیجم نآرق  رد  لیخد  ياه  هژاو  . 41 . 11/207
، رارـسالا فشک  يدبیم ، . 48 . 16/517 یئابطابط ، همـالع  . 47 . 1/273 برعلا ، ناـسل  . 46 . 2/175 سورعلا ، جاــت  . 45 . 6/132 نیعلا ،
، حاحصلا . 53 . 22/499 سورعلا ، جات  . 52 . 4/321 حاحصلا ، . 51 . 1/355 یقیبطت ،... گـنهرف  . 50 . 22/179 ناـیبلا ، حور  . 49 . 8/179
.58 . 13/56 برعلا ، ناسل  . 57 . 3/148 یفاصلا ، ریـسفت  یناشاک ، ضیف  . 56 . 8/597 ناـیبلا ، عمجم  . 55 . 16/546 نازیملا ، . 54 . 4/321
.61 . 1/357 هغالبلا ، جـهن  تادرفم  . 60 . 2/462 طیحملا ، سوماق  15/128 ؛ سورعلا ، جات  . 59 . 352  / دـیجم نآرق  رد  لیخد  ياـه  هژاو 

.20/94 نازیملا ، . 64 . 5/389 نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، . 63 . 4/171 حاحص ، 11/311 ؛ برعلا ، ناسل ، . 62 . 20/124 نازیملا ،

ینآرق تاباطخ  رد  باجح  هلاسم  نز و 

املع قاّفتا  هب  نز  يارب  باجح  تسا ، باجح  هلئـسم  هدـش  شرافـس  دـیکأت و  نآ  هب  نانز  يارب  مالـسا  رد  هک  مهم  رایـسب  لئاسم  زا  یکی 
نم َنضُـضُغَی  تاـنمؤُملل  لـُق  : » لّوا هیآ  دوـشیم . هدنـسب  نآ  اـت  ود  رکذـب  هک  میراد  هراـب  نیا  رد  دّدـعتم  تاـیآ  دـشابیم و  بجاو  نـید 

اهقف و همه  ( 1 ...«) ّنهتنیز نیدـبیال  ّنهبویج و  یلع  ّنهرمخب  نبرـضیل  و  اهنم ، رهظ  اـّلا  ّنهتنیز  نیدـبیال  نهجورف و  َنظُفحی  ّنهراـصبا و 
ناـمرحمان زا  ار  دوخ  يوم  ندـب و  تسا  بجاو  ناـنز  رب  هک  دراد  تلـالد  هیآ  نیا  هک  دـنراد  رظن  قاـّفتا  نارّـسفم  یمالـسا و  نادنمـشناد 

نانز - 1 تسا . هدـش  حیرـصت  تّفع  میرح  ظـفح  باـجح و  اـب  هطبار  رد  عوضوم  جـنپ  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هکنیا  حیـضوت  ( 2 .) دناشوپب
. دـنیامن ظفح  یتّفعیب  لماوع  هنوگره  زا  ار  دوخ  ناماد  نانز  - 2 ّنهراصبا .» نم  َنْضُـضغی  . » دنناباوخ ورف  نامرحمان  زا  ار  دوخ  ناگدید 

رهظام ّالا  ّنهتنیز  نیدبیال  و  . » دنزاسن راکـشآ  تسا  راکـشآ  يرهق  روطب  هک  رادقم  نآ  زج  ار  دوخ  تنیز  نانز  - 3 ّنهجورف .» َنْظُفحی  «و 
هلمج نایاپ  تمـسق  رد  رگید  راب  - 5 ّنهبویج .» یلع  ّنهورمخب  نبرـضیلو  . » دننکفیب دوخ  هنیـس  هب  ار  دوخ  يرـسور  دـیاب  نانز  - 4 اهنم .»

یعیبـط و تنیز  عوـن  ره  لـماش  و  یتـشز ، لـباقم  ییاـبیز ، ياـنعم  هب  تنیز  تسیچ ؟ تنیز  زا  روـظنم  ّنـهتنیز .» نیدـبیال  و  . » هدـمآ قوـف 
زا روظنم  هک  تسا  نیا  قح  : » تسا هدمآ  هنومن ، ریـسفت  رد  دناهدومن . رکذ  فلتخم  یناعم  تنیز  يارب  ریـسافت ، رد  دش . دهاوخ  یـضراع ،
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هک تسا  یمادـنا  ندرک  راکـشآ  اـب  مأوت  یتنیز  نینچ  ندرک  راکـشآ  هک  تسا  یعیبـط  دـناهتفرگ ، رارق  ندـب  يور  هک  تسا  یتـالآتنیز 
. دنوشن نایامن  ناشمادنا  دنچره  دنزاس ، راکشآ  تسا  ناهنپ  ًالومعم  هک  ار  ییاهتنیز  دنرادن  قح  نانز  نیاربانب ، دراد .» رارق  نآ  رب  تنیز 
زا نآرق  نوچ  تسین ، زاجم  دنشوپیم  رداچ  ریز  رد  ای  يداع  سابل  ریز  رد  هک  صوصخم  یتنیز  ییاهسابل  ندرک  راکشآ  بیترت ، نیا  هب 
نم ّنهیلع  نیندـُی  نینمؤملا  ءاسن  کتانب و  کجاوْزِال و  لق  یبّنلا  اهّیا  اـی  : » مود هیآ  ( 3 .) تسا هدرک  یهن  ییاهتنیز  نینچ  ندرک  راکـشآ 

اهبابلج وگب  نمؤم  نانز  تنارتخد و  نارـسمه و  هب  ربمایپ ! يا  ( 4 «.) ًامیحر ًاروفغ  هّللا  ناک  نیذأویالف و  َْنفِرعی  نا  یندا  کـلاذ  ّنهبیبـالج 
. دنریگن رارق  رازآ  دروم  دنوش و  هتخانش  ناگدولآ  نازینک و  زا  هکنیا  يارب  راک  نیا  دننکفاورف ، شیوخ  رب  ار  دوخ  ( 5 «) دنلب ياهيرسور  »

هیحاـن زا  رازآمدـع  هک  باـجح  ياههفـسلف  زا  یکی  هب  ناـیاپ  رد  تسا و  هدوـمن  حیرـصت  ناـنز  يارب  باـجح  بوـجو  لـصا  هب  هیآ  نـیا 
(6 .) دـشابیم تّفع  میرح  باـجح و  ظـفح  رد  هیآ  نیرتعماـج  نآرق  رد  هیآ  نیا  تفگ  ناوتیم  سپ  تسا . هدرک  هراـشا  تسا  اـهمحازم 
زا يریگولج  دوشیم 1 ـ هراشا  نآ  ضعب  هب  هک  هدش  رکذ  هفسلف  ّتلع و  نانز  يارب  یمالسا  ششوپ  باجح و  موزل  هرابرد  باجح  هفسلف 

نانز رگید  يوس  زا  دنکیم و  دنمقالع  نز  هب  تبـسن  تّدش  هب  ار  وا  هک  دراد  دوجو  يوق  هداعلا  قوف  یـسنج  هزیرغ  هراومه  درم  رد  داسف 
نوچمه درم  نز و  زا  مادـکره  دـشابن  هعماج  رد  حیحـص  شـشوپ  باجح و  رگا  هجیتن  دراد ، دوخ  شیامن  ییارآدوخ و  هب  دـیدش  هقالع 

بیـسآ ناـگمه  مشچ  هب  یـشتآ  نینچ  هایـس  دود  تسا  نـشور  و  دـندرگیم ، روهلعـش  دـنوشیم و  کـیدزن  مـه  يوـس  هـب  هـبنپ  شتآ و 
رظن زا  نز  نز  تمارک  ظفح  2 ـ دش . دـهاوخ  فلتخم  ياهیراکهزب  مئارج و  يارب  يزاسهنیمز  نوگانوگ و  ياهداسف  بجوم  دـناسریم و 

هب هن  تسیرگن  وا  هب  دنمتفارش  ناسنا  کی  ناونع  هب  هک  تسا  نیا  هب  وا  تمارک  تمرح و  تسا ، ناسکی  درم  اب  یناسنا  تیصخش  قوقح و 
هناخ زا  باجحدـب  ای  هنهرب  هک  ییوناب  نآ  ناحاّیـس و  بلج  يارب  یلماع  اهقاطا و  روکد  الاک و  غیلبت  هلیـسو  یـسنج و  هلیـسو  کی  ناونع 

ياـهیرامیب زا  يریگولج  3 ـ دـنرگنیم . توهـش  مشچب  ار  وا  لدرامیب  رـسکبس و  دارفا  اهدـص  اههد و  ددرگرب  هناـخ  هب  اـت  دـیآیم  نوریب 
رد ناناوج  صوصخب  نادرم  یعیبط  روط  هب  ددرگ ، راکـشآ  يرگهوشع  يرگهولج و  اب  اهنآ  دـشابن و  ناـنز  يارب  یـششوپ  هاـگره  یناور 

یناور ناکـشزپ  هکنانچ  دـش ، دـهاوخ  باـصعا  بارطـضا  یبصع و  ناـجیه  بجوم  نیمه  دـنریگیم ، رارق  میاد  کـیرحت  تلاـح  کـی 
رابکتسا هک  یّمهم  ياههبرح  زا  یکی  رامعتسا  هبرح  اب  هرزابم  باجح  4 ـ ( 7 .) دش دهاوخ  یناور  يرامیب  بجوم  رمتسم  ناجیه  دنیوگیم 
گنهرف جاور  دـننک  یهت  نورد  زا  ار  اهنآ  اـت  دربیم  راـک  هب  مولظم  ياـهتّلم  طوقـس  طاـطحنا و  يارب  خـیرات  نارگرامعتـسا  یناـهج و 

ياهتّلم رادـیب  ياهنادـجو  ینید و  ياهتریغ  بوکرـس  يارب  نارگرامعتـسا  هک  تسا  تسایـس  کی  یباجحیب  جاور  نیا  تسا ، یباجحیب 
رد دـنوشیم و  هتـسکش  زین  اهنآ  یکیزیف  هزرابم  مایق و  ینورد  تاداقتعا  ینید و  ياهرواب  ندرب  نیب  زا  اـب  دـنربیم ، راـکب  رزاـبم  هدازآ و 

یسانشهعماج یسررب  ای  ریازجلا  بالقنا   » باتک رد  روهشم ، سانشهعماج  نوناف ، ستنارف  دنیآیمرد . نارگرامعتسا  رامعتسا  ماد  رد  هجیتن 
اب هزرابم  رد  ار  رامعتسا  هناتخسرس  ياهتسایس  هتخادرپ و  هسنارف  رامعتسا  لباقم  رد  ریازجلا  نانز  باجح  شقن  یسررب  هب  بالقنا ،» کی 
هک دـندوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  رامعتـسا  نارادمتـسایس  : » دـسیونیم باتک  نیا  رد  يو  تسا . هداد  رارق  ثحب  دروم  ریازجلا  نانز  باجح 

ّطلـست تحت  ار  اهنز  ادـتبا  دـیاب  میربب ، نیب  زا  ار  اهنآ  تمواقم  دادعتـسا  میرب و  موجه  يریازجلا  هعماج  هتفاـب  دوپ  راـت و  هب  میهاوخب  رگا  »
سپس و  دیاشگیم ، وا  ربارب  رد  هدوب  عونمم  رگرامعتسا  رب  هک  ار  يدیدج  قفا  دوشیم  هتخادنا  رود  هک  يرداچ  ره  اذل  و  میروآرد ، دوخ 

رب اهنآ  تسکش  نارگرامعتسا و  اب  هزرابم  يارب  سپ  ( 8 «.) دوشیم ربارب  هد  رامعتسا  ندش  روهلمح  ياهدیما  یباجحیب  هرهچ  ره  ندید  زا 
و هدش ، هدیرفآ  دازآ  نز ، هچ  دشاب و  درم  هچ  ناسنا  لاکـشا : دـننکب . ظفح  ار  باجح  رگنـس  هک  تسا  بجاو  مزال و  ناملـسم  نانز  مامت 
يوزنم و ار  ناـنز  تسا . ریگاـپتسد  یمالـسا  شـشوپ  باـجح و  یلو  دنتـسه ، نآ  رادـفرط  ناـگمه  هـک  تـسا  سّدـقم  موـهفم  يدازآ 

ناسنا ًالثم  تسا ، دح  ياراد  يزیچره  یلو  تسا ، سّدـقم  هملک  يدازآ  باوج : دـنزاسیم . مورحم  يدازآ  بهاوم  زا  هدرک و  نیـشنهدرپ 
رادیب ار  اهنآ  لبط  يادص  ندرکدنلب  اب  دنتسه  باوخ  رد  هک  ار  اههیاسمه  بش  فصن  ای  دروخب ، مومـسم  ياذغ  دناوتیم  ایآ  تسا ، دازآ 

. دوشن نارگید  يدازآ  بلـس  ثعاب  نایز و  ررـض و  بجوم  هک  تسا  سّدقم  يدازآ  نآ  تسا ، دـح  زرم و  ياراد  يدازآ  ًاعطق  دـیامن ؟...
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ج 14، هنومن ، ریسفت  . 3 رصان . تاراشتنا  يدراهتشا ، يدّمحم  دمحم  نز ، تیصخش  رگنایب  باجح  . 2 هیآ 31 . رون ، هروس  . 1 اه : یقرواپ 
هب یسراف  رد  هک  دناشوپیم ؛ ار  هنیس  رس و  مامت  هک  رتگرزب ، يرسور  زا  تسا  ياهچراپ  بابلج  . 5 هیآ 59 . بازحا ، هروس  . 4 ص 439 .

یمالسا 3، شنیب  . 8 75 و 78 . ص 72 ، نامه ، . 7 يدراهتشا . يدّمحم  دمحم  نز ، تیـصخش  رگنایب  باجح  . 6 دنیوگیم . دقراهچ  نآ 
.12 فرع . هدام  یناهفصا ، بغار  نآرق ، تادرفم  . 11 هیآ 110 . نامه ، . 10 هیآ 104 . نارمع ، لآ  هروس  . 9 ص 115 . شرورپ ، شزومآ 

ص 40. نامه ، . 14 هیآ 67 . نامه ، . 13 هیآ 71 . هبوت ، هروس 

نآرق هاگدید  زا  « باجح »

رد باـجح  تیعونمم  زا  تسا ؛ زورما  یجراـخ  یلخاد و  ياـه  عوـضوم  نیرتـغاد  زا  یکی  یمالـسا ، شـشوپ  ًاـصوصخ  شـشوپ و  ثحب 
هن میهاوخ و  یم  هن  هلاقم  نیا  رد  ناملـسم . نارجحتم  نایامن و  رکفنـشور  ياه  ثحب  ات  هتفرگ  هیکرت  هسنارف و  دـننام  ییاپورا  ياـهروشک 

ششوپ هطبار  هلأسم  یسررب  فده  هکلب  مینک ، هراشا  یتح  باجح ) ًاحالطصا  ای  « ) ششوپ  » هب طوبرم  تاهبش  لئاسم و  همه  هب  میناوت  یم 
هلأسم  » ردقنارگ رایسب  باتک  ًاملسم  هراب ، نیا  رد  مالـسا  هاگدید  شـشوپ و  ثحب  هنیمز  رد  تسا . عامتجا - تینما  عبطلاب  و  نز - تینما  و 
داتسا دوخ  هتفگ  هب  هک  تسا  هعلاطم  عبانم  نیرت  لماک  نیرتهب و  زا  يرهطم -» یضترم   » دیهش داتسا  دنمشزرا  راثآ  یمامت  دننام  باجح -»

، مالـسا رظن  زا  زورما  هعماج  رد  نز  دودـح  قوقح و  هلأسم  «: » باجح هلأسم  باتک  رب  ییاهدـقن  هب  داتـسا  ياه  خـساپ   » ریظن یب  باتک  رد 
ياهروتـسد هدـش و  هتـسناد  یمالـسا  نوتم  نیع  عامتجا  ساسا  یب  ياهرواب  ینعی  تسا ، هدرک  ادـیپ  يداـقتعا  هبنج  یلمع  هبنج  رب  هوـالع 

هیلع غیلبت  يارب  تسا  هدش  يا  هلیـسو  نز  هراب  رد  یمالـسا  تاررقم  هجیتن  رد  تسا و  هدـشن  هداد  حیـضوت  شا  هفـسلف  مه  یمالـسا  یعقاو 
باتک نیا  تسا و  هتـشاد  تاغیلبت  نیا  ندرک  یثنخ  رد  يا  هداعلا  قوف  رثا  ادـخ  فطل  هب  باتک  نیا  میتسه . نآ  دـهاش  بترم  اـم  مالـسا و 

دهتجم کی  ياوتف  هب  لاح  ره  هب  هک  میلـست  لها  دـقتعم و  کی  يارب  ار  باتک  نیا  ام  سپ  تسا ؛ هدرکن  مالـسا  تقیقح  ناـیب  زج  يراـک 
هب رتشیب  باتک  نیا  رد  يرهطم  دیهـش  .«) ? میا ) هتـشون  اهداقتعالا  فیعـضو  ناددرم  نارکنم و  يارب  ار  نآ  ام  میا ، هتـشونن  دـنک  یم  لمع 

یلو تسین  ماکحا  مامت  هفسلف  نتسناد  یهلا ، تاروتسد  هب  نامیا  همزال  هک  درک  ناشنرطاخ  دیاب  دزادرپ ؛ یم  یمالسا  شـشوپ  هفـسلف  نایب 
هدرخ رب  ار  هار  نورد ، شمارآ  شیازفا  زین  ملع و  هعسوت  هار  ندرک  زاب  رب  هوالع  هبرجت ، لالدتـسا و  هار  زا  قیاقح  نیا  تابثا  نتـسناد و  اب 

هک دیآ  یم  ثحب ) هب  طوبرم  ياه  شخب   ) باتک نیا  زا  يا  هدیزگ  رامآ ، نیدنچ  لقن  زا  سپ  همادا ، رد  تسب . میهاوخ  زین  ضرغم  ناریگ 
ار ام  دوش . یم  هیـصوت  نمؤم  ناوناب  ًاصوصخ  ناتـسود ، همه  هب  روکذم  باتک  هعلاطم ?  عوضوم ، نیا  رب  ندش  طلـسم  يارب  تسا  یهیدب 
)? (، دندرک رس  رب  یکشم  ياه  رداچ  هدروآ ، یهلا  ششوپ  هب  ور  قایتشا  اب  دندینـش ، ار  بابلج » هیآ   » راصنا نانز  یتقو  هک  تسا  هدش  هچ 
؟ مینک یم  یگدـنز  یناهج  هچ  رد  هزورما  میناد  یم  ًاعقاو  ایآ  نونکا ؟... یلو  دـش  یم  داجیا  ناـشیا  يارب  میرح  کـی  هیآ  نیا  اـب  هک  ارچ 

رظن رد  ار  تیباذج  رثکادح  هک  دننک  میظنت  يروط  ار  یگنهرب  یگدیشوپ و  نیب  تبـسن  هک  تسا  نآ  دم ، ناحارط  تمه  مامت  هک  ییایند 
یفرط زا  دنرگن ؛ یم  نارگید  هجوت  بلج  هلیـسو  مشچ  هب  مادنا  ییابیز  يزاسندب و  هب  ناهج  نانز  نادرم و  )? دـنک ) داجیا  فلاخم  سنج 

تاعلاطم  » هب هجوت  اب  دنوش *** ... یم  لسوتم  مادنا  بسانت  يارب  يا  هلیـسو  ره  هب  یفرط  زا  دنرادنار و  دوخ  یگرابمکـش  اب  هلباقم  ناوت 
يرتسگداد ترازو  طسوت  لاس  ره  هک  اکیرمآ  یـسانش  مرج  تاقیقحت  نیرت  نئمطم  نیرتگرزب و   ????  ) لاس رد  تیاـنج » ناـینابرق  یلم 

يارب شـالت  تمرح ،  کـته   » یناـبرق رفن   ?????? طـسوتم  روط  هب   ، ???? ربتکا  رد   FBI شرازگ و  دوش ) یم  ماجنا  هدـحتم  تـالایا 
تایدـعت رامآ  طقف  رگا  رابکی . هقیقد  ره ?/?  ًابیرقت  ینعی  تسا ؛ هتـشاد  دـشر   ???? لاس  هب  تبـسن  هک  هتـشاد  دوجو  یـسنج » ياهرازآ 

هنالاس تایدعت  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  رگید  یشهوژپ  .) ? میسر ) یم  هقیقد  ره ?  رد  يدعت  کی  ًادودح  مقر  هب  میریگب ، رظن  رد  ار  لماک 
لرتـنک يریگـشیپ و  زکارم  يرتـسگداد و  ترازو  هک  یقیقحت  رد  .) ? دوش ) یم  عورـشمان  ياـه  يرادراـب  دروم   ????? زا  شیب  بجوم 

جلاک  » تاقیقحت قباطم  دنداد و  ماجنا  درم   ???? نز و   ???? يور  () ? اینرفیلاک ) هاگـشناد  رد  ینامرد  زکرم  کی  دییأت  هب  اه (  يرامیب 
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دروم دوخ  یگدنز  لوط  رد  هدحتم  تالایا  نانز  مشش  کی  ات  موس  کی  نیب  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  یسنج ،» ناینابرق  نانز  هعلاطم  یلم 
هک 83 دـنا ) هـتفرگ  رارق  تـمرح  کـته  يارب  شـالت  اـی  تـمرح  کـته  یناـبرق  نز  نوـیلیم   ) ?? دـنا ?/ هـتفرگ  رارق  یـسنج  رازآ  یعوـن 

تصرف نویسیمک   » شرازگ هبانب  دنریگ : یم  رارق  یـسنج  تیذا  دروم  مه  راک  طیحم  رد  یتح  نانز  )? دنا ) هدوب  لاس   ?? ریز  ناشدصرد 
نانز هرابرد  دصرد   ?? /? هک هتشاد  دوجو  یسنج  رازآ  هلمح و  دروم  رازه   ?? زا  شیب   ، ???? لاس  رد  هدحتم » تالایا  یلغـش  ربارب  ياه 
یلم زکرم   » زین هناخترازو و  نیمه  هب  قلعتم  یسیلپ » ياه  شواک  یلم  زکرم   » رتشیب تاعلاطم  روکذم و  تاقیقحت  قبط  هتبلا  .) ? تسا ) هدوب 
دنوش یم  شرازگ  ییاضق  عجارم  هب  اهرازآ  هنوگنیا  زا  دصرد   ?? یلا   ?? ًابیرقت  تسا و  مرج  نیرت  تیاکش  مک  تمرح ، کته  ینابرق ،»

 ? طقف ًابیرقت  هتفرگ ، ماجنا  ياه  یـسررب  اب  و  () ? یـسنج ) رازآ  شرازگ  کـی  هقیقد  ره ?  طـسوتم  روط  هب  دراد : ناـعذا  روط  نیا   FBI)
یم مدـق  هـنادازآ  زواـجتم ،  ?? زا  رفن   ?? ًادودـح  دــنوش (  یم  ینادــنز  لاـس - نیگناـیم ?/?  روـط  هـب  مـه  نآ  نازواـجتم - زا  دــصرد 
همه تسا  نکمم  هک  یتـلود - زکارم  طـسوت  ًارثـکا  هک  دـش  رکذ  راـصتخا  هب  اـیند » هگنی   » ياـهرامآ هنومن ، يارب  اـهنت  (.) ?? دـننز *** )
یبرغ ياهروشک  عضو  یلو  ....( دندشن رکذ  هک  تشاد  دوجو  زین  يرگید  رابفسا  رایـسب  ياهرامآ   ) تسا هدش  هئارا  دننکن - نایب  ار  قیاقح 

؛ درادـن هتینردـم » هلبق   » اب یتوافت  شیب  مک و  تسا ) رت  یبرغ  اـه ، یبرغ  زا  یلیخ  زا  نپاژ  ًـالثم  ییاـیفارغج ؛ هن  تسا  روظنم  يرکف  برغ  )
زا  ?? هام  نابآ  رد  روشک  نیا  يرتسگداد  هسنارف ، رد  یـسنج  میارج  تنوشخ و  يدـصرد   ?? شیازفا ?/ اـب   » تسا یکاـح  اـه  ربخ  ًـالثم 

یـسنج میارج  عاونا  ناـمرجم  هسنارف ، رد  ار  ناینادـنز  هیلک  زا  دـصرد   ?? ناـمز  نآ  رد  هک  دوب  هداد  ربـخ  یـسنج  ناـمرجم  يزاـس  میقع 
رد  » ای «) ?? تسا ) رالد  درایلیم   ???? رب  غلاب  هنالاس  اداناک  رد  یسنج  فلتخم  ياهرازآ  تنوشخ و  هنالاس  هنیزه   » ای دندوب » هداد  لیکشت 
يا هلاـقم  هب  زاـین  عـماوج ، نیا  رد  یکانتـشهد  عـضو  نینچ  دادـخر  لـیالد  یـسررب  «) ?? تسا ) عورـشمان  یکی  كدوـک  هس  ره  زا  اـپورا 

هرطیـس ذوفن و  اسآ ؛ لوغ  ياه  هناسر  هبناج  همه  يزور و  هنابـش  تاکیرحت  درک : هراـشا  يدراوم  هب  ناوت  یم  راو  رتیت  اـما  دراد  هناگادـج 
هب یسانش و  ناور  یسانش ، ناسنا  یفسلف ، فرحنم  تیاغ  هب  تارکفت  یسایس و ؛...  یعامتجا ، یگنهرف ، ياه  شخب  رد  یناهج  مزینویهص 

شقح و نید  ادخ و  زا  يرود  مالک  کی  رد  و  هدیچیپ ؛ فلتخم و  یمسج  یناور و  ياه  يرامیب  یبرجت ؛ ًاضعب  یناسنا و  مولع  یلک  روط 
نیا شهاک  يارب  هجوت  بلاج  ًاضعب  هناحوبذـم و  ياه  شالت  یـضعب  ایوگ  هتبلا  نیعل . ناطیـش  هراما و  سفن  يوس  هب  ندـیود  لـعن  راـهچ 

سیـسأت «) ?? (، » ییاـکیرمآ ناـناوج  سکـس  لرتـنک  يارب  تفع ، يرـالد  دراـیلیم  کـی  هژورپ   » هلمج زا  تـسا ، ماـجنا  لاـح  رد  تاـمطل 
، اـکیرمآ قـفوم  سرادـم  زا  دـصرد   ?? هزورما «، » دنتـسه نز  نآ  ناـعجارم  لنـسرپ و  ماـمت  هک  نپاژ  رد  ریخا  ياـه  لاـس  رد  یناتـسرامیب 
زا یخیرات  هعقاو  نیدنچ  لقن  زا  سپ  يرهطم  دیهش  و ** ... تسا » هدش  ارجا  رـسپ  رتخد و  يزاسادج  حرط  اهنآ  رد  هک  دنتـسه  یـسرادم 

نیمه لولعم  نز  شـشوپ  هرابرد  یطارفا  دیاقع  یطارفا و  ياه  باجح  ًاملـسم  : » دریگ یم  هجیتن  هنوگنیا  میدق ، ناریا  رد  نانز  تینما  دوبن 
هک تسین  تسرد  نخس  نیا  ًالوا  تسا »؟ هدوب  رما  نیمه  مالـسا  رد  نز  شـشوپ  هفـسلف  ایآ  مینیبب  دیاب  یلو  تسا . یخیرات  ياهنایرج  عون 

، میمان یم  ندـمتم  يایند  ار  نآ  طلغ  هب  هک  اکیرمآ  اـپورا و  یتعنـص  ياـیند  نیمه  رد  تسا . رارقرب  نز  رظن  زا  لـماک  تینما  اـم  رـصع  رد 
، ناهج رد  ات  یـشحو . مامت  ندـمتم و  همین  حالطـصا  هب  يایند  هب  دـسر  هچ  میناوخ ، یم  فنع  هب  يانز  زا  يروآ  تشحو  ياهرامآ  ًانایحا 

دننام یسک  تقو  کی  دنک . یم  توافت  هیـضق  لکـش  اهتنم  تشاد . دهاوخن  دوجو  یـسومان  تینما  زگره  تسا ، رارقرب  توهـش  تموکح 
سلجم کی  رد  ار  ینز  رگید  تقو  کی  دنـشک ، یم  نوریب  شا  هناخ  زا  ار  یـسک  نز  دتـسرف و  یم  حلـسم  رومأم  ردلق  نالف  ناخ و  نالف 

لیبق زا  یثداوح  ای  ثداوح و  هنوگنیا  دـننک . یم  هراوآ  دـنزرف ، رهوش و  زا  ار  وا  دـننز و  یم  رق »  » سناد صقر و  لالخ  رد  ینیـشن و  بش 
ام رصع  رد  هک  اعدا  نیا  سپ  میناوخ ... یم  اه  همانزور  رد  دتفا و  یم  قافتا  دایز  رگید  هلیسو  ای  یسکات  هلیـسو  هب  نارتخد  نانز و  ندوبر 

تینما مینک  ضرف  ًایناث  تسین . شیب  يا  هوای  دشاب  عمج  ناشرطاخ  رظن  نیا  زا  دیاب  سیماون  نابحاص  تسا و  رارقرب  لماک  یـسومان  تینما 
شـشوپ هرابرد  مالـسا  رظن  هشیر  تسا ، رارقرب  یبسن  تینما  درادـن و  دوجو  رگید  یتمرح  کته  هدـش و  رارقرب  ناهج  رد  لماک  یـسومان 

روتـسد تلع  ًاملـسم  تسین ؟ شـشوپ  يارب  یلیلد  هدـش  رارقرب  تینما  هک  نونکا  دوش  هتفگ  ات  هدوب  تینما  دوبن  هب  مالـسا  رظن  ایآ  تسیچ ؟
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هب یمالسا  راثآ  رد  هن  رما  نیا  اریز  تسا ، هدوبن  تینما  نتشادن  یساسا ، رـصحنم و  تلع  لقاال  تسا . هدوبن  تینما  دوبن  مالـسا  رد  شـشوپ 
نیع رد  دوبن و  شـشوپ  تیلهاج  دهع  بارعا  نایم  رد  دنک . یم  قیبطت  خیرات  اب  يزیچ  نینچ  هن  تسا و  هدـش  یفرعم  شـشوپ  تلع  ناونع 

تشاد دوجو  يدرف  ینماان  ناریا  رد  هک  تقو  نامه  رد  ینعی  تشاد . دوجو  يودب  يا و  هلیبق  صاخ  یگدنز  هطساو  هب  يدرف  تینما  لاح 
تینما تشادـن  دوجو  يا  هلیبق  یگدـنز  رد  هک  یتینما  تشادـن . دوجو  لـیابق  دارفا  نیب  زواـجت  هنوگنیا  ناتـسبرع ، رد  دوب ، مه  شـشوپ  و 
نوخیبش رگید  هلیبق  هب  يا  هلیبق  هک  ینعم  نیا  هب  دنک . هراچ  دناوت  یمن  شـشوپ  ار  اه  ینماان  هنوگنیا  دوب و  یهورگ  تینما  ینعی  یعامتجا 

، نز مه  دش و  یم  ریسا  درم  مه  دش ، یم  تراغ  شوختـسد  زیچ  همه  دش  یم  ماجنا  هناگیب  هلیبق  هلیـسو  هب  هک  اه  نوخیبش  نیا  رد  دز . یم 
ینیـشام یتعنـص و  یگدنز  اب  هک  یـشحاف  میظع و  توافت  همه  اب  تیلهاج  هرود  بارعا  یگدـنز  دروآ . یمن  تینما  وا  يارب  نز  شـشوپ 

ندوبن یـسارکومد و  عون  کـی  رطاـخ  هب  یلو  تسا . هدوـب  ناوارف  اـشحف و ... ینعی  دوـب ، اـم  رـصع  دـننام  تهج  نیا  زا  هتـشاد ، اـم  رـصع 
رد هک  تسه  زورما  ینیشام  یگدنز  رد  يدرف  ینما  ان  یعون  هک  توافت  نیا  اب  دش .  یمن  یسک  هناخ  ضرعتم  یسک  يدادبتسا ، تموکح 

نیب يا  هلیبق  تداع  يوخ و  بسح  رب  دننک . یم  یگدنز  اج  کی  رد  هک  تسا  یناسک  يدعت  زا  يریگولج  يارب  ششوپ ، دوبن . رـصع  نآ 
تینما يرارقرب  رطاـخ  هب  ًافرـص  مالـسا  هک  مییوگب  میناوت  یمن  ببـس  نیمه  هب  تسا . هتـشادن  دوجو  اـه  يدـعت  روج  نیا  هلیبق  کـی  دارفا 

هک مییوگب  میهاوخ  یمن  لاح  نیع  رد  داد . میهاوخ  حیضوت  هک  تسا  يرگید  زیچ  ششوپ  یساسا  هفـسلف  درک . عضو  ار  شـشوپ  روتـسد 
رد .«) ?? تسا ) هتـشاد  هجوت  لـصا  نیدـب  میرک  نآرق  تسا ... هدوبن  هجوت  دروم  هجو  چـیه  هب  تمرح  کـته  دـنزگ  زا  نز  تینما  هلأـسم 
رد یعامتجا ،) ياه  هبنج  یگداوناخ ، ياـه  هبنج  یناور ، شمارآ   ) دـنب رد ?  یمالـسا  شـشوپ  هفـسلف  ناـیب  زا  سپ  يرهطم  داتـسا  همادا ،

رظن زا  دراد . قوفت  نز  رب  ینامسج  رظن  زا  عطق  روط  هب  درم  هک  میتفگ  ًالبق  : » دنک یم  لالدتسا  نینچ  نز » مارتحا  شزرا و   » شخب نیرخآ 
یفطاع و قیرط  زا  نز  یلو  درادـن ، تمواقم  تردـق  درم  ربارب  رد  ههبج  ود  نیا  رد  نز  تسا . ثحب  لـباق  لـقاال  درم  قوفت  زین  رکف  زغم و 

نز هک  تسا  هدوب  يزومرم  لیاسو  زا  یکی  درم  دوخ و  نایم  نز  نتـشاد  هگن  میرح  تسا . هدرک  تباـث  درم  رب  ار  دوخ  قوفت  هشیمه  یبلق 
. دنک هدافتـسا  هلیـسو  نیا  زا  هک  تسا  هدرک  قیوشت  ار  نز  مالـسا  تسا . هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  درم  ربارب  رد  دوخ  عقوم  ماقم و  ظفح  يارب 

يارب شیامن  ضرعم  رد  ار  دوخ  دـنک و  تکرح  رت  فیفع  رت و  راقو  اب  رت و  نیتم  هزادـنا  ره  نز  هک  تسا  هدرک  دـیکأت  ًاصوصخم  مالـسا 
یندا کلذ  : » دیامرف یم  دنناشوپب ، ار  دوخ  نانز  دـنک  یم  هیـصوت  هکنآ  زا  سپ  میرک  نآرق  دوش ... یم  هدوزفا  شمارتحا  رب  دراذـگن  درم 

رتهب دـنهد  یمن  رارق  نادرمرایتخارد  ار  دوخ  دوش  مولعم  دـنوش و  هتخانـش  فاـفع  هب  هک  نیا  يارب  راـک  نیا  ینعی  نیذؤی .» ـالف  نفرعی  نا 
ار روتـسد  نیا  هدـیاف  تلع و  يرهطم  دیهـش  .«) ?? دوـش ) یم  رـسکبس  دارفا  تمحازم  عناـم  اـهنآ  تمـشح  شاـب و  رود  هجیتـن  رد  تسا و 

نانچنآ دـیاب  ناملـسم  نز  هک  تسا  نیا  تسا  ینادواج  تقیقح  کـی  دوش و  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  هک  یبلطم  : » دـنک یم  ناـیب  هنوگنیا 
نیا رد  دوش و  هتخانـش  تفـص  نیا  اب  دشاب و  ادـیوه  نآ  زا  یکاپ  ینیگنـس و  راقو و  فافع و  میالع  هک  دـنک  دـمآ  تفر و  مدرم  نایمرد 
یمن روطخ  ناش  هلیخم  رد  اهنآ  زا  یـشک  هرهب  رکف  دـنوش و  یم  سویأم  اهنآ  زا  دـندرگ  یم  راکـش  لابند  هک  نالد  راـمیب  هک  تسا  تقو 

یم محازم  ارچ  هک  دوش  یم  ضارتعا  اهنآ  هب  هک  یتقو  دنوش . یم  کبـس  فلج و  نانز  ضرعتم  هشیمه  درگلو  ناناوج  هک  مینیب  یم  دنک .
يروتـسد دننام  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  رد  هک  روتـسد  نیا  دیآ . یمن  نوریب  عضو  نیا  اب  دـهاوخن  ار  اهزیچ  نیا  شلد  رگا  دـیوگ  یم  يوش ؟

هبلق یف  يذـلا  عمطیف  لوقلاب  نعـضخت  الف  : » تسا هدـش  دراو  ادـخ  لوسر  نانز  هب  باطخ  هیآ  نیا  زا  لـبق  هیآ  جـنپ  تسیب و  رد  هک  تسا 
نخـس تیفیک  رد  فافع  راقو و  روتـسد ، نیارد  دـیربن . راک  هب  دوش  یم  نالدرامیب  عمط  کیرحت  بجوم  نتفگ ، نخـس  رد  ینعی  ضرم »

لزان رون  هروس  هیآ  زا  دعب  هیآ  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ار ... . دـمآ  تفر و  رد  راقو  روتـسد  ثحب ، دروم  هیآ  رد  دـنک و  یم  نایب  ار  نتفگ 
زا ات  دننک  تیاعر  ًالماک  ار  رون  هروس  یلبق  روتـسد  هک  تسا  نیا  نهبیبالج » نم  نهیلع  نیندی   » زا روظنم  هک  دـیمهف  ناوت  یم  تسا  هدـش 

اولمتحا دقف  اوبـستکا  ام  ریغب  تانمؤملا  نینمؤملا و  نوذؤی  نیذلا  و  : » دـیامرف یم  هیآ  نیا  زا  لبق  هیآ  رد  دـنوش . تحار  نامحازم  رازآ  رش 
هیآ نیا  دنوش . یم  بکترم  یگرزب  هانگ  ناتهبدنناسر و  یم  رازآ  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  تهج  نودب  هک  نانآ  ینعی  ًانیبم » ًامثا  ًاناتهب و 
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دوخ راتفر  رد  هک  دهد  یم  روتـسد  نانز  هب  هلـصافالب  دنناسر . یم  رازآ  ار  ناملـسم  نانز  نادرم و  هک  دـنک  یم  شاخرپ  یناسک  هب  ًامـسر 
ثحبدروم هیآ  دوصقم  مهف  هب  رتهب  هیآ ، نیدب  هجوت  دـننکادیپ . تینوصم  محازم  دارفا  رازآ  زا  ات  دـننک  تیاعر  ًالماک  ار  ینیگنـس  راقو و 

: »... دهد یم  خساپ  نینچ  دنهد ، یم  ناشن  نز  يدازآ  اب  ریاغم  ار  باجح  هک  یناسک  ربارب  رد  هنازرف ، میکح  نیا  .« ) ?? دـنک ) یم  کمک 
سابل رد  ار  یـصاخ  تیفیک  دـیاب  درم  اـب  دروخرب  ترـشاعم و  رد  هک  هدـش  هداـهن  نز  هدـهعرب  تسا  يا  هفیظو  کـی  مالـسا  رد  باـجح 
هتـشاد تافانم  وا  تمارک  تیثیح و  اب  هک  تسا  يزیچ  هن  تسا و  هدـش  لیمحت  وا  رب  درم  هیحاـن  زا  هن  هفیظو  نیا  دـنک . تاـعارم  ندیـشوپ 

ای نز  یعامتجا ، حـلاصم  يا  هراپ  تیاعر  رگا  دوش . بوسحم  تسا  هدرک  قلخ  شیارب  دـنوادخ  هک  وا  یعیبط  قوقح  هب  زواجت  ای  دـشاب و 
یقالخا لداعت  دننزن و  مهرب  ار  نارگید  شمارآ  هک  دنورب  هار  يروط  دننک و  ذاختا  ار  یـصاخ  شور  ترـشاعم  رد  هک  دزاس  دیقم  ار  درم 

ناوت یمن  درف  يدازآ »  » لصا یناسنا و  تیثیح  یفانم  ار  نآ  دیمان و  ناوت  یمن  یگدرب »  » ای ندرک » ینادنز   » ار یبلطم  نینچ  دنربن  نیبزا  ار 
زا باوخ  سابل  اب  ای  هنهرب  يدرم  رگا  دراددوجو . درم  يارب  ییاه  تیدودحم  نینچ  رضاح  لاح  رد  ناهج  ندمتم  ياهروشک  رد  تسناد .

حلاصم هک  یماگنه  دـنک . یم  بلج  ار  وا  تسا  عامتجا  تیثیح  فالخرب  لمع  نیا  هک  نیا  ناونع  هب  تعناـمم و  سیلپ  دـیآ ، نوریب  هناـخ 
نینچ دنیایب ، نوریب  لماک  سابل  اب  ًالثم  دننک ، تیاعر  ار  یـصاخ  بولـسا  ترـشاعم  رد  هک  دـنک  مزلم  ار  عامتجا  دارفا  عامتجا ، یقالخا و 

، سکعرب دور . یم  رامـش  هب  لقع  مکح  دض  ملظ و  هن  تسا و  یناسنا  تیثیح  يدازآ و  دـض  هن  نادـنز و  هن  دراد و  مان  یگدرب  هن  يزیچ 
دارفا ضرعت  زا  ار  وا  اریز  تسا ، وا  رتشیب  مارتحا  تمارک و  بجوم  تسا -  هدرک  نییعت  مالسا  هک  يدودح  نامه  رد  نز -  ندوب  هدیـشوپ 

، دـشاب راقواب  نیگنـس و  نیتم و  دور  یم  نوریب  هناخ  زا  هک  یماگنه  هک  دـنک  یم  اضتقا  نز  تفارـش  دراد . یم  نوصم  قالخا  یب  فلج و 
توعد دوخ  يوس  هب  ار  درم  ًالمع  دربن ، راک  هب  دوش  جـییهت  کیرحت و  بجوم  هک  يدـمع  هنوگچیه  شندیـشوپ  ساـبل  راـتفر و  زرط  رد 

لباقمرد ایب ، نم  لابند  هب  هک  دنزب  دایرف  دنزب . فرح  شلاعفا  راوطا و  هک  دورب  هار  ای  دـشوپب  سابل  زرط  کی  نز  تسا  نکمم  دـنکن ... ...
ساوح دورب  دیایب و  مارآ  هداس و  رگا  ایآ  دـشاب ؟ نینچنیا  هک  دـنک  یم  باجیا  نز  تیثیح  ایآ  نک . شتـسرپ  قشع و  راهظا  نزب ، وناز  نم 
حلاصم فـالخرب  اـی  درم  تیثیح  فـالخرب  اـی  نز  تیثیح  فـالخرب  دـنکن ، بلج  دوخ  يوس  هب  ار  نادرم  ياـه  هاـگن  دـشابن و  نک  ترپ 

هب ابجع ! : » دننک یم  رکذ  یبلاج  لاثم  یعامتجا ، ياه  تیلاعف  دوکر  ههبـش  خساپ  رد  و  (»؟ ?? تسا ) درف  يدازآ  لصا  فالخرب  ای  عامتجا 
هدرک جلف  ار  درم  نز و  دارفا  مامت  يورین  يراب  دنب و  یب  یباجح و  یب  اب  تسا ، هدرک  جـلف  ار  عامتجا  دارفا  زا  یمین  باجح ، هک  نیا  هناهب 

هدش يرگ  یچراکش  ینارچ و  مشچ  درم  راک  نتفر و  نوریب  يارب  تلاوت  زیم  ياپ  رد  تقو  فرص  ییارآدوخ و  هب  نتخادرپ  نز  راک  دنا .
قـالخا ندرک  دـساف  تورث و  كالهتـسا  طـقف  شراـک  هک  دـیآرد  یلمهم  دوجوم  تروـص  هب  نز  هک  دـهاوخ  یمن  مالـسا  يرآ  « . تسا

مالسا و نوتم  تسین . فلاخم  زگره  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا و  یعقاو  تیلاعف  اب  مالسا  دشاب . هداوناخ  ناینب  ندرک  بارخ  عامتجا و 
وتلاپ اب  ای  رداچ  اب  دننک ، اپ  هب  هداس  شفک  دنشوپب ، هداس  سابل  یمومع  تاعامتجا  رد  نارتخد  رگا  تسا ... بلطم  نیا  هاوگ  مالـسا  خیرات 

رد ( ؟ ?? مینک ) یم  هدهاشم  هک  یعضو  اب  ای  دنناوخ  یم  سرد  رتهب  یطیارش  نینچ  رد  ایآ  دنورب ، هاگشناد  هسردم و  هب  لماک  يرـسور  و 
: دیوگ یم  دیورف  تسا . هدش  هیکت  رایـسب  اه  یماکان  اه و  تیمورحم  يور  دـیورف  يواکناور  بتکم  رد  ًًاصوصخم  دـیدج و  یـسانشناور 
زا یشان  ضراوع  یماکان و  ات  تشاذگ  دازآ  ار  هزیرغ  دیاب  تسا  نکمم  ات  هک  دنک  یم  داهنـشیپ  تسا و  یعامتجا  دویق  لولعم  اه  یماکان 

دراد يراوگان  میخو و  ضراوع  یـسنج ، یماکان  صوصخلاب  یماکان ، هک  تسا  تسرد  هک  تسا  نیا  داریا  نیا  خساپ  دـیاین ... . شیپ  نآ 
هکلب دنک  یمن  لح  ار  لکـشم  یعامتجا  دویق  نتـشادرب  یلو  تسا ، طلغ  تسا  تعیبط  زاین  دروم  هک  يدودح  رد  زئارغ  ءاضتقا  اب  هزرابم  و 

هزره و ار  تعیبط  یلو  دناریم  یم  ار  یعقاو  موهفم  هب  قشع  دویق ، نتشادرب  رگید ، زئارغ  یخرب  یسنج و  هزیرغ  دروم  رد  دیازفا . یم  نآ  رب 
رگا : » دـیوگ یم  لـسار  هک  نیا  دـبای . یم  شیازفا  عونت  هب  لـیم  سوه و  دوش  رتشیب  هضرع  هچ  ره  دروم  نیا  رد  دـنک . یم  راـب  دـنب و  یب 

سکع کـی  هراـبرد  «) ?? درک ،) دـنهاوخن  هاـگن  دـش و  دـنهاوخ  هتـسخ  مدرم  یتدـم  زا  سپ  دوشب  زاـجم  نجهتـسم  ياـه  سکع  شخپ 
یب صاخ  عون  کی  زا  ینعی  تسین  قداص  اه  یتفع  یب  قلطم  هراـبرد  یلو  تسا ، قداـص  صوصخلاـب  یتفع  یب  عون  کـی  صوصخلاـب و 
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هنابز یحور  شطع  شتآ و  هک  ینعم  نیدب  هکلب  دوش  نآ  نیشناج  فافع  هب  لیامت  هک  ینعم  نیدب  هن  یلو  دوش  یم  ادیپ  یگتـسخ  یتفع 
لئاسم رد  يدازآ  هک  درک  هجوت  دـیاب  هتکن  نیدـب  تسین . یندـش  مامت  زگره  اهاضاقت  نیا  دـنک و  یم  اضاقت  ار  رگید  یعون  دـشک و  یم 

هب ار  لـیخت  لزعت و  قشع و  يورین  میرح ، تیعوـنمم و  یلو  دوـش ، یم  زآ  صرح و  تروـص  هب  تاوهـش  ندـش  رو  هلعـش  ببـس  یـسنج 
أـشنم أدـبم و  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  اهنت  دـهد و  یم  دـشر  دـنک و  یم  کیرحت  یناسنا  فیطل و  قیقر و  یلاع و  ساسحا  کـی  تروص 
سوه تروص  هب  هچنآ  و  فیفع ،» قشع   » انیس نبا  لوق  هب  دوش و  یم  هدیمان  قشع  هچنآ  نایم  دوش . یم  اه  هفسلف  اه و  عادبا  اهرنه و  قلخ 

زکرمتم قیمع و  قشع ، تسا . رایـسب  توافت  تسا - ریذـپان  نایاپ  یحور و  ود  ره  هک  نیا  اب  دـیآ -  یمرد  کـلمت  سح  زآ و  صرح و  و 
یعیبط ياه  تجاح  تسا . تفص  هزره  عونت و  هب  لیامتم  ورین و  هدننک  شخپ  یحطـس و  سوه ، اما  تسا و  تسرپ  هناگی  اهورین و  هدننک 
تیفرظ هک  نیمه  اه  تجاح  زا  عون  نیا  رد  ندـیباوخ . ندروخ و  لثم  تسا ، یحطـس  دودـحم و  ياه  تجاح  عون  کی  تسا : مسق  ود  رب 

یلو دوش . لدـبم  راجزنا  رفنت و  هب  تسا  نکمم  یتح  دور و  یم  نیب  زا  مه  ناـسنا  تبغر  دوش ، عفترم  ینامـسج  تجاـح  عابـشا و  هزیرغ ،
تعیبط رد  یلک  روط  هب  یبـلط . هاـج  یتـسرپ و  لوپ  دـننام  تسا  ریذـپ  ناـجیه  تفـصایرد و  قیمع و  یعیبـط ، ياـهزاین  زا  رگید  عون  نیا 

هک مه  یتقو  تسا . هدـش  هدـیرفآ  تیاهن  یب  بلاط  یتاذ  روط  هب  ناسنا  تسین . راک  رد  تیدودـحم  یحور ، ياه  هتـساوخ  رظن  را  یناـسنا 
ار رگید  هلحرم  بلط  لیم و  يا  هلحرم  ره  هب  ندیسر  دوش ، یمن  فقوتم  يدح  چیه  هب  تفرگ  رارق  تایدام  ریسم  رد  یحور  ياه  هتساوخ 

ياه هدقع  اه و  تیمورحم  لولعم  اهنت  ار  یناوهـش  تاساسحا  هراما و  سفن  نایغط  هک  یناسک  دنا  هدرک  هابتـشا  دروآ . یم  دوجو  هب  وا  رد 
میلست تعاطا و  يوریپ و  دوش ، یم  تاوهش  ندش  رو  هلعش  نایغط و  ببس  اه  تیمورحم  هک  روطنامه  دنا . هتـسناد  اه  تیمورحم  زا  یـشان 

لفاغ هکس  فرط  نیا  زا  دنا و  هدناوخ  ار  هکـس  فرط  نآ  دیورف  لاثما  دوش . یم  تاوهـش  شتآ  ندش  رو  هلعـش  نایغط و  ببـس  زین  قلطم 
یم هشیپ  تعانق  یهد  تداـع  مک  هب  ار  وا  رگا  یلو  دـیازفا  یم  تبغر  رب  ینک  مهارف  ار  سفن  تبغر  تاـبجوم  هچ  ره  ینعی  دـنا ... هدـنام 

اهنیا تسا . اهنآ  رـصح  دح و  یب  عابـشا  اضرا و  زیارغ ، ندرک  مارآ  هار  اهنت  دنا  هتـشادنپ  هک  تسا  نیا  رد  وا  لاثما  دـیورف و  هابتـشا  دـنک .
فرحنم یصاع و  ار  هزیرغ  تیعونمم ، دیق و  هک  دنتـسه  یعدم  دنا و  هدش  اهنآ  ءوس  بقاوع  اه و  تیعونمم  اه و  تیدودحم  هجوتم  طقف 

ینعم نیدب  مه  نآ  داد  قلطم  يدازآ  نآ  هب  دـیاب  هزیرغ ، نیا  شمارآ  داجیا  يارب  هک  تسا  نیا  ناش  حرط  دزاس . یم  مارآان  شکرـس و  و 
هک دنا  هدرکن  هجوت  دـنا ، هدـناوخ  ار  هیـضق  فرط  کی  نوچ  اهنیا  دوش . هداد  یـسامت  ره  هزاجا  درم  هب  يرگ و  هولج  ره  هزاجا  نز  هب  هک 

تاکیرحت و ضرعم  رد  ندش و  میلـست  ندرک و  اهر  دنک ، یم  هدـقع  دـیلوت  بوکرـس و  ار  هزیرغ  تیعونمم ، تیدودـحم و  هک  روطنامه 
هکلب دوش ، هدروآرب  يدرف  ره  يارب  يا  هتـساوخ  ره  هک  درادـن  دوـجو  ناـکما  نیا  نوـچو  دزاـس  یم  هناوـید  ار  نآ  ندروآرد ، تاـجییهت 

هب دیآ . یم  دوجو  هب  یحور  هدقع  دوش و  یم  بوکرـس  رتدـب  هزیرغ ، دوش ، هدروآرب  درف  کی  نایاپ  یب  ياه  هتـساوخ  همه  درادـن  ناکما 
. نآ کیرحت  جییهت و  زا  يریگولج  رگید  یعیبط و  تجاح  دح  رد  هزیرغ  ياضرا  یکی  تسا : مزال  زیچود  هزیرغ  شمارآ  يارب  ام  هدـیقع 

نیا رد  دروآ . یم  دوجو  هب  ار  راجفنا  رطخ  نآ ، یلخاد  ياهزاگ  عمجت  مکارت و  هک  تسا  تفن  هاچ  دـننام  یعیبط  جـیاوح  ظاحل  زا  ناسنا 
لئاسو هب  عامتجا  هک  نیا  درک . ریـس  ناوت  یمن  دایز  همعط  اب  زگره  ار  شتآ  نیا  یلو  داد  شتآ  هب  درک و  جراخ  ار  نآ  زاگ  دیاب  تروص 

دهاوخن رسیم  دنک  مارآ  ار  هدش  هناوید  هزیرغ  اضرا ، اب  دهاوخب  هاگ  نآ  دنک و  مهارف  ار  هزیرغ  ناجیه  تابجوم  يرصب  یعمـس و  فلتخم 
یناور ضراوع  نارازه  اب  هزیرغ  ییاضران  مطالت و  بارطضا و  رب  هکلب  درک ، داجیا  تیاضر  شمارآ و  ناوت  یمن  هلیسو  نیدب  زگره  دش .

سردوز و ياه  غولب  ریظن  يرگید  میخو  ضراوع  یـسنج  هزیرغ  باسح  یب  جـییهت  کیرحت و  دوش . یم  هدوزفا  نآ ، زا  یـشان  تایانج  و 
وت سفن  عیطم  يرآرب ، هک  ره  دارم  دـنیوگ : یم  هک  اـم  ناجنـس  هتکن  ناـفراع و  هک  دوش  یم  مولعم  اـجنیا  زا  دراد . زین  یگدوسرف  يریپ و 
نیا هک  دـنا  هدرک  دروخرب  یتاکن  هب  دوخ  هنافراع  يریمـض  نشور  ینیب و  نشور  اب  دارم ؛ تفای  وچ  دـهد  نامرف  هک  سفن  فالخ  تشگ /
یلع صیرح  ناسنالا  : » دنیوگ یم  هک  نیا  اما  دنا . هدشن  هجوتم  هدرک  رپ  ار  ناهج  ناشمان  مولع ، رـصع  رد  هک  واکناور  سانـشناور  نایاقآ 

هب مه  دوش و  عونمم  نآ  زا  مه  هک  دزرو  یم  صرح  يزیچ  هب  ناـسنا  تسا . حیـضوت  هب  دـنمزاین  یلو  تسا  یحیحـص  بلطم  هنم » عنم  اـم 
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ًالـصا يرما  رگا  اما  دـنزاس . عونممار  وا  هاگنآ  دـننک و  رادـیب  یـصخش  دوجو  رد  ار  يزیچ  يانمت  حالطـصا  هب  دوش ، کـیرحت  نآ  يوس 
دوخ دوب ، هزیرغ  يدازآ  تخـسرس  رادفرط  هک  دیورف  دوب . دهاوخ  رتمک  نادب  تبـسن  مه  علو  صرح و  دوش ، هضرع  رتمکای  دوشن  هضرع 

یملع لئاسم  هب  درک و  فرحنم  يرگید  ریسم  هب  شدوخ  صاخ  هار  زا  ار  نآ  دیاب  هک  درک  داهنـشیپ  تذل  تسا ، هتفر  اطخ  هک  دش  هجوتم 
دویق نتـشادرب  اب  هک  دوب  هداد  ناشن  رامآ  هبرجت و  اریز  دش . دیعـصت  رادـفرط  حالطـصا  هب  تخاس و  فطعنم  هریغ  یـشاقن و  ریظن  يرنه  و 

هار هچ  زا  دوب  دیعـصت  رادفرط  هک  دیورف  مناد  یمن  نم  تسا . هدش  رتشیب  یـسنج  هزیرغ  زا  یـشان  یناور  ضراوع  اه و  يرامیب  یعامتجا ،
کش نودب  یلو  درک ، لهس  ار  ینوناق  جاودزا  طیارش  دیاب  مینک  یمن  راکنا  ام  تسا ؟ هدرک  دودحم  قیرط  زا  زج  ایآ  درک  داهنـشیپ  ار  نآ 

هک تسا  نآ  زا  رتشیب  بتارم  هب  دوش  یم  يراب  دـنب و  یب  ببـس  دازآ  ياه  ترـشاعم  عامتجا و  رد  نز  ییاـمندوخ  جربت و  هک  رادـقم  نآ 
یعیبط ینالقع و  یقیقح ، هاـگیاج  نتـسنادن  زورما و  ناـهج  رد  درم  نز و  ینادرگرـس  تلع  دوش . یم  ببـس  یـسران  تسد  تیمورحم و 
هحابا ناوتب  هجو  نیرتهب  هب  دـیاش  ار  مسیلاربیل  تسج ؛ تیرـشب  يارب  برغ  تاـغوس  رد  دـیاب  ار  ندروآ  رد  اـهدابآ  اـجکان  زا  رـس  دوخ و 

ار وا  ناـسنا ، هب  لاربـیل  هاـگن  درک . اـنعم  يویند  یناویح و  تسپ  عماـطم  رد  هکلب  دراوم  همه  رد  هن  و  اـهراک ) ندوب  حاـبم  تلاـصا   ) يرگ
ای نز  شزرا  هتبلا  و   ) ناسنا شزرا  تمارک و  هکلب  درادن ، يداعم  علطم و  اهنت  هن  هک  دنک  یم  یفرعم  ناهج  ادخ و  زا  هداتفا  ادج  يدوجوم 
زا میدرک . رکذ  دوب  مزـال  هک  اـجنآ  اـت  ار  فلاـخم  قفاوم و  هلدا  . » دوش یم  هصـالخ  يداـصتقا  یناوهـش و  عفاـنم  دوس و  رد  وا  يارب  درم )

طباور ندوب  ینوناق  موزل  یکاپ و  هداعلا  قوف  شزرا  تیمها و  هب  مالـسا  هک  نیا  یکی  دش . ریگتـسد  ًالماک  بلطمود  میتفگ  هچنآ  عومجم 
نیا زورما  يایند  اما  دوش ، دراو  نآ  رب  يا  هشدخ  یناونعو  مان  چیه  اب  دوش  یمن  یضار  هجو  چیه  هب  دراد ، لماک  هجوت  درم  نز و  یـسنج 
ناهج دروایب . دوخ  يور  هب  دهاوخ  یمن  دور  یم  شمـشچ  هب  شدود  هک  نیا  نیع  رد  تسا و  هتفرگ  هدـیدان  ار  یناسنا  هداعلا  قوف  شزرا 

هب يدازآ  نیا  هک  نیا  ياـج  هـب  تـسا . هدرک  دـساف  تخـس  ار  ناـناوج  حور  یـسنج » طـباور  يدازآ  : » رت حیرـص  يدازآ و  ماـن  هـب  زورما 
ار یناسنا  ياهدادعتـسا  اهورین و  تشاد ، دوجو  میدـق  رد  هچنآریغ  رگید  تروص  هب  رگید و  لکـش  هب  دـنک ، کـمک  اهدادعتـسا  نتفکش 
؟ تسا میلـس  لقاع و  ناسنا  يایح  اب  ترطف  اب  زج  ایآ  میرک ، یبن  میکح و  يادخ  نخـس  يور  نایم ، نیا  رد  دـهد . یم  تسا و  هداد  ردـه 
؟ دـنوش رـضاح  عامتجا  هصرع  رد  ندوب  ناسنا »  » هبنج اب  هداوناخ و  رد  ندوب  درم  نز و  هبنج  اب  درم  نز و  هک  تسا  نیا  زج  مالـسا  رظن  ایآ 

نسحلا نب  تجح  ترضح  ملـس - ) هلآ و  هیلع و  یلـص هللا   ) يدمحم بان  مالـسا  هناگی  رون  یلجت  اب  هدک ، تملظ  نیا  رد  اراگدرورپ ، راب 
. نیمآ یهلا  زاس ؛ نومنهر  میقتسم -  طارص  شیوس -  هب  ار  هنشت  نانز  نادرم و  فیرشلا -) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  )

نآرق رد  یمالسا  ششوپ  ترورض 

(1 ،) دـنراشفیم ياپ  یتسیز  هنهرب  موزل  رب  هک  يرکف  بتاکم  زا  یکی  ناوریپ  زج  دراد و  ناسنا  تایح  هزادـنا  هب  ياهقباس  ندیـشوپ  سابل 
هب مک  تسد  ناسنا ، یعامتجا  يدرف و  فلتخم  تایـصوصخ  اب  شطابترا  مغر  هب  هدـیدپ ، نیا  دـننکیم . هبرجت  ار  نآ  یعون  هب  دارفا  همه 

(4) راقو ییابیز و  یگتسارآ ، . 3 ( 3) مرش تفع و  ظفح  . 2 ( 2) ناراب فرب و  امرگ و  امرـس و  رد  تظافح  . 1 دهدیم : خـساپ  يو  زاین  هس 
هک ییاهششوپ  عون  زین  و  مالسا » رد  ششوپ  دودح  دزادرپیم ». نآ  ترورض  ياهلیلد  یمالسا و  باجح  يانعم  یسررب  هب  راتـشون  نیا 
هب باجح »  » یمالـسا شـشوپ  باجح و  هطبار  دش . دهاوخ  یـسررب  هدنیآ  ياههرامـش  رد  دـناهدرک ، شهوکن  ای  شرافـس  نید  نایاوشیپ 

تسین و نز  ندناشوپ  ای  يرهاظ  ششوپ  يانعم  هب  اهنت  هژاو  نیا  ( 5 .) تسا لوصو  زا  عنم  ندرک و  ناهنپ  ندیشوپ و  بجاح ، هدرپ ، يانعم 
قیرط زا  هک  تسا  یششوپ  باجح  تسین . باجح  یششوپ  ره  ببـس ، نیدب  تسا . هناگیب  درم  دید  زا  نز  ندرک  ناهنپ  موهفم  هب  لصا  رد 
ًاعاتَم َّنُهوُُمْتلَأَس  اذِإ  َو   » نآرق رد  ( 6) باجح هیآ  تسا ، روهـشم  هچنآ  زین  مومع و  روصت  فالخ  رب  یلو  دبای  ققحت  ندش  عقاو  هدرپ  تشپ 

رتشیب ترـضح و  نآ  نانز  هرابرد  دیهاوخب .» هدرپ  سپ  زا  دـیتساوخ ، یعاتم  ص )  ) ربمغیپ نانز  زا  نوچ  ( » 7 «) ٍباجِح ِءارَو  ْنِم  َّنُهُولَئْسَف 
صوصخ رد  ( 9 «) باجح  » هملک يریگراک  هب  مرحمان . لباقم  رد  نز  ششوپ  هن  ( 8) تسا هدمآ  دورف  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  روظنم  هب 
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رد هدرپ و  تشپ  هشیمه  نز  تسا  هتساوخ  مالسا  دننک  نامگ  يرایسب  هدیدرگ  ببـس  نیمه  تسا و  دیدج  ًاتبـسن  یحالطـصا  نز  شـشوپ 
رامـش هب  ناناملـسم  نایم  رد  یـشوپ  هدرپ  يانبم  دوخ  رما  نیا  : » دـنیوگب تنارود » لـیو   » لـثم اـی  ( 10) دورن نوریب  دـشاب و  سوبحم  هناـخ 
باجح هب  طوبرم  تایآ  هک  یلاح  رد  تسا  هدرک  تیارس  بارعا  ناناملسم و  هب  نایناریا  هلیسو  هب  باجح  دنوش  یعّدم  ای  و  ( 11 «) دوریم

لیو هک  روط  نامه  زین - تیلهاج  دهع  رد  تسا . هدـش  لزان  نایناریا  ندـش  ناملـسم  زا  لبق  نامرحمان ) لباقم  رد  نانز  یمالـسا  شـشوپ  )
دوب ییامندوخ  جّربت و  ناشتداع  دنتشادن و  یششوپ  نینچ  بارعا  (- 13) دنکیم دییأت  ینس  هعیش و  ریسفت  بتک  و  ( 12) دیوگیم تنارود 

( ةولصلا باتک   ) زامن ثحب  رد  اهقف  دزن  هژیو  هب  میدق  زا  هچنآ  ( 14 .«) یلوُْألا ِۀَِّیلِهاْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َو ال  : » تخاس عونمم  ار  نآ  مالـسا  هک 
. تسا هدوب  نامرحمان  لـباقم  رد  نز  شـشوپ  هلیـسو  شـشوپ و  ياـنعم  هب  رتاـس »  » و رتس »  » هژاو هتـشاد ، جاور  حاـکنلا ) باـتک   ) جاودزا و 

نیا تکراشم  مدـع  هجیتن  رد  هدرپ و  تشپ  نانآ  نداد  رارق  ندرک و  ینادـنز  سبح و  يانعم  هب  ناوناـب  یمالـسا  شـشوپ  هفیظو  نیارباـنب ،
يرگ هولج  هب  دناشوپب و  ار  شندب  نادرم  اب  ترشاعم  رد  نز  هک  تسا  انعم  نادب  هفیظو  نیا  تسین . یعامتجا  ياهتیلاعف  رد  میظع  هورگ 
نآرق رد  یمالسا  شـشوپ  ترورـض  ( 15 .) دـشاب راوتـسا  یمالـسا  یناـسنا و  لوصا  رب  اـهتیلاعف  رد  شتکراـشم  دزادرپن و  ییاـمندوخ  و 

حیرـصت نآ  هب  دیجم  نآرق  مه  اریز  دنک  دیدرت  نآ  رد  دناوتیمن  یناملـسم  چیه  تسا و  ( 16) مالسا يرورض  ماکحا  زا  یمالسا  شـشوپ 
نامه دناهداد . اوتف  نآ  هب  قاّفتا  هب  ینس  هعیش و  ناهیقف  تهج ، نیمه  هب  دنهدیم . یهاوگ  نآ  بوجو  رب  رایسب  تایاور  مه  تسا و  هدرک 

ریغ لـیلدیب و  نآ  ندوب  يرـصع  ياـعدا  تسا و  نینچ  زین  شـشوپ  روتـسد  درادـن ، صاـصتخا  صاـخ  ینارود  هب  هزور  زاـمن و  هک  روـط 
دهدیم نامرف  ناملسم  نانز  هب  دعب  هیآ  رد  سپس  ناملسم و  نادرم  هب  تسخن  رون  هروس  هیآ 30  رد  لاعتم  دنوادخ  دیامنیم . هناسانشراک 
ْمُهَجوُُرف اوُظَفْحَی  َو  ْمِهِراْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل  ُْلق  : » دنشاب اشوک  نامرحمان  زا  ندب  ششوپ  تیاعر  رد  دننک و  بانتجا  ینارچ  مشچ  زا 

نماد هتخاس ، هشیپ  تفع  دـنناباوخ و  ورف  دوخ  ناگدـید  وگب  نمؤم  نادرم  هب  ربماـیپ ) يا  « ») َنوُعَنْـصَی اـِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  یکْزَأ  َکـِلذ 
رد ّضغ » «. » تسا هاگآ  دننکیم ، هچنادب  دنوادخ  تسا و  رتهب  ناشیگزیکاپ  یکاپ و  يارب  راک  نیا  دـنناشوپب . نامرحمان  هاگن  زا  ار  دوخ 

تسا و نتـساک »  » يانعم هب  دناهتفگ - ( 18) تادرفم رد  یناهفـصا  بغار  و  ( 17) نایبلا عمجم  رد  یـسربط  موحرم  هک  ناـنچ  برع - تغل 
تسا هدشن  رکذ  دندنب ، ورف  ار  دوخ  نامشچ  زیچ  هچ  زا  هکنیا  لعف و  نیا  قلعتم  هّتبلا  مشچ . نتسب  هن  هاگن  نداد  شهاک  ینعی  رصب » ّضغ  »
مـشچ زا  دننکن و  اشامت  ار  مرحمان  نانز  هریخ  هریخ  هک  تسا  نآ  دوصقم  ددرگیم  نشور  دـعب ، هیآ  هژیو  هب  تایآ ، قایـس  هب  هّجوت  اب  اّما 
اـشحف انز و  هب  یگدولآ  زا  نآ  ظفح  ینمادکاپ و  هیآ  نیا  رد  جرف » ظفح   » زا دوصقم  تسا  نکمم  رگید ، يوس  زا  دـنزیهرپب . ( 19) ینارچ

همه رد  جرف » ظفح   » زا دارم  هک  تسا  نیا  ( 20 () ع  ) قداص ماما  نخس  هلمج  زا  تایاور  دافم  زین  مالسا و  هیلوا  نارـسفم  هدیقع  یلو  دشاب 
رد شـشوپ  بوجو  رظن و  زا  ظفح  يانعم  هب  هک  هیآ  ود  نیا  رد  زج  تسا  اشحف  هب  یگدولآ  زا  نآ  ظفح  ینمادـکاپ و  میرک  نآرق  تاـیآ 

- دیدج میدق و  تیلهاج  لها  فالخ  رب  دـنادیم و  حور  یکاپ  تفاظن و  ار  هزومآ  نیا  هفـسلف  لاعتم  دـنوادخ  هاگنآ  تسا . مرحمان  لباقم 
رد جیار  روآ  سرت  ياهمیرحت  « ) وبات  » حالطـصا هب  قطنمیب و  قالخا  تیمورحم و  عون  کی  ار  تیعونمم  نیا  هک  لسار » دـنارترب   » دـننام

اـضعا لفاسا  هب  طوبرم  لئاسم  هرابرد  هتـسویپ  هکنیا  زا  رـشب  حور  تراهط  روظنم  هب  شـشوپ  نیا  دیوگیم : دنادیم - یـشحو ) للم  نایم 
َنیِْدُبی َو ال  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحَی  َو  َّنِهِراْصبَأ  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتانِمْؤُْمِلل  ُْلق  َو  : » دیامرفیم دعب  هیآ  رد  سپـس  تسا . هدش  بجاو  ( 21 ،) دشیدنیب

ِءاْنبَأ َْوأ  َّنِِهئاْنبَأ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءابآ  َْوأ  َّنِِهئابآ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعِبل  اَّلِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  َو ال  َّنِِهبُویُج  یلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیل  َو  اْهنِم  َرَهَظ  اـم  اَّلِإ  َّنُهَتَنیِز 
ِلْفِّطلا َِوأ  ِلاجِّرلا  َنِم  ِۀـَبْرِْإلا  ِیلوُأ  ِْریَغ  َنیِِعباَّتلا  َِوأ  َّنُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َْوأ  َّنِِهئاِسن  َْوأ  َّنِِهتاوَخَأ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناوْخِإ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناوْخِإ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب 
ْمُکَّلََعل َنُونِمْؤُْملا  اَـهُّیَأ  ًاـعیِمَج  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  َو  َّنِِهتَنیِز  ْنِم  َنیِفُْخی  اـم  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَأـِب  َْنبِرْـضَی  ـال  َو  ِءاـسِّنلا  ِتارْوَـع  یلَع  اوُرَهْظَی  َْمل  َنیِذَّلا 

دـنناشوپب و ناگناگیب  هاگن  زا  ار  دوخ  نماد  هتخاس ، هشیپ  تفع  دـنناباوخ و  ورف  دوخ  ناگدـید  وگب  نمؤم  نانز  هب  ربماـیپ ) يا  « ») َنوُِحلُْفت
ات دنزادنا  اهنابیرگ  هب  ار  شیوخ  ياهيرـسور  تسا و  ادیپ  هچنآ  رگم  دننکن ، راکـشآ  مراحم  ریاس  نارهوش و  يارب  زج  ار  شیوخ  رویز 

ناگدنب يا  دوش . مولعم  دـننکیم ، ناهنپ  تنیز  زا  هچنآ  ات  دـنبوکن  نیمز  هب  ار  ناشاهاپ  دـشاب و  هدیـشوپ  اهشوگ  هنیـس و  ندرگ و  رس و 
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نمؤم نادرم  رب  ار  هچنآ  ناوناب ، ششوپ  صوصخ  رد  یلاعت ، دنوادخ  هیآ  نیا  رد  دیوش .» راگتسر  ات  دینک  هبوت  ادخ  يوس  هب  همه  نمؤم ،
يرـسور و يانعم  هب  و  رامخ »  » عمج رمخ » . » اهتنیز ندناشوپ  ندرگ 2 . رس و  یگدیشوپ  . 1 دهدیم : شرتسگ  لکـش  ود  هب  تسا ، مزال 

نانز میناوخیم : نینچ  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  ( 23 .) تسا نابیرگ  هنیـس و  بلق و  ياـنعم  هب  بیج »  » هژاو زا  بویج » . » تسا ( 22) شوپرس
، هیآ نیا  ساسا  رب  دـشیم . راکـشآ  ناـنآ  ياـهشوگ  ندرگ و  هنیـس و  دـنتخادنایم و  رـس  تشپ  هب  ار  دوخ  ياهيرـسور  فارطا  هنیدـم 

دنوادـخ دوشیم : روآ  دای  يزار  رخف  ( 24 .) دشاب روتـسم  زین  عضاوم  نیا  ات  دنزادنیب  اهنابیرگ  هب  ار  دوخ  يرـسور  فارطا  دندش  فظوم 
(25 .) تسا یحاون  نیا  لماک  ششوپ  موزل  نایب  یپ  رد  دناسریم ، ار  اقلا  رد  هغلابم  هک  یلع »  » و برـض »  » ياههژاو نتفرگراک  هب  اب  لاعتم 
، دننکیم اعّدا  یخرب  ( 26 «.) دناشوپب ار  دوخ  يولگ  ریز  ندرگ و  رود  هنیـس و  وم و  نز  ینعی  : » دـیوگیم هلمج  نیا  ریـسفت  رد  ساّبع  نبا 

نخس نیا  یتسرد  ان  تسا  هدماین  نایم  هب  نخس  وم  ششوپ  زا  نآرق  ياج  جیه  رد  یلو  میراد  لوبق  ار  یگنهرب  اب  هلباقم  يانعم  هب  باجح 
هیآ نیا  لوزن  زا  لبق  یّتح  ناملسم  نانز  هک  تیعقاو  نیا  هیآ ، لوزن  نأش  زین  ساّبع و  نبا  راتفگ  زا  یشوپ  مشچ  اب  اریز ، دیامنیم  راکـشآ 

رد تسا . ریذپاندیدرت  دمآیم ، رامش  هب  لکشم  اهنت  ناشندرگ  ولگ و  ریز  شوگ و  ندرگ و  ندوب  راکشآ  دندناشوپیم و  ار  دوخ  ياهوم 
. دراد ییانعم  دنناشوپیم ، ار  اهوم  دننکفایم و  رـس  رب  هچنآ  زج  يرـسور  ایآ  دیـسرپ : دـیاب  تسا ، هدـمآ  نایم  هب  نخـس  يرـس  ور  زا  هیآ 

رکفنشور یهورگ  ای  هباحـص  زا  یخرب  دننام  دشاب  رارق  رگا  ( 27 .) تسا هدش  دراو  ددعتم  تایاور  رد  شـشوپ  نازیم  مکح  نیا ، رب  نوزفا 
. مینامیم ماکان  زین  زامن  تاعکر  دننام  ماکحا  نیرتيرورض  تایئزج  فشک  رد  مینک ، افتکا  نآرق  هب  طقف  دیدج  نابآم 

باجح هفسلف  نآرق و 

رب دناد و  یم  تفع  ءایح و  باتزاب  ار  باجح  هدنـسیون  دوش . یم  یـسررب  نآرق  وترپ  رد  باجح  هفـسلف  عوضوم  راتـشون  نیا  رد  هدیکچ :
يداهنـشیپ يانبم  يرطف  یگژیو  نیا  دـشاب . یم  درم  زا  رت  يوق  نز  رد  هدوب و  ناسنا  یتاذ  یگژیو  تفع  ایح و  هدـیدپ  هک  تسا  رواـب  نیا 

دنناشوپب و ار  ناش  تروع  دنریگ ، ورف  ار  ناش  مشچ  دـیاب  نادرم  دـننام : تسا  هدـش  حرطم  نوگانوگ  تایآ  رد  هک  تسا  نآرق  هناگدـنچ 
ياپ ییامندوخ ، زا  دنناشوپب ، ار  ناش  هاگمرش  دنریگ ، ورف  ار  ناش  مشچ  نانز  دندرگن . اه  هداوناخ  یـصوصخ  یگدنز  میرح  دراو  هدزرس 

كرتشم هتـساوخ  باجح  هک  دراد  هدیقع  هدنـسیون  دننایامنن . ار  دوخ  تالآ  رویز  مادنا و  دنزیهرپب و  ندرک  تبحـص  همـشرک  اب  یبوک و 
یم كرد  لباق  نادرم ، رد  توهـش  تریغ و  نانز و  رد  شیارآ  ایح و  يرطف : ياضاقت  راهچ  هعلاطم  اـب  نآ  هفـسلف  تسا و  نادرم  ناـنز و 

یتسود و شمارآ ، اـب  هارمه  یگداوناـخ  یگدـنز  كاـپ و  هناقـشاع و  جاودزا  شیارگ ، راـهچ  نیا  اـب  تسرد  یقطنم و  دروخرب  دـشاب و 
، یـسنج زواجت  تداسح ، ترطف ، توهـش ، تریغ ، تفع ، ایح ، هداوناخ ، نز ، اه : هژاو  دـیلک  دزاس . یم  ریذـپ  ناکما  ار  هدـنیازف  یناـبرهم 

بآ گنر و  دومن  رد  شداـشگ  تسا ***  باـقن  یب  رـضاح  رـصع  ریمـض  شیارآ .  تنیز ، جربت ، اوح ، مدآ و  مزینیمف ، سرت ، باـجح ،
نیا رب  یندم ، یناسنا  بوتکم  خـیرات  ( 544 ،/ يروهال لابقا  . ) تسا باقن  رد  یلجت  دـص  اب  وا  هک  زوماـیب ***  قح  رونز  یباـتناهج  تسا 

مرحمان و مرحم و  میهافم  هعماج ، نادنواشیوخ و  هداوناخ ، بلاق  رد  نز ، یعامتجا  یگدنز  زاغآ  اب  نامزمه  هک  دهد  یم  یهاوگ  تیعقاو 
سامت یگنوگچ  ترـشاعم ، لکـش  یـسنج ، طباور  يرارقرب  رد  اه  دیابن  اهدیاب و  رایعم  ناونع  هب  تیدودحم ، يریگ و  میرح  زا  يا  هنوگ 

دامن فافع ، ایح و  ياهدامن  زا  یکی  تسا . هدـمآ  یم  باسح  هب  وا  فافع  ایح و  بجح ، هولج  هدوب و  حرطم  یندـب ، شـشوپ  يراـتفگ و 
هدمآ یم  باسح  هب  تفارـشو  راختفا  نادرم ، يارب  نآ  زا  تسارح  لامک و  کی  نانز  يارب  نآ  هب  يدنبیاپ  تسا و  هدوب  سابل ، شـشوپ و 

اب دـیدرگ . یحارط  يزیرگ ، تفع  يزیتس و  مرـش  گنهرف  (، 28 لداع /، دادـح  برغ (  رد  سناـسنر  رثا  رد  شیپ ، نرق  راـهچ  یلو  تسا .
لماعت رد  اهتیدودـحم ، مامت  تخیر ، ورف  نز  سابل  اب  هارمه  تفع  ایح و  مرـش ، داد ، تسد  زا  ار  دوخ  يانعم  مرحماـن  مرحم و  لوحت ، نیا 

قح فلاخم  یگدنام و  بقع  هناشن  نز ، تیسنج  ةدننک  صخشم  مادنا  شـشوپ  و  ( 68 لسار /،  ) دش هتـشادرب  نایم  زا  فلاخم ، سنج  ود 
اهنت هن  نونکا  مه  داد و  رـس  ییاشگ  ناهج  راعـش  دـیدرون و  مهرد  ار  برغ  تعرـس  هب  يزیرگ ، ایح  گنهرف  دـیدرگ . دادـملق  وا  يدازآ 
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زا يرایـسب  مادختـسا  اب  دنک و  یم  يربهر  زین  یمالـسا  عماوج  رد  ار  ینیگنـس  دربن  هک  دراد  دوخ  هطلـس  ریز  ار  یمالـسا  ریغ  عماوج  مامت 
دمایپ دهد . یم  همادا  يزیرگ  فافع  يزیتس و  ایح  ریسم  رد  يورشیپ  هب  يرشب  هعماجزا  شخب  نیارد  یندم  یسایس _  ياهنایرج  اهتلود و 

رب هیکت  اب  هک  تسا  ینامسآ  نایدا  رگید  نآرق و  يداهنـشیپ  یگداوناخ  ماظن  ندش  هدرپس  یـشومارف  هب  زیچ  ره  زا  لبق  رباربان ، گنج  نیا 
ندـمت هعماـج و  نتخاـس  تیفرظ  دوخ ، تاذ  رد  هک  دـهد  یم  دـیون  ار  یلـسن  تیبرت  رهوش ، نز و  لـباقتم  داـمتعا  یتسود و  صخاـش  ود 

داهن یـشاپ  ورف  ۀـغدغد  ندوب  هناـنیب  عقاو  رب  دـیکأت  نمـض  راتـشون ، نیا  دراد . هتفهن  تسا ، زورما  رـشب  یلـصا  زاـین  هک  ار  روحم  تیونعم 
نیا زا  رگم  ات  دنک  یفرعم  هتـسج و  زاب  ار  باجح  باب  رد  نآرق  ياه  هزومآ  زمر  زار و  ات  دـشوک  یم  نآ ، تبثم  ياه  درکراک  هداوناخ و 

هاگتساخ درادرب . یگنهرب  گنهرف  یـسانش  بیـسآ  تهج  رد  یماگ  رذگهر  نیا  زا  هتخادرپ و  باجح  يرطف  ینالقع و  ینابم  هب  رذگهر 
، برغ گنهرف  هسوسو  هیاس  رد  ای  دنرادن  لمأت  تصرف  هک  نانآ  اسب  هچ  دراد و  هارمه  هب  ار  ییاه  تیدودحم  لاح  ره  هب  باجح  باجح 

راشف تحت  دـنیامن و  یقلت  نادرم  یهاوخدوخ  دادبتـسازا و  یقادـصم  زیمآ و  ضیعبت  نانز  يارب  ار  باـجح  داهنـشیپ  دـننک ، یم  یگدـنز 
ربارب رد  میلست  رس  تیمولظم ، ساسحا  اب  يریزگان  تروص  رد  ای  دنهد  رس  ار  نآ  اب  يورایور  گنهآ  یتسینیمیف ، شرتسگ  هب  ور  تاغیلبت 
نوناک رد  تیمیمـص  شیادیپ  زا  هک  دنک  یمن  ادیپ  تیلوبقم  اهنت  هن  دشاب ، ور  هب  ور  یتینهذ  نینچ  اب  باجح  حرط  یتقو  دنروآ ! دورف  نآ 

هک درک  دنهاوخ  یقلت  نادرم  يوس  زا  یلیمحت  ار ، فافع  باجح و  نانز ، تروص  نیا  رد  هک  نیا  هچ  دـیامن . یم  يریگ  ولج  زین  هداوناخ 
درکراک هفسلف و  باجح  يارب  دنشیدنا و  یم  نیا  زج  هک  یناسک  نیاربانب  تسا ! نانآ  ییوج  هطلـس  تینم و  یهاوخ و  دوخ  رب  یـشوپرس 

یب باتزاب  ار  یباجح  اب  یباجح و  یب  ینید ، عماوج  رد  دـنزادرپب . باجح  ةرهچ  زا  ییادز  ماـهبا  هب  زیچ  ره  زا  لـبق  دـیاب  دـنلیاق ، يرگید 
یم دومن  نت ، باجح  تروص  هب  نانز  ینورد  بجح  ایح و  مرش ، هک  دندقتعم  و  ( 105 یهاشریم /، دنا (  هدرک  دادملق  ییایح  اب  ییایح و 

ینوریب راتفر  زا  یـشخب  هک  تسا  یحور  تلاح  ود  فافع  ایح و  دـیدرت  یب  دراد . ییاـیح  یب  زا  تیاـکح  یگنهرب  رد  ییاورپ  یب  دـبای و 
تسا ترابع  ایح  دیوگ « : یم  بغار  دماجنا . یم  رتشیب  يراوتسا  تابث و  هب  بسانم ، راتف  رارمتـسا  اب  دهد و  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناسنا 

ناج رد  یتلاح  ندمآ  دـیدپ  ینعی  فافع  ( » 270 ،/ یناهفـصا بغار  .« ) دـناد یم  تشز  ار  نآ  هک  يراک  ره  ماجنا  زا  سفن  يراد  دوخ  زا 
نز و يربارب  نارادـفرط  اه و  تسینیمف  ( 573  / نامه دوش ( ». یم  يریگولج  شکرـس  تالیامت  طلـست  هبلغ و  زا  نآ  هلیـسو  هب  هک  یمدآ 
هب ار  نانز  فافع  ایح و  ندوب  يزیرغ  يرطف و  دـنناد و  یم  نادرم  هنایارگرامثتـسا  شالت  ۀـجیتن  ار  نانز  یحور  ةژیو  تالاح  ًاـساسا  درم ،
مه اب  ار  ینونک  تابسانم  هک  مادام  ود  نیا  تعیبط  دیوگ « :  یم  لیم  تراوتسا  ناج  دنریذپ . یمن  باجح ، یناور  هاگتساخ  رتسب و  ناونع 

لکـش يا  هعماج  رگا  ای  دندوب و  هدرب  رـس  هب  درم ، نودب  هعماج  رد  نانز  و  نز ، نودب  هعماج  رد  نادرم  رگا  تسین . تخانـش  لباق  دنراد ،
هک مییوگب  نخـس  درم  نز و  یقالخا  ینهذ و  توافت  ةراـبرد  میتسناوت  یم  هاـگنآ  دـندوبن ، نادرم  هطلـس  ریز  ناـنز  نآ  رد  هک  دوب  هتفرگ 

بوکرس لوصحم  اریز  تسا ، یعنصت  هرـسکی  يزیچ  دنمان  یم  نانز  تعیبط  زورما  ار  هچنآ  دنریگ . یم  همـشچرس  نانآ  تعیبطزا  ًالامتحا 
ار نآ  دراد و  دـیکأت  نز  تفع  ایح و  ندوب  یعیبط  رب  رگید ، هاگدـید  یلو  ( 32 ،/ لیم ، ) تسا رگید  تاهج  رد  قیوشت  تاـهج و  یخرب  رد 

یفنم ریثأت  تروص  رد  هک  دـهد  یم  هزاجا  راذـگنوناق ، هب  هاگدـید  نیا  ساسا  رب  ویکـستنم  دسانـش . یم  ناهج  ياهتلم  مامت  كرتشم  رواب 
للم مامت  درامگ « : تمه  یعیبط  نوناق  تعیبط و  زا  تسارح  هب  بسانم ، نوناق  عیرـشت  اب  نانز ، يراب  دـنب و  یب  هدـهاشم  یعیبط و  طـیحم 

نیناوق هک  تسا  نیا  شتلع  دـننک ، يراد  دوخ  دـنناوتب  ات  دنـشاب  هتـشاد  ایح  بجح و  دـیاب  اهنز  هک  دنتـسه  كرتشم  هدـیقع  نیارد  ناهج 
شروهت هک  هدیرفآ  يروط  ار  درم  تعیبط   . دنیامن هبلغ  تاوهش  رب  دنـشاب و  بوجحم  اهنز  هتـسناد  مزال  هدرک و  مکح  يروط  نیا  تعیبط 

یگتخیـسگ راسفا  درک  روصت  دـیابن  زگره  نیاربانب  تسا . رتدایز  شلمحت  يراد و  دوخ  هک  هدـیرفآ  يروط  ار  نز  یلو  دـشاب  یم  رتداـیز 
قباطم يراد  دوخ  ایح و  بجح و  سکعرب ، دشاب و  یم  تعیبط  نیناوق  فالخ  رب  یگتخیـسگ  راسفا  هکلب  تسا  یعیبط  نیناوق  قبطرب  اهنز 

 . میتسه اـیح  بجح و  ياراد  تسا  تهج  نیمه  هب  میربب و  یپ  دوخ  صقن  هب  هک  هدـیرفآ  يروط  ار  اـم  تعیبط  اریز  تسا ، تعیبط  نیناوق 
دایز يردـق  هب  یلحم ، ياوه  بآ و  ریثأت  رگا  لاح  دراد . دوخ  لامک  مدـع  صقن و  زا  صخـش  هک  تسا  یتلجخ  انامه  ایح  بجح و  اریز 
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ار ناصقن  نیا  یـصوصخم ، نیناوق  عضو  هلیـسو  هب  یتسیاب  ناراذگ ، نوناق  دیامن ، ضقن  ار  ایح  بجح و  ینعی  یعیبط  نوناق  نیا  هک  دشاب 
دودحمان یـسنج  تالیامت  نز  درم و  هک  تشاد  داقتعا  زین  وسور  ( 442 ویکـستنم /، « ) دنامب یقاب  دوخ  توق  هب  یعیبط  نیناوق  ات  دننک  عفر 

(167 ،/ نیکآ تسا ( . هدیشخب  ایح  بجح و  نز ، هب  هتشاد و  ینازرا  لقع  وا  هب  درم ، توهـش  يورین  ندرک  شکورف  يارب  دنوادخ  دنراد .
دراد یهاگن  حرط و  دریذـپ و  یمن  ار  تسخن  هاگدـید  دوخ ، هب  صوصخم  یگژیو  زا  يرادروخ  رب  نیع  رد  نآرق  هاگدـید  ناـیم ، نیا  رد 
هکلب دناد  یمن  نانز  صوصخم  ار  فافع  ایح و  عوضوم  نآرق  ناسنا  تاذ  رد  هشیر  ياراد  فافع ، تسا . رت  کیدزن  مود  هاگدـید  هب  هک 
هنایوج دوس  ای  یگنهرف و  ینید - تائاقلا  یعامتجا و  طیحم  نیا  و  دراد . ار  فافع  ایح و  ياضتقا  ناسنا ، تشرـس  تاذ و  هک  تسا  دقتعم 
نآرق دنراد - ریثأت  نآ  ندش  هتـساک  ورف  ای  ییافوکـش  رد  لماوع  نیا  دنچ  ره  تسا – . هدـش  ثعاب  ار  اطخ  یگنهرب و  زا  مرـش  هک  تسین 

نید گـنهرف ، هب  زونه  ناـسنا  هلحرم  نآ  رد  هک  تسا  هدرک  میـسرت  ار  يا  هلحرم  ناـسنا ، يارب  دـنک ، ناـیب  ار  قوـف  موـهفم  هک  نیا  يارب 
نامز و زا  نآرق  دشاب . ریذپ  ریثأت  اه  نآ  زا  ات  تسا  هتفاین  تسد  تیکلام و ...  سح  تباقر و  یعامتجا و  تابـسانم  عیزوت ، دیلوت و  طباور 

زاغآ یناسنا  ارف  هغدـغد  چـیه  یب  ار  دوخ  تایح  نز  کی  مدآ و  مان  هب  درم  کـی  بلاـق  رد  نیتسخن ، ناـسنا  هک  تسا  هدرک  داـی  یناـکم 
باجح و نداتفا  ورف  نآ  هجیتن  هک  دـننک  یم  باـختنا  ار  یهار  لاـح  ره  هب  شرـسمه  مدآ و  یعیبط ، ًـالماک  ياـضف  نیا  رد  دـندوب . هدرک 
رد دندرک ، ساسحا  ار  یتشز  نوچ  و  دنتسناد ، یم  تشز  دوخ ، یناسنا  تشرـس  تاذ و  ساسا  رب  ار  نآ  هک  دوب  ییاه  زیچ  ندش  راکـشآ 
مدآ نوچ  ( » 22 فارعا /  ِۀَّنَْجلا ( » ِقَرَو  ْنِم  اَمِهیَلَع  ِناَفِصْخی  اَقِفَطَو  اَمُُهتآْوَس  اَمَُهل  ْتََدب  َةَرَجَّشلا  اَقاَذ  اَّمَلَف  دندمآ « . رب  نآ  ندناشوپ  ددص 

رب دوخ ». نت  رب  تشهب  ياهگرب  ندنابـسچ  هب  دـندرک  عورـش  اهنآ  تشگ و  رادـیدپ  ناش  هاگمرـش  دندیـشچب ، تخرد  نآ  زا  شرـسمه  و 
هنهرب دش و  ادج  ناشندب  زا  اهنآ  شـشوپ  رویز و  دـندروخ ، تخرد  نآ  زا  اوح  مدآ و  یتقو  : » دـیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  یتیاور  ساسا 
توافت نیا  اب  دـنک  یم  يزرو  تفع  هب  توعد  ار  نادرم  نانز و  نآرق  فافع ، ایح و  ندوب  یتاذ  هب  ءاـکتا  اـب  ( 12 / 2 يزیوحلا ، .« ) دندنام

زا یکی  هک  ییاـهیریگ  میرح  اـب  نز ، ياـیح  دـیآ و  یم  لـصاح  ینارچ  مـشچ  زا  زیهرپ  توهـش و  رب  لرتـنک  اـب  نادرم  يزرو  تـفع  هـک 
اَهاَْـنلَْزنَأ ٌةَروُـس  دـیوگ « : یم  دـننک ، جاودزادـنناوت  یمن  رقف ، لـیلد  هب  هک  ینادرم  هب  باـطخ  نآرق  دـشاب . یم  نت  شـشوپ  نآ  ياـهدومن 

دنوادخ ات  دنریگ  شیپ  تفع  هار  دیاب  دـنرادن ، جاودزا  ناوت  هک  یناسک  ( » 33  / رون « ) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ٍتاَنَیب  ٍتایآ  اَهِیف  اَْنلَْزنَأَو  اَهاَنْضَرَفَو 
تباجا زا  سپ  هک  دشاب  يزرو  تفع  عون  نیا  زراب  قادصم  دناوت  یم  ع )  ) یسوم ترضح  راتفر  دنادرگ ». زاین  یب  ار  اهنآ  دوخ  ششخب  اب 

تشپ هک  درک  داهنشیپ  بیعش  رتخد  هب  دتفین ، مرحمان  نز  تماق  دق و  هب  شمـشچ  هک  نیا  يارب  ناشیا ، هناخ  هب  نتفر  عقوم  بیعـش  توعد 
دنوادخ و  ( 122 / 4، نامه  ) درمش يرادتناما  یعون  بیعـش  رتخد  ار ، یـسوم  دروخرب  نیا  دنایامنب . وا  هب  ار  هناخ  هار  دنک و  تکرح  وا  رس 

ود نآ  زا  یکی  ( » 26/ صصق « ) ُنیِمألا يِوَْقلا  َتْرَجْأَتْسا  ِنَم  َریَخ  َّنِإ  ُهْرِجْأَتْـسا  َِتبَأ  ای  اَمُهاَدْحِإ  َْتلاَق  داد « : رارق  دییأت  دروم  ار  وا  یقلت  زین 
ۀیآ ود  رد  نآرق  دـشاب » یم  نیما  دـنمورین و  هک  تسا  نآ  دریگ  یم  يرودزم  هب  یـسک  نیرتـهب  اریز  ریگب ، يرودزم  ار ، وا  ردـپ !  تـفگ :

ار یسوم  ات  تشگزاب ، بیعش  رتخد  هک  هاگنآ  یسوم ، ناتساد  رد  - 1 تسا . هدوتس  ار  يو  فافع  زین  نز و  يایح  صاخ  ینایب  اب  فلتخم ،
ایح مرش و  اب  هک  رتخد  ود  نآ  زا  یکی  سپ  ( » 25/ صصق ءایِْحتْسا ( » یَلَع  یِشْمَت  اَمُهاَدْحِإ  ُْهتَءاَجَف  : » دیوگ یم  نآرق  دناوخ ، ارف  ردپ  دزن 

يور نانز  هک  ار  ناش  شوپور  نییور و  باـجح  هک  دـهد  یم  هزاـجا  هدروخلاـس  ناـنز  هب  نآرق  - 2 دـمآ ». ع )  ) یـسوم دزن  تفر  یم  هار 
ُدِعاَوَْقلاَو : » تسارتهب دنناشوپب ، نآ  اب  ار  دوخ  يزرو ، تفع  دصق  هب  رگا  دیوگ  یم  سپس  یلو  دنهن . رانک  دنـشوپ ، یم  یلومعم  ياهـسابل 

« ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهَّللاَو  َّنَُهل  ٌریَخ  َنْفِفْعَتْـسی  ْنَأَو  ٍۀَـنیِِزب  ٍتاَجِّرَبَتُم  َریَغ  َّنَُهباِیث  َنْعَـضی  ْنَأ  ٌحاَنُج  َّنِهیَلَع  َسیَلَف  اًحاَِکن  َنوُجْری  ِیتاللا ال  ِنلا  ِءاَـسّ َنِم 
دوخ شیارآ  رویز و  هکنآ  یب  دنهن ، ورف  ار  دوخ  شوپور  هک  تسین  یکاب  دنرادن ، ییوشانز  هب  يدیما  هک  هتـسشنزاب  نانز  رب  ( » 60  / رون )

هتسیاب ياهیریگ  میرح  تساناد . » اونش و  دنوادخ  تسا و  رتهب  ناشیارب  دنشوپب ) ار  نآ  و   ) دننک يزرو  تفع  رگا  دنراذگ و  شیامن  هب  ار 
دنویپ لابند  نادرم  هک  دنرادراظتنا  دنتـسه و  درم  یبلق  ۀقالع  لابند  تسخن  مدـق  رد  نانز  یبرجت ، یملع و  تاعلاطم  تاراهظا و  ساسا  رب 

، تسا ترفن  هیام  دنیاشوخان و  نز ، يارب  درم  یناوهش  یسنج و  مجاهت  هک  هنوگنامه  یسنج ! هطبار  يرارقرب  هن  دنـشاب و  نانآ  اب  يدوجو 

میرک نآرق  رد  زا 109باجح  هحفص 92 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


( يوسنارف نادقوقح  دنمشناد و   ) راوب ود  نومیس  مناخ  تاراهظا  هطبار  نیا  رد  دیامن . یم  روآ  گنن  شیارب  زین  وا  یناوهش  یـسنج و  هاگن 
ار اـهنآ  دوـخ  نادرم ، دـنراد ، تسود  ناوـج  نارتـخد  دـیوگ « : یم  يو  تسا  یندـناوخ  دـهد  یم  شرازگ  رالوکـس  ۀـعماج  کـی  زا  هک 

سوه دـهد ، یم  مه  رازآ  دیاتـس  یم  ار  اهنآ  هک  نیا  نیع  رد  نادرم  ياه  هاگن  ور  نیا  زا  ار ، نانآ  اب  یـسنج  هطبار  يرارق  رب  هن  دـنهاوخب 
یعس دنراد ، یسنج  رظن  اه  نآ  ندب  هب  نادرم  دننک  ساسحا  رگا  ًاتعیبط  نارتخد  تسه . مه  نیهوت  تسا  نیسحت  هک  هزادنا  نامه  هب  درم ،

هب نادرم  هاگن  زا  یشان  یـسنج  تالیخت  ( 56 راووب /، ود  نومیـس  .« ) دوش یم  مولعم  اج  نیمه  زا  ایح  مرـش و  دنناشوپب ، ار  دوخ  دـننک  یم 
لیلد نیمه  هب  دـنک ، یم  داجیا  ناش  نهذ  رد  ار  ضّرعت  زواجت و  رطخ  اریز  سرت ، لماع  مه  تسا و  نانز  يارب  مرـش  هیام  مه  ناـنز  مادـنا 
تسا نیا  رگید  هاگدید  دشاب . یم  هتفهن  ود  ره  ایح  سرت و  نآ  يانعم  رد  هک  تسا  هدش  هدرمـش  تروع »  » شحراوج اضعا و  مامت  اب  نز 
ةزیرغ هک  نیا  تسخن  دـشاب ، ناش  ینارگن  هیام  نادرم  یـسنج  مهوت  هک  دـهد  یم  تصرف  اـهنآ  هب  ناـنز  رد  تیـصوصخ  ود  دوجو  هک « :

زا ماهلا  اب  یعیبط و  تروص  هب  هک  نیا  مود  دنـشاب . نآ  عابـشا  داـی  هب  نادرم  اـب  دروخ  رب  نیتسخن  رد  هک  دـنرادن  ناـیلغ  لاـح  رد  یـسنج 
سابل رب  یـسنج  زواجت  رطخ  ساسحا  لیلد  نیمه  هب  تسا ، رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  اهنآ ، يارب  تفع  ینمادکاپ و  يدادادخ ، ترطف 

یف دحاو  ءاسنلا و  یف  هعستف  ءازجا  هرشع  ءایحلا  تسا « : هدمآ  ص )  ) يوبن تیاور  رد  ( 234 ،/ توبآالماپ .« ) دراذگ یم  رثا  نانآ  ندیشوپ 
هاگن هک  میریذـپب  رگا  لاـح  ره  هب  نادرم ». رد  نآزا  یکی  تسا و  ناـنز  رد  نآ  ياـت  هن  دراد ، ءزج  هد  اـیح  ( » 121 / 3، يدنهلا لاجرلا ( » 
میرح ةزیگنا  وا  هب  یحور  تلاـح  نیمه  دروآ و  یم  دوـجو  هـب  نز  حور  رد  ار  سرت  ترفن و  زا  يا  هزیمآ  ناـنز  هـب  نادرم  یـسنج  ًاـفرص 

رد نآرق  دهد . تبثم  خساپ  نانز  یـشزرا  یحور و  ياه  هغدـغد  هب  هک  دـیامن  یم  مزال  يریبادـت  دـهد ، یم  يزرو  تفع  هب  لیم  يریگ و 
دریگ یم  رارق  ثحب  دروم  يریگ » میرح  ياه  هنوگ   » ناونع تحت  هلاقم  نیا  رد  هک  دهد  یم  هئارا  ار  ییاهراکهار  اهداهنـشیپ و  هنیمز  نیا 

، دوش یم  میـسقت  صتخم ، كرتشم و  شخب  ود  هب  اه  يریگ  میرح  ددرگ . یم  یعامتجا  تاـیح  رد  تفع  نیمأـت  هب  رجنم  اـهنآ  تیاـعر  و 
مادـنا يارب  دـنزیهرپب و  ینارچ  مشچ  زا  هک  دـنراد  هفیظو  ود  ره  درم  نز و  کی . ره  ةژیو  یـضعب  تسا و  درم  نز و  نایم  كرتشم  یخرب 

َهَّللا َّنِإ  ْمَُهل  یَکْزَأ  َِکلَذ  ْمُهَجوُُرف  اوُظَفْحیَو  ْمِهِراَْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغی  َنِینِمْؤُْمِلل  ْلـُق  دوش « : تیؤر  عناـم  هک  دـننیزگرب  یـششوپ  دوخ ، یـسنج 
ار دوخ  ياهمشچ  وگب  نانمؤم  هب  ( » 31-30 رون /  ... « ) َّنُهَجوُُرف َنْظَفْحیَو  َّنِهِراَْصبَأ  ْنِم  َنْضُضْغی  ِتاَنِمْؤُْمِلل  ُْلقَو  ( 30  ) َنوُعَنْصی اَِمب  ٌرِیبَخ 

نامیا اب  نانز  هب  تسا و  هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  تسا . رت  هزیکاپ  اهنآ  يارب  نیا  دـنناشوپب ، ار  دوخ  هاگمرـش  دـنریگ و  ورف 
اب دراد ، داضت  یگنهرب  اب  هک  هنوگنامه  یـسنج ، مادنا  شـشوپ  ظفح و  دنناشوپب ». ار  دوخ  هاگمرـش  دنریگ و  ورف  ار  دوخ  ياهمـشچ  وگب 

دراو ربمایپ  رب  ءامسا  شرهاوخ  دیوگ  یم  هشیاع  دشاب . یم  راگزاسان  زین  دیاین  باسح  هب  لماک  شـشوپ  یکزان  ای  یگنت  رثارد  هک  یـسابل 
نا حلـصت  مل  ضیحملا  تغلب  اذا  هأرملا  نا  ءامـسا  ای  دومرف « : دـنادرگ  ور  وا  زا  (ص ) ربمایپ تشاد ، نت  رب  كزان  ۀـماج  هک  یلاح  رد  دـش 

فیلکت نس  هب  و   ) یمـسج دشر  هب  نز  هاگ  ره  ءامـسا ! يا  ( » 131 / 4 دوواد ، یبا  هیفک ( »  ههجو و  یلا  راشا  اذـه »  اذـه و  الإ  اـهنم  يری 
هک تسا  هدش  هداد  نامرف  نادرم  هب  هژیو ، فیاظو  شخب  رد  دوش ». هدید  شناتسد  فک  تروص و  زج  وا  مادنا  زا  تسین  هتسیاش  دیـسر ،)

تمدخ ینز  دننزن . مهب  ناش  هناخ  هاگتولخ  رد  ار  نانز  يدازآ  شیاسآ و  هلیـسونیدب  دنوشن و  دراو  یـسک  هناخ  هب  هزاجا  نودب  هدزرس و 
یطیارـش نینچ  رد  رگا  دنیبب ، عضو  نآ  اب  ارم  یـسک  چیه  مدنـسپ  یمن  هک  مراد  یتیعـضو  ما  هناخ  رد  نم  هللا ، لوسر  ای  درک  ضرع  ربمایپ 

یَّتَح ْمُِکتوُیب  َریَغ  اًتوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  ( » 6/171 یطویس ،  ) دش لزان  ریز  هیآ  سپ  منک ؟ راک  هچ  دیدرگ  دراو  نم  رب  یسک 
هناخ زا  ریغ  ییاه  هناخ  هب  دـیا ، هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ( » رون 27 « ) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ْمَُکل  ٌریَخ  ْمُِکلَذ  اَِهلْهَأ  یَلَع  ِلَُـستَو  اوُمّ اوُِسنْأَتْـسَت 

.« دیوشب نامرف  نیا  ّرـس  هجوتم  تسا  دیما  تسا ، رتهب  امـش  يارب  نیا  دیوشن ، دراو  نآ ، لها  رب  ندرک  مالـس  نتفرگ و  هزاجا  نودـب  دوخ ،
دنزب و ادص  راوید ، ای  هدرپ  تشپ  زا  دیاب  هکلب  دوش ، نارگید  ۀناخ  دراو  هدز  رس  هناهب ، نیدب  درادن  قح  دهاوخب ، يزیچ  تسا  انب  درم  رگا 

اَذِإَو : » دـیامرف یم  (ص ) ربماـیپ ناـنز  دروم  رد  نآرق   ( 498 / 19، راثآ هعومجم  يرهطم ، . ) دراذـگ نایمرد  هناخ  لـها  اـب  ار  شا  هتـساوخ 
، دـیهاوخ ییالاک  ربمایپ  ناـنز  زا  هاـگره  ( » 53  / بازحا « ) َّنِِهبُوُلقَو ْمُِکبوـُلُِقل  ُرَهْطَأ  ْمُِکلَذ  ٍباَـجِح  ِءاَرَو  ْنِم  َّنُهُولَأْـساَف  اًـعاَتَم  َّنُهوُُمْتلَأَـس 
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تعاس رد  دنرادن  قح  مه  غلاب  ان  نارـسپ  نامالغ و  یتح  تسا ». رتراذگ  ریثأت  نانآ  امـش و  ياهلد  یکاپ  يارب  نیا  دیهاوخب . هدرپ  تشپزا 
اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  ( » 538 / 14، يزاریـش مراکم  . ) دـنوش دراو  نانآ  رب  هزاجا  بسک  نودـب  تسا  رهوش  نز و  تولخ  نامز  هک  نیعم  ياه 

ْنِمَو ِةَریِهَّظلا  َنِم  ْمَُکباِیث  َنوُعَضَت  َنیِحَو  ِرْجَْفلا  ِةالَص  ِْلبَق  ْنِم  ٍتاَّرَم  َثالَث  ْمُْکنِم  َُملُْحلا  اوُُغْلبی  َْمل  َنیِذَّلاَو  ْمُُکناَمیَأ  ْتَکَلَم  َنیِذَّلا  ُمُْکنِذْأَتْسِیل 
هزاجا تقو  هس  رد  نات ، غلابان  نارـسپ  ناراکتمدخ و  دیاب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ( » 58 رون /  « ) ٍتاَرْوَع ُثالَث  ِءاَشِْعلا  ِةالَص  ِدَْعب 

هس نیا  ءاشع ، زامن  زا  دعب  دیروآ و  یم  نوریب  تحارتسا  يارب  ار  دوخ  ياهسابل  هک  یعقوم  زورمین  رد  حبـص ، زامن  زا  شیپ  دنریگب : دورو 
ندیـشوپ سابل  راتفگ و  راتفر ، هب  طوبرم  نانز ، دروم  رد  نآرق ، يداهنـشیپ  ياهیریگ  میرح  تسامـش ». يارب  یـصاصتخا  نامز  هس  تقو ،

ریذپان بانتجا  یعامتجا ، تایح  رد  درم  نز و  لماعت  هک  تسا  هتفریذـپ  نآرق  دـشاب . یم  شاب  رادـیب  رادـشهاب و  هتخیمآ  دوش و  یم  نانآ 
راک هب  زا  وگو  تفگ  لصا  تیعورشم  شریذپ  اب  ور ، نیا  زا  دراد . هژیو  ۀیصوت  حرط و  ترشاعم ، هویش  لکش و  اوتحم ، هرابرد  یلو  تسا 
َنِم ٍدَـحَأَک  َُّنتَْـسل  ِیبَّنلا  َءاَِسن  ای  . » دراد یم  زاب  اوران ، لطاب و  يانعم  ياراد  تالمج  تاـملک و  ادـص و  رد  تفاـطل  یکزاـن و  هویـش  يریگ 

همشرک اب  هنانتورف و  راتفگ  رد  سپ  ( » 32 بازحا /  « ) اًفوُْرعَم الْوَق  َْنُلقَو  ٌضَرَم  ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَـضَْخت  الَف  َُّنتیَقَّتا  ِنِإ  ِنلا  ِءاَسّ
نانز و يرگ  هولج  ییامن و  دوخ  یبوکیاپ و  دـینک » يراج  نابز  رب  لطاب  زا  هتـساریپ  نحل  و  دـنتفین . عمط  هب  نالد  رامیب  ات  دـیئوگم  نخس 

الَو تسا « . هتفرگ  رارق  نآرق  حیرـص  یهن  دروم  دوش ، راکـشآ  دنا ، هتـسب  یم  اپ  هب  هک  ییاه  رویز  يادـص  هک  يا  هنوگ  هب  نتـشادرب  ماگ 
عالطا هب  ار  ناش  هتـشاد  ناـهنپ  تنیز  هک  يا  هنوگ  هب  دـنبوکن  نیمز  رب  ياـپ  ( » 31 رون /  « ) َّنِِهتَنیِز ْنِم  َنیِفْخی  اَم  َمَْلعِیل  َّنِِهلُجْرَأـِب  َْنبِرْـضی 

 – دریگب تروص  مه  هدروخلاس  نانز  طسوت  رگا  یتح  ییاـمندوخ –  دـنیامن ».- رظن  بلج  دوخ  هب  ار  هبیرغ  نادرم  و  دـنناسرب -! نارگید 
هتسشنزاب نانز  ( » 60 رون / «) تاَجِّرَبَتُم َریَغ  َّنَُهباِیث  َنْعَـضی  ْنَأ  ٌحاَنُج  َّنِهیَلَع  َسیَلَف  اًحاَِکن  َنوُجْری  ِیتاللا ال  ِنلا  ِءاَسّ َنِم  ُدِـعاَوَْقلاَو  . » تساوراـن

.« دنزادرپب ییامندوخ  هب  ناش  تالآ  رویز  اب  هک  نیا  نودب  دنراذگ  رانک  ار  دوخ  ياه  هماج  هک  دنراد  هزاجا  دنرادن ،  جاودزا  هب  دـیما  هک 
ُمُْکنَع َبِهْذـِیل  ُهَّللا  ُدـیِری  اَـمَّنِإ  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنْعِطَأَو  َةاَـکَّزلا  َنِیتآو  َةـالَّصلا  َنِْمقَأَو  َیلوـألا  ِۀـِیلِهاَْجلا  َجُّرَبـَت  َنْجَّرَبـَت  ـالَو  َّنُِکتوُیب  ِیف  َنْرَقَو  »

زا روظنم  هک  نیا  دـیزادرپن ». ییامندوخ  هب  نیـشیپ ،  تیلهاج  ییامندوخ  هنوگ  هب  ( » 33  / بازحا « ) اًریِهْطَت ْمُکَرِّهَطیَو  ِتیَْبلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا 
مالسا زا  لبق  رـصع  یلوا  تیلهاج  - 1 هلمج : زا  دراد . دوجو  یفلتخم  ياهلقن  دـنا ، هتـشاد  يراتفر  هچ  اـه  نآ  تسیچ و  یلوا » تیلهاـج  »

قح ار  یـسنج  شزیمآ  هک  توافت  نیا  اب  دنتـشاد ، زین  رگید  نادرم  اـب  یتسود  طاـبترا  دوخ ، رـسمه  زا  ریغ  ناـنز  رـصع ، نآ  رد  هک  تسا 
، یسربط . ) دنا هدرمش  یم  زاجم  ندیشک  شوغآ  رد  ندیسوب ، دننام  ار  یسنج  ياهطابترا  ریاس  شناتسود  اب  یلو  دنتسناد  یم  دوخ  رـسمه 

دلوت ناـمز  هب  طوبرم  لوا ، تیلهاـج  جّربت  - 2 دراد -! جاور  ینید  ریغ  رالوکــس و  ۀـعماج  رد  زورما  هـک  يزیچ  (- 4/356 نایبلا ، عمجم 
دندرک یم  تکرح  هار ، طسو  رد  دندیشوپ ، یم  دیراورم  اب  هدش  نییزت  ياه  نهاریپ  نانز  نامز ، نآ  رد  هک  دوش  یم  (ع ) میهاربا ترـضح 

هلاس رازه  ینامز  ۀلصاف  زا  تسا  ترابع  نیشیپ  تیلهاج  - 3 ( 2/321 عماجلا ، عماوج  یـسربط ، . ) دندرک یم  هولج  نادرم  مشچ  ربارب  رد  و 
یم نتـشیوخ  ناـنز  دـندش و  یم  عـمج  مهدرگ  زور  نآ  رد  مدرم  ۀـمه  درک ، ادـیپ  تیمـسر  يدـیع  زور  نآ  رد  هک  حوـن  سیردا و  نـیب 

تخاس و یم  لعتشم  ار  یـسنج  تالیامت  دروآ و  یم  مهارف  ار  نادرم  نانز و  نتخیمآ  رد  هنیمز  يرگ  هولج  ییامهدرگ و  نیا  دنتـسارآ و 
يایوگ دناوت  یم  قوف  ياه  هاگدید  ( 15/416 يزار ، « ) َیلوألا ِۀِیلِهاَْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  الَو   » هللا لوق  کلذف  دـیماجنا  یم  تسیاشان  راتفر  هب 

اب هتخیمآ  ییامندوخ  ارنآ  ياه  هنوگ  نیرتاوسر  دراد ، نوگانوگ  حوطـس  هک  تسا  یـسنج  ةزیگنا  اب  ییامن  دوخ  نامه  جربت  هک  دشاب  نیا 
. تسا هدـنکفا  هیاس  ینید ، ریغ  عماوج  نادرم  نانز و  زا  يرایـسب  طباور  رب  زین  رـضاحرصع  رد  هک  دـهد  یم  لیکـشت  ار  اـشحف  طـالتخا و 

ماما تسا . ریذپ  رارکت  خیرات  لوط  رد  اهناسنا  راتفر  اریز  تسا ، هداد  ربخ  خـلت  تیعقاو  نیا  زا  شیپاشیپ  مه  ( 33/ بازحا  ) نآرق ۀیآ  ایوگ 
هن هدنیآ  رد  ( » 2/193  ، یمق « ) يرخا ۀـیلهاج  نوکیـس  يا  دـیامرف « : یم  هدـش  دای  هیآ  لیذ  ینیب ، شیپ  نینچ  هب  هراشا  اب  زین  ع )   ) قداـص
نآ هفسلف  نییبت  هک  تسا  باجح  شـشوپ و  نز ، ةژیو  يریگ  میرح  هنوگ  نیرخآ  تفرگ ». دهاوخ  لکـش  يرگید ، تیلهاج  رود ، نادنچ 
مه هدمآ و  هدرپ  يانعم  هب  مه  تغل  رد  تسا و  یبرع  ةژاو  باجح  هک  تسین  يدیدرت  باجح  تیوه  دـشاب : یم  هلاقم  نیا  یلـصا  فدـه 
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يرهوجلا دامح  نبا  لیعامسا  دننام  هتـشذگرد  هچ  ناسانـش  تغل  تسا . هتفهن  هدهاشم  زا  يریگولج  انعم ، ود  ره  رد  و  شـشوپ ، يانعم  هب 
ناـسمه تروص  هب  ( 1/118 « ) هغللا یف  دـجنملا   » بحاص دـننام  دیدجرـصعرد  هچو  ( 107 / 1 « ) حاحـصلا  » باـتک رد  يافوتم 393 ق ) )

نیا هنیشیپ  هتبلا  دنا . هدرب  راکب  نانز  ششوپ  دروم  رد  ار  باجح  ةژاو  زین  ناهیقف  دنهد ، یم  رارق  دیکأت  دروم  ار  شـشوپ  يانعم  هب  باجح 
یم باجح  ةژاو  لامعتـسا  دراوم  شرامـش  ماقم  رد  يافوتم 538 ه )  ) يرـشخمز دراد . هعلاطم  هنیمز  تغل  ياه  باـتکرد  زین  دربراـک  عون 

برالا یهتنم  باتک «  بحاص  نانز ». رب  باجح  دـیدرگ  بجاو  ( » 73 ،/ هغالبلا ساسا  يرشخمز ،  « ) ءاسنلا یلع  باجحلا  برـض  دیوگ « :
راک هب  ینامز  ریبعت  نیا  تسا » هداهن  باجح  رد  ماگ  نز  نیا  هک  تسا  زور  کـی   « » مویب هأرملا  بجتحا  دـیوگ « : یم  زین  برعلا »  هغل  یف 

نآرق ( 222 / 1، روپ یفـص  .« ) دشاب باجح  تیاعر  موزلو  غولب  نس  هب  وا  دورو  زور  نیلوا  دشاب و  هدـش  مامت  شلاس  هن  رتخد  هک  دور  یم 
ِتاَنِمْؤُْمِلل ُْلقَو  . » ندرک تیاـعر  مادـنا ، شـشوپ  میرح  نتـشاد و  هاـگن  مشچ  میرح  دـناد ، یم  فاـفع  ققحت  رد  مه  لـمکم  ار  لـماع  ود 

اب نانز  هبو  ( » 31  / رون ...« ) َّنِِهبویُج یَلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْضْیلَو  اَْهنِم  َرَهَظ  اَم  الِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِْدبی  الَو  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحیَو  َّنِهِراَْصبَأ  ْنِم  َنْضُضْغی 
هک رادـقم  نآ  زج  ار –  دوخ  تنیز  دـننک و  ظـفح  ار  شیوخ  ناـماد  و  دـنریگورف ، دولآ )  سوه  هاـگنزا   ) ار دوخ  ياهمـشچ  وگب  ناـمیا 

ِءاَِسنَو َِکتاََنبَو  َکِجاَوْزأل  ُْلق  ِیبَّنلا  اَهیَأ  اـی  ...« » دـننکفا دوخ  هنیـسرب  اردوخ  ياـه  يرـسور  فارطا ) و( دـنیامنن ، راکـشآ  تسا –  ناـیامن 
ناـنز تنارتـخد و  تنارـسمه و  هب  ربماـیپ ! يا  ( » 59  / بازحا «) َنیَذْؤـی ـالَف  َْنفَرْعی  ْنَأ  یَنْدَأ  َکـِلَذ  َّنِِهبِیبـالَج  ْنِم  َّنِهیَلَع  َنِینْدـی  َنِینِمْؤُْـملا 

.« دـنریگن رارق  رازآ  دروم  سپ  دـنوش ، هتخانـش  هک  نیا  هب  تسا  رتکیدزن  نیا  دـننک ، کـیدزن  دوخ  رب  ار  دوخ  بیبـالج  هک  وگب  ناملـسم 
نایب رد  یلـصا  شقن  هک  تنیز » و« بیبالَج » « » رُمُخ  » يدـیلک ياه  هژاو  يواکاو  قوف ، تاـیآ  ساـسا  رب  باـجح ، تیفیک  تیمک و  نییعت 
هعنقم شرگید  ماـن  ( 138 / 14  ، یلماع رح   ) تسادـیپ هیآ  لوزن  نأش  زا  هک  نانچ  رُمُخ ،» . » دراد یگتـسب  دـنراد  یمالـسا  باـجح  تیهاـم 

هدافتـسا يرـسور ، ناونع  هب  نآ ، زا  نانز ، هک  تروص  نیدب  دمآ . یم  باسح  هب  هنیدم  جیار  ياه  یندیـشوپ  زا  مالـساردص  رد  هک  تسا 
، ندرگ رود  ولگ و  ریز  هنیـس ، هک  يا  هنوگ  هب  دـنتخادنا ، یم  ندرگ  تشپ  هدوـمن ، در  شوـگ  تشپ  زا  ار  نآ  فرط  ود  یلو  دـندومن  یم 
دریگ و رارق  هدافتسا  دروم  ششوپ  نیا  تیفرظ  هک  دادروتـسد  ( 138 / 4، نایبلا عمجم  یـسربط ،  ) سابع نبا  مهف  قبط  هیآ  دـنام ، یم  هنهرب 

رظن قبط  تسا  یتشز  لـباقم  هطقن  هک  تنیز » . » دـنناشوپب زین  ار  ناـش  يولگ  ریز  ندرگ و  رود  هنیـس ، رـس ، يوم  ناـنز  نآ  هلیـسو  هب  دـیاب 
یندـب تنیز  بوخ ، تاداقتعا  ملع و  لثم  یناـسفن  تنیز  زا : تسا  تراـبع  هک  دـشاب  یم  قادـصم  هس  ياراد  نآرق  رد  یناهفـصا ، بغار 

دروم تنیز ، عون  ود  نانز ، باجح  اب  هطبار  رد  ( 388 ،/ یناهفصا بغار   ) ماقم لام و  نانوچ  یجراخ  تنیز  يدنلب و  دق  يدنمورین و  دننام 
هک نانآ  ياضعا  مادنا و  مه  دشاب و  هدیـشوپ  دیاب  تسا  یجراخ  تنیز  هک  تالآ  رویز  مه  ینعی  تسا ؛ هتفرگ  رارق  اهقف  نارـسفم و  هجوت 
زا سپ  ماما  دـنک . یم  دـییأت  ار  نز  مادـنا  ندوب  تنیز  زین  (ع ) رقاب ماـما  تیاور  تسا . رادروخرب  نادرم  رظنم  زا  هژیو  هب  صاـخ  ییاـبیز  زا 

مرحملل و ۀنیز  سانلل و  هنیز  ثالث  ۀنیزلا  دـیامرف « : یم  راکـشآ ، ياهتنیز  ناونع  هب  وگنلا ، اهتـسد و  يانح  رتشگنا ، همرـس ، هماج ، یفرعم 
اما هنم و  لفـسا  ام  لاخلخلا و  هنودام و  جلمدلا و  اهقوف و  امف  ةدالقلا  عضومف  مرحملا ، ۀـنیز  اما  اهانرکذ و  سانلا ، ۀـنیز  اماف  جوزلل ، ۀـنیز 

-2 دوش . ناهن  مدرم  مشچ  زا  تسین  مزال  هک  یتنیز  - 1 دوش : یم  میسفت  شخب  هس  هب  تنیز   ( » 2/101، یمق  « ) هلک دسجلاف  جوزلا ، ۀنیز 
زج دوش ، هتشادهاگن  ناهنپ  همه  زا  دیاب  هک  یتنیز  - 3 دوش . هدناشوپ  تسین  مزال  مراحم  زا  یلو  دوش  ناهن  مومع  مشچزا  دـیاب  هک  یتنیز 
زا دنترابع  دشاب ، یم  اور  مراحم  يارب  اهنآ  هدـهاشم  هک  مود  مسق  نییاپ - هب  چـم  زا  اهتـسد  تروص و  مدرکوگزاب –  ار  لوا  مسق  رـسمه .

مادنا هدمع  تمـسق  تسا ». نز  ندب  مامت  دراد  رهوش  هب  صاصتخا  هک  موس  نییاپ و  هب  لاخلخ  نییاپ و  هب  دنبوزاب  ياجو  الاب  هب  دـنبندرگ 
رد هک  نانوچ  دـشابن –  امن  ندـب  هک  ینهاریپ  اب  ( 31 رون / « ) َّنُهَتَنیِز َنیِدـْبی  الَو  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحیَو  هیآ « :  ساسا  رب  ناـنز ، تـالآ  رویز  و 

موی یف  هللا  لوسر  عم  عیقبلا  یف  ادعاق  تنک  : » تسا هدـمآ  ع )  ) یلع ماما  زا  یتیاور  رد  دوش . یم  هدـناشوپ  راولـش ، دوب – و  هشیاع  تیاور 
هلورستم اهنا  هللا  لوسر  ای  اولاقف  ههجوب  یبنلا  ضرعاف  هأرملا  تطقـسف  دهو ? یف  رامحلا ، دی  عقوف  رامح ، یلع  ةأرما  ترم  ذا  رطم  نجد و 

يرونلا  « ) نجرخ اذا  مکئاسن  اهب  اونـصح  مکباـیث و  رتسا  نم  اـهناف  تالیوارـسلا  وذـختا  ساـنلا  اـهیا  اـثالث ، تالورـسملل  رفغا  مهللا  لاـق 
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ياـپ دوب ، راوس  ییاـپ  راـهچ  رب  هک  یلاـح  رد  دـش ، در  ینز  هک  میدوب  هتـسشن  عیقب  رد  (ص ،) ربماـیپ اـب  یناراـب ، يربا و  زور  رد  ( » 3/244
لوسر يا  دـنتفگ : دـتفین . نز  مادـنا  هب  شهاگن  ات  دـنادرگرب  ار  شتروص  (ص ) ربمایپ سپ  داتفا ، نیمز  رب  نز  تفر و  هلاچ  لـخاد  بکرم 

ار راولـش  مدرم !  امن . ترفغم  دنـشوپ  یم  راولـش  هک  ار  یناـنز  اراـگدرورپ  دومرف : راـب  هس  (ص ) ربماـیپ دراد . نت  هب  راولـش  نز  نآ  ادـخ ،
رارق تینما  ظافح و  رد  هناخ ، زا  نتفر  نوریب  عقوم  ار  ناتنانز  نآ  هلیـسو  هب  تسا و  شـشوپ  نیرتهب  امـش  ياهـسابل  نایم  رد  هک  دـینیزگرب 
يارب هک  ینامز  هژیو  هب  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  یگناـخ ، لومعم و  ياهـسابل  يـالاب  هک  تسا  یـشوپ  ور  باـبلج ،»  » اـما و  دـیهد ».
سابل نیرت  گنت  نیرتابیز و  دـنراد ، شیامن  شیارآ و  هب  هک  يا  هقالع  ساسا  رب  نانز  رگید ، ترابع  هب  دـنور . یم  لزنم  زا  نوریب  يراک 

یـشوپور دیاب  دیور ، یم  نوریب  یتقو  یلو  درادن  لاکـشا  هناخ  رد  یـسابل  نینچ  نتـشاد  دیوگ  یم  نآرق  دننیزگ . یم  رب  شـشوپ  يارب  ار 
زا بلطم  نیا  دزادنین . عمط  هب  ار  رامیب  ياهلد  ناتشوپ  نت  سابل  ات  دیچیپب ، دوخ  رب  اهسابل ، يور  رب  ار  نآ  هک  دیـشاب  هتـشاد  یگرزب  ًاتبـسن 
.« تسا رت  کچوک  ابع  زا  رتگرزب و  يرـسور  زا  بابلج ، : » دـنیوگ یم  هک  تسا  هدافتـسا  لـباق  ریـسفت  تغل و  لـها  زا  يرایـسب  تاراـهظا 

« نهاریپ هعنقم و  يور  زا  و   ( » 46 ،/ بولطم دـمحا  « ) تسا رت  هاتوک  رتکچوک و  هفالم  زا  رگید  ریبعت  هب  و  ( » 5/97، فاشکلا يرشخمزلا ، )
لزان بازحا  هیآ 59  یتقو  دیوگ « : یم  هملـس  ما  ( 46 بولطم / ، دمحا  .« ) دناشوپ یم  ار  نانز  هنیـس  تشپ ، رـس ، (، » 22/36-24، یغارملا )

ایوگ هک  دندومن  یم  يا  هنوگ  هب  لزنم ، زا  جورخ  عقوم  هایـس ، ياه  هماج  ندیـشوپ  رثارد  دـندرک )، تیاعر  ار  باجح   ) راصنا نانز  دـش ،
هک یهاگدید  اب  راصنا ، نانز  يوس  زا  سابل ، شوپور  ناونع  هب  هایس ، هچراپ  باختنا  ( 659 / 6 یطویس ، دوب (». هتسشن  اهنآ  رس  يور  غالک 
هن يانعم  هب  هدرم و  تماص و  هایس  گنر  هاگدید  نیا  ساسا  رب  دراد . ار  یناوخمه  لامک  تسا  هدش  حرطم  هایـس  گنر  هرابرد  نونکا  مه 

يارب نآ  زا  هدافتـسا  لیلد  نیمه  هب  دنک . یم  فرـصنم  ار  هدـننیب  هجوت  تسا و  ییاهن  فارـصنا  ای  هقالع  كرت  رگناشن  یلب ) لباقم  هطقن  )
نیا اب  يریگ  میرح  هفسلف   ( 31 / 3 مالـسا ، یتسزهب  نییآ  يدابودرا ، تسا ( . هدش  هداد  صیخـشت  دنمدوس  فلاخم ، سنج  ربارب  رد  نانز 

اب نانز  هک  تسا  مهم  ردقنآ  باجح  جیاتن  اما  تسه ، زین  روآ  تیدودحم  لاح  ره  هب  اما  دراد ، یمدآ  تشرـس  رد  هشیر  فافع  ایح و  هک 
فادها راثآ و  هفـسلف ، هب  نادرم  نانز و  هک  دریگ  یم  لکـش  ینامز  تبغر  نیا  هتبلا  و  دـنوش . اریذـپ  ار  تیدودـحم  زا  رادـقم  نیا  تبغر 

ْمُکَّلََعل ْمَُکل  ٌریَخ  ْمُِکلَذ  اَِهلْهَأ  یَلَع  ِلَُـستَو  اوُمّ اوُِسنْأَتْـسَت  یَّتَح  ْمُِکتوُیب  َریَغ  اًتوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  . » دنـشاب هتـشاد  هجوت  باجح 
هزاجا دـیهد و  ربخ  هکنآ  ات  دـیوشن  دراو  ناتدوخ ، ياه  هناخ  زج  ییاه  هناـخ  هب  دـیا ، هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ( » 27/ رون « ) َنوُرَّکَذَت

رون « ) ْمَُکل یَکْزَأ  َوُه  اوُعِجْراَف  اوُعِجْرا  ُمَُکل  َلِیق  ْنِإَو  .« » دیرآ دای  هب  هک  دشاب  تسا ، رتهب  امش  يارب  نیا  دینک . مالـس  نآ  لها  رب  دیهاوخ و 
اوُظَفْحیَو ْمِهِراَْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغی  َنِینِمْؤُْمِلل  ُْلق  تسا « ». رتکاپ  امش  يارب  تشگزاب  دیدرگ ، زاب  سپ  دیدرگ ، زاب  دنیوگ : ار  امـش  رگا  و  ( » 28

يارب نیا ، دنناشوپب ، ار  دوخ  ياههاگمرـش  دـنراد و  ورف  ار  شیوخ  ناگدـید  هک  وگب  ار  نانمؤم  ( » 30  / رون « ) ْمَُهل یَکْزَأ  َکـِلَذ  ْمُهَجوُُرف 
.« تسا رتهب  ناشیارب  دـننک  تیاعر  ار  باجح  رگا  ریپ ) ناـنز  ( » ) 60 رون / « ) َّنَُهل ٌریَخ  َنْفِفْعَتْـسی  ْنَأَو  .« » تسا رترثؤم  اـهنآ  هیکزت  شیازفا 

ییالاک ص )  ) ربمایپ نانز  زا  هاـگره  و  ( » 53  / بازحا « ) َّنِِهبُوُلقَو ْمُِکبُولُِقل  ُرَهْطَأ  ْمُِکلَذ  ٍباَجِح  ِءاَرَو  ْنِم  َّنُهُولَأْساَف  اًعاَتَم  َّنُهوُُمْتلَأَـس  اَذِإَو  »
ِنِإ ِنلا  ِءاَسّ َنِم  ٍدَحَأَک  َُّنتَْـسل  ِیبَّنلا  َءاَِسن  ای  .« » دوش یم  نانآ  امـش و  ياهلد  تراهط  شیازفا  ببـس  نیا ،  دیهاوخب .  هدرپ  تشپ  زا  دیتساوخ ،

رگید نانز  زا  یکی  دننام  امـش  ربمایپ  نانز  يا  ( » 32  / بازحا « ) اًفوُْرعَم الْوَق  َْنُلقَو  ٌضَرَم  ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَـضَْخت  ـالَف  َُّنتیَقَّتا 
ِیبَّنلا اَهیَأ  ای  ددرگ « ». هتخیگنارب  تسا  يرامیب  شلد  رد  هک  سک  نآ  عمط  ات  دییامنن ، یمرن  راتفگ  رد  سپ  دیـشابراکزیهرپ ، رگا  دـیتسین 

نانز و ربمایپ ، يا  ( » 59  / بازحا « ) َنیَذْؤی الَف  َْنفَرْعی  ْنَأ  یَنْدَأ  َِکلَذ  َّنِِهبِیبالَج  ْنِم  َّنِهیَلَع  َنِینْدـی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاَِسنَو  َِکتاََنبَو  َکِجاَوْزأل  ْلـُق 
هجیتن رد  دـنوش و  هتخانـش  هکنیا  هب  تسا  رت  کیدزن  نیا  دـننک . کیدزن  دوخ  رب  ار  ناشـشوپور  وگب : ار  نانمؤم  ناـنز  شیوخ و  نارتخد 

ِِهْبلَق ِیف  يِذَّلا  َعَمْطیَف  َّنِِهبُوُلقَو « ،»  ْمُِکبُولُِقل  ُرَهْطَأ  یکزا « ،»  ریخ « ،» ياهترابع « : اب  تاـیآ ، نیا  رد  اـه ، يریگ  میرح  هفـسلف  دـننیبن ». رازآ 
يانعم هب  رون ، ةروس  ۀـیآ 60  رد  اهنت  قوف  تایآ  رد  لیـضفت ، یماسا  تسا . هدـش  دز  شوگ  َنیَذْؤی » الَف  َْنفَْرعی  ْنَأ  یَنْدَأ  َِکلَذ   » و ٌضَرَم »
يانعم نمـضتم  دـناوت  یمن  دراوم  ریاس  رد  تسا و  رتهب  شندیـشوپن  زا  هدروخلاس ، نانز  يارب  باـبلج  ندیـشوپ  ینعی  تسا ؛ دوخ  یقیقح 
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نآ ندـناشوپن  ینعی  تسا  رتکاپ  درم  هاگمرـش  ندـناشوپ  باـجح و  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  رون ، ةروس  ۀیآ 28  يانعم  هنرگ  دـشاب و  لیـضفت 
(30/ رون « ) یکزا : » يرترب هن  دـناد و  یم  تیوـقت  ياـنعم  هب  ار  لیـضفت  هک  داد  میمعت  دـیاب  ار  روشاـع  نبا  نخـس  نیارباـنب  تسین ! كاـپان 

یم گرزب  ناهانگ  باکترا  زا  ناسنا  تینوصم  لماع  هک  تسا  هیکزت  تیوقت  نآزا  دوصقم  هکلب  دـناسر ؛ یمن  ار  نداد  يرترب  لیـضفت و 
زا ندرک  تبحـص  ینعی  ندوب ، رت  كاپ  هن  تسا و  تراـهط  تیوقت  ياـنعم  هب  ( 53/ بازحا « ) رهطا ( » » 204 / 18 - 19، روشاع نبا  . ) دشاب

تمرح ادـخ و  ياـهمارح  تشادـگرزب  اوـقت ، هلیـسو  هب  هورگ  ود  ره  بلق  دـشخب . یم  توـق  ار ، ناـنآو  امـش  یبـلق  تراـهط  هدرپ ، تشپ 
هسوسو بابسا  نیرتزیچان  نتـشادرب  نایم  زا  اب  هک  تفرگ . رارق  نیا  رب  یهلا  تیـشم  تمـصع ، دحرد  هن  یلو  تشاد  تراهط  (ص ،) ربمایپ

(314 / 21، روشاـع نبا  .« ) دـهد رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  ار  تمـصع  زا  يرتشیب  ةرهب  یهلا ، ياوقت  زا  یبتارم  ندـمآ  مهارف  یناطیـش و  ياـه 
رود يارب  تسا  یلماع  باجح  هک  تشاد  نآ  زا  تیاکح  میتفگ  فافع  ایح و  باجح و  زا  نونک  ات  هچنآ  هبذاـج  مه  هعفاد ، مه  باـجح ،
زین تیباذـج  هنیمز  بذـج و  لماع  دوخ  ۀـبون  هب  رگید  ییاج  رد  ّدر ، عفد و  لماع  نیمه  هک  یلاـح  رد  نز ، تحاـس  زا  اـه  بیـسآ  ندرک 

، رهوش راگتـساوخ ، زا  معا  نادرم  ماـمت  درب . یم  ـالاب  ار  نز  تمیق  ردـق و  تفع  اـیح و  هک  دـنراد  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  همه ، ًاـبیرقت  تسا .
فورعم سانـش  ناور   ) زمیج ماـیلو  دنرامـش . یم  ریقح  ار  مرزآ  یب  اـیح و  یب  نز  دـنلئاق و  مارتـحا  اـیح ، اـب  نز  هـب  ناـمرحمان ، مراـحم و 

، تنارود لیو  .« ) دنداد دای  دوخ  نارتخد  هب  ار  نیا  تسا و  ریقحت  نعط و  هیام  يزابلد  تسد و  هک  دنتفایرد  نانز  دیوگ « : یم  ییاکیرمآ )
ياـه هنوگ  هب  تسا ، يزاـبلد  تسد و  تنارود  لـیو  لوق  هب  ییاـیح و  یب  فلاـخم  هطقن  هک  اـیح  زا  یـشان  یتـلزنم  ( 129 هفـسلف /، تاذل 
نیمک ار  ایح  تنارود  لـیو  تسا . هتـسشن  حیـضوت  هب  نز ، یگدـنز  رد  ار  نآ  باـتزاب  یلکـش  هب  يدنمـشیدنا ، ره  هدـش و  ریبعت  فلتخم 

ایح بجح و  دیامن « : حالـصا  شهاوخلد  قباطم  ای  دنیزگرب  ار  شرظن  دروم  رـسمه  دـناوت  یم  نآ  زا  هدافتـسا  اب  نز  هک  دـناد  یم  یهاگ 
ای دـنیزگرب  ار  نانآ  نیرت  هتـسیاش  دوخ ، ناراگتـساوخ  ناـیم  زا  اـت  دـهد  یم  هزاـجا  وا  هب  هک  تسا  یعاـفد  هلیـسو  نوچمه  نارتخد  يارب 

توهـش ربارب  رد  نانز ، تفع  بجح و  هک  یعناوم  دزادرپب . دوخ  بیذهت  هب  يورب ، نتفای  تسد  زا  شیپ  هک  دزاس  راچان  ار  شراگتـساوخ 
لیو « ) تسا هدرب  ـالاب  درم  مشچ  رد  ار  نز  شزرا  هدروآ و  دـیدپ  ار  هنارعاـش  قشع  هفطاـع و  هک  تسا  یلماـع  دوخ  هدرک ، داـجیا  نادرم 

هتخانــش و مـهم  ار  نز  ياـیح  تـفع و  موادـت  ییاـیلاتیا ،) فورعم  سانــش  ناور   ) وزوربـمل اـنیج  مناـخ  ( 1/84، هراضحلا ۀـصق  تنارود ،
نیا هچ  تفای ، ناوت  یم  هقالع  قشع و  رد  ار  نز  يایح  بجح و  أشنم  کـش  نودـب  تسا « : هتـسناد  رثؤم  هطبار  نیا  رد  ار  درم  یگدادـلد 
انیج « ) دور یم  نیب  زا  يرگ  هولج  ییامن و  دوخ  لصا  روظنم  دید ، لیامتم  وا  هب  تبسن  ار  دوخ  دنمقالع و  شیوخ  هب  ار  درم  یتقو  نز  هک 

رد عنام  لیاح و  مه  تسا و  درم  لد  بحاـصت  هلیـسو  مه  نز  يارب  باـجح ، تفع و  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  يرهطم  داتـسا  ( 48 ،/ وزوربمل
يارب ماـهلا ، عون  کـی  اـب  نز  دوخ  هک  تسا  يریبدـت  شـشوپ ، رتس  فاـفع و  اـیح و  زواـجت « : هزیگنا  یـسنج و  نونج  هب  ناراـتفرگ  ربارب 
لمجت ییارآ و  دوخ  رویز ، هب  لسوتم  هک  هنوگ  نامه  نز  تسا ...  هدرب  راک  هب  درم ، ربارب  رد  دوخ  تیعقوم  ظـفح  دوخ و  ندرک  اـهبنارگ 
ناگیار ار  دوخ  دیابن  هک  تسناد  دش ، زین  درم  سرتسد  زا  دوخ  نتـشاد  هگن  رود  هب  لسوتم  دنک ، بحاصت  ار  درم  بلق  هار ، نآ  زا  هک  دش 

قارف یـسران و  تسد  نایم  تسا  يا  هطبار  یلک  روط  هب  دربب ...  الاب  ار  دوخ  ماقمو  دـنک  رت  زیت  اروا  بلطو  قشع  شتآ  تسیاب  هکلب  دـنک 
نیتم هزادـنا  ره  نز  دنتفکـش . یم  اه  یـسران  تسدو  اهقارف  هنیمز  رد  قشع  ینعی  رگید  فرط  زا  ییاهبنارگو  زوس  قشعو و  فرط  کی  زا 

یم دنناشوپب  ار  دوخ  نانز  دـنک  یم  هیـصوت  هکنآ  زا  سپ  نآرق  تسا ...  هدوزفا  شمارتحا  هب  دـنک ...  تکرح  رت  فیفع  رت و  راقو  اب  رت و 
نادرم رایتخا  رد  ار  دوخ  دوش  مولعمو  دـنوش  هتخانـش  فافع  هب  هک  نیا  يارب  راک  نیا  ینعی  َنیَذْؤی »  الَف  َْنفَْرعی  ْنَأ  یَنْدَأ  َِکلَذ  دـیامرف «: 

، راـثآ هعومجم  يرهطم ،  « ) ددرگ یمرـسکبس  دارفا  تمحازم  عناـم  اـهنآ ،  تمـشحو  شاـب  رود  هجیتن ،  رد  تسا و  رتـهب  دـنهد  یمن  رارق 
دـشاب وچ  دـشوج  وا  شتآز  *** بیهن زا  شتآرب  دـش  بلاغ  بآ  تسا : هدروآ  مظن  هب  نینچ  ار  انعم  نیا  یخلب ، نیدـلا  لـالج  ( 19/421

بولغم و انطاب  *** یبلاغ زا  بآ  وچ  نز  رب  ارهاظ  اوه  شدرک  ار  بآ  نآ  درک  تسین  *** ار ودره  دـمآ  لـیاح  یگید  هکنوچ  بیجحرد 
، دـنریگ رارق  مه  اب  طابترا  رد  یعنام  چـیه  یب  ود  نیا  رگا  شتآ ، نانوچ  نز  تسا و  بآ  نانوچ  درم  ینعی ، ( 124 ،/ یخلب یبلاط (  ار  نز 
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، دوش لیاح  یفرظ  شتآ ، بآ و  نیا  نایم  رگا  یلو  تسا . نز  ددرگ ، یم  تیصاخ  یب  درـس و  شوماخو و  دوش  یم  بولغم  هک  سک  نآ 
يرهطم دراد . او  روش  نایلغ و  هب  شیامرگ و  ار  درم  دوجو  دوخ ، یمئاد  ترارح  اب  دناوت  یم  هکلب  دوش ؛ یمن  تیـصاخ  یب  درـس و  شتآ 

دوجو يدرم  دیاتـس  یم  ار  وا  ییانتعا  یبو  انغتـسا  تزع ، تسا و  رفنتم  نز  یناگیارو  میلـست  لاذتبا  زا  شدوجو  قمعرد  درم  : » دـیوگ یم 
راثآ هعومجم  يرهطم ، .« ) دربن تذل  ینز  نینچ  رانکرد  نتسیز  زا  ای  دنارورپن  رسرد  ار  ءایح  اب  فیفع و  رـسمه  نتـشاد  يوزرآ  هک  درادن 

دوخ و صاخ  ياهدرکراک  اهناوت و  اه ، هزیگنا  اهـشیارگ ، کی  ره  تعیبط ، رد  درم  نز و  نز ؟ فافع  باجح و  رب  دـیکأت  ارچ  ( 19/422،
ناسکی مه  اب  هک  دـنا  هدـش  فّلکم  یفیلاکت  هب  ود  نآ  زا  کی  ره  نآرق  رد  ور  نیا  زا  دـنراد . ار  دوخ  ةژیو  ياـه  ترورـض  اـه و  بیـسآ 

اه هزیگنا  تیباذج و  نیا  مزاول  هدش و  هداد  رارق  شریذپ  ریخست و  بذج و  شقن  یهلا ، ریبدت  تعیبط و  رد  نز  شقن  رگا  هک  ارچ  تسین ،
اـه و هماـنرب  اـب  تسا  هتـساوخ  ینآرق  یحو  تسا و  ریذـپ  بیـسآ  زین  هیحاـن  نیمه  زا  وا  سپ  تـسا . هدـش  هداد  وا  هـب  مزـال  ياـهکرحم  و 
رد هک  تسا  نیا  دیامنن . یفرعم  شزرا  دض  دنکن و  راکنا  ار  نز  هنانز  تعیبط  لصا  لاح  نیع  رد  دریگب و  ار  اه  بیسآ  ولج  ییاهدومنهر 
زا هتـشاد و  رذح  رب  تسردان  ياه  هنیمز  رد  ناوت  نیا  يریگ  راک  هب  زا  ار  يو  دوخ ، رـسمه  يارب  تبثم  تیباذـج  داجیا  هب  وا  قیوشت  رانک 
رب ناسانشناور  زا  یخرب  دنک . تیریدم  ار  نآ  دیآ و  قئاف  شیوخ  ینیرفآ  تیباّذج  يورین  رب  ایح  فافع و  باجح و  اب  ات  تسا  هتساوخ  وا 

ینس عطقم  نیا  رد  نارـسپ  هک  هنوگنامه  دنک ؛ یم  ییامن  دوخ  زین  تیوه  صیخـشت  ساسحا  غولب  نارود  زاغآ  اب  نامزمه  هک  دنرواب  نیا 
ياهسابل ندیشوپ  هقالع  هجیتن  رد  دوش و  یم  راکشآ  هجوت  بلج  تردق  بذج و  دایقنا ، تلاح  نارتخد  رد  دنشیدنا . یم  ییوج  هطلـس  هب 

لماکت هلحرم  رد  یلو  تسا  یعیبط  نانآ  رد  هناردام  ياه  تلاح  زورب  نتـشاد و  رب  مدق  زان  اب  نتفگ ، نخـس  هوشع  اب  ندرک ، شیارآ  ابیز ،
یحور یمـسج و  ياه  ییاناوت  هیقب  هدرک و  هجوت  درم  کی  هب  اهنت  نادرم ، همه  بذـج  ياـج  هب  دـیاب  ناـنز  یناـسنا  تیوه  نییعت  غولب و 
هدنریگ الماک  تادوجوم  هب  نارتخد  دنک و  ادیپ  فقوت  تیـصخش  دشر  هک  دراد  دوجو  رطخ  نیا  هتبلا  دننک .  یگدـنزاس  فرـص  ار  دوخ 
فقوت نیا  يرشب  عماوج  زا  يرایسب  رد  تسا . حرطم  رت  يدج  تروص  هب  رطخ  نیا  زورما  دنشاب . نارگید  هجوت  ریسا  هشیمه  هدش ، لیدبت 

وگلا یفرعم  شقن  نویزیولت ، اهامنیس و  هدرپ  رد  رگ  هوشع  راب و  دنب و  یب  نانز  روهظ  دریگ . یم  رارق  قیوشت  دروم  فلتخم  ياه  هنوگ  هب 
ریخـست يارب  دسانـش و  یم  ییابرلد  هنـشت  ار  نز  تیوه ، دشر  لحارم  يروآدای  نودـب  وزوربمل  مناخ  25 و32 و35 ) ،/ یناحور . ) دراد ار 

تـسا نآ  نز  یـساسا  ياهوزرآ  قیمع و  تالیامت  زا  یکی  : » درب یم  دوس  شراتفگ  راتفر و  میظنت  مادـنا ، هئارا  زا  نارگید  ياهلد  هجوت و 
نخس زرط  ادص ، یگنهآ  شوخ  تاکرح ، ندوب  نوزوم  مادنا ، ییابیز  هفایق ، نسح  هلیسو  هب  هدیـشخب و  بولطم  رثا  نارگید  مشچ  رد  هک 

 « دزاـس بوذـجم  ار  ناـشحور  هدومن و  کـیرحت  ار  اـهنآ  تاـساسحا  هتـشگ ، عقاو  عاـبط  عوبطم  دوخ ، نتفر  هار  هویـش  هرخـالاب  نتفگ و 
تفأر تمیالم ، یمرن ، شیامن  شیوگ ، رد  تکازن  ( 166 دیاه /،  ) ندز دـنخبل  هب  شیارگ  رانک  رد  نانز  نارتخد و  یتقو  ( 42 وزوربمل /، )

دنک یم  ادیپ  نادـنچ  ود  هبذاج  دـنزادرپ ، یم  شیامن  شیارآ و  هب   ( 83 وا /، هب  هدولآ  ياه  هاگن  نز و  كاپ  هاگن  يداـبودرا ،  ) تقفـش و 
الاب زین  لـمجت  هنیزه  نآ  زا  تیعبت  هب  و   ( 112 یناحور / ،  ) دـبای یم  شیازفا  زین  نارگید  هجوت  بلج  ییامن و  دوخ  رد  اـهنآ  شطع  یلو 
دننک یم  تشادهب  شیارآ و  مزاول  دیرخ  ییابیز ، فرـص  ار  ناش  هنالاس  دمآ  رد  دصرد  تصـش  ناهج  نانز  یقیقحت ، ساسارب  دور . یم 

باجح و راکنا  جیاتن  نابآ 1386 )   12 باختنا ، تیاس  دنهد (  یم  لیکشت  ار  لاس  ریز 25  نانز  دـننک ، یم  هنیزه  نینچ  هک  يدارفا  رثکا 
هدـهاشم ناوت  یم  یناسآ  هب  زورما  یلو  دراد  هارمه  هب  نانز  يارب  ار  تمحز  تیدودـحم و  یعون  فاـفع  باـجح و  هچ  رگا  فاـفع  یفن 

ورف نیا  رد  تسا و  هدروآ  دـیدپ  يرـشب  عماوج  يارب  ار  يرگناریو  راثآ  نانز ، يوس  زا  نآ  نداهن  رانک  فافع و  باـجح و  یفن  هک  درک 
دوخ نامز  تادهاشم  هب  هجوت  اب  تنارود  لیو  تسا . هدز  بیسآ  نانآ  دوخ  هب  هدمآ و  دورف  نانز  رـس  رب  اهراوآ  نیرتشیب  اهـشزرا ، يزیر 

دهاوخن يدرم  چـیه  هک  دیـسر  دـهاوخ  ینامز  يدوز  هب  دـیوگ « : یم  یگداوناـخ  یگدـنز  یگتفـشآ  یمومع و  تفع  یـسررب  ماـقم  رد 
بـش رد  هرکاب  هک  دـش  دـهاوخ  ردان  نانچ  قالط  یب  جاودزا  دورب و  نییاـپ  دـندوب ، هتفر  ـالاب  یگدـنز  هپت  زا  مه  اـب  هک  ینز  اـب  تساوخ 
فیک رد  یسیلگنا  زومآ  شناد  نارتخد  تسا 80 %  هتفرگ  تروص  هک  یـسرزاب  ساسا  رب   ( 170 هفسلف /، تاذل  تنارود ، لیو  . « ) فافز
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عطقم رد  تبسن  نیا  دنهد . یم  تسد  زا  ار  ناشتفع  فلتخم  سرادم  رد  ناوج  نارتخد  دننک و 45 %  یم  لمح  يراد  راب  دض  صرق  دوخ 
داد ناشن  ربتعم  یشهوژپ  هاگشناد  کی  دروم  رد  یـسررب  دیوگ « : یم  دیاه   ( 30 ،/ يرمجلا . ) دبای یم  شیازفا  تدش  هب  یلاع  تالیصحت 

تـسا نکمم  اریز  تسا  هدش  دروآرب  رتمک  لامتحا  نیا  هتبلا  دـنا . هتفریذـپ  وجـشناد  کی  اب  ار  یـسنج  طباور  هبرجت  نآ  دـیتاسا  هک 26 %
رارق تمحازم  دروم  دوخ  دـیتاسا  طسوت  نز  نایوجـشناد  دهد 50 %  یم  ناشن  اه  هتفای  دنـشاب  هدرک  ناهنپ  ار  راتفر  نیا  ناگدـنهد  خـساپ 

اتو هدرب  نایاپ  هب  متـسیب  نرق  لوا  همین  رخآ  لاس  رد  ار  شرمع  ياـهزور  نیرخآ  هک  نیا  اـب  گـنیلرتم  سیروم  ( 436 ،/ دیاه .« ) دنا هتفرگ 
هنوگ نیا  ار  دوخ  یصخش  یگدنز  يارجام  نامز و  تیعضو  لاح  نیع  رد  تشاد ، دایز  هلصاف  متیـسب  نورق  مود  همین  رخآ  یـسنج  عیاجف 

یم نیب  زا  قشع  ام  هعماج  رد  رگا  تسا و  قشع  رـشب  عون  یتخبدـب  يراتفرگ و  گرزب  لـلع  زا  یکی   : » دـهد یم  رارق  هعلاـطم  ضرعم  رد 
داب دـنت  ریظن  قشع  یناوج ، نامز  رد  دـندش ...  یم  وحم  زین  اهیماکان ، اهتیمورحم و  اهیتخبدـب و  زا  دـصرد  هاجنپ  کیتاموتا  روط  هب  تفر ،
 ... مینام یم  زاب  یلاعت  یّقرت و  زا  هجیتن  رد  دوش و  یم  يزابقـشع  فرـص  ام  تاقوا  یناوج و  ياوق  دناشک و  یم  فرط  ره  هب  ار  ام  دـیدش 
 ... دنداد هلاکولا  قح  نم  هب  کنارف  دصناپ  رازه و  راهچ  تقو ، فرـص  یگدـنود و  لاس  کی  زا  دـعب  و  مدوب ...  هدـش  هیلدـع  لیکو  هزات 
لوپ هک  یلاـح  رد  بش  کـی  دـیامن .  یگدـنز  تعاـنق  هب  ار ...  رمع  هیقب  هدرک و  هیامرـس  ار  غلبم  نیا  تسناوـت  یم  لـقاع  مدآ  رفن  کـی 
یلو منکن  جرخ  ار  دوخ  لوپ  زا  کـنارف  ود  زا  شیب  هک  مدوب  ممـصم  نم  مدـش ، اـه  هراـباک  زا  یکی  دراو  دوـب ؛ ملغب  بیج  رد  فوـصوم 

جراخ هراباک  زا  یتسم  لاح  رد  دعب  تفرگ . متـسد  زا  ار  رایتخا  نانع  اهنآ ، زا  یکی  اصوصخ  دندوب و  هراباک  نآ  رد  هک  ییاهنز  هدـهاشم 
مدید مورب ، دوخ  لزنم  فرط  هب  متـساوخ  هدش و  رادیب  باوخ  زا  هک  موس  زور  متفرن و  دوخ  هناخ  هب  تعاس  تشه  لهچ و  ات  نم  میدش و 

دنچ ات  تشاذـگ ، یقاب  نم  نهذ  رد  هرطاـخ  نیا  هک  یگرزب  يونعم  یحور و  همطل  تسین  یقاـب  نم  بیج  رد  کـنارف  هس  ود  زا  شیب  هک 
نآ دریگ و  یم  شیامن  شیارآ و  زا  ار  دوخ  قنور  زین  برغ  رد  یسنج  زواجت  یسنج ، قشع  رب  هوالع  ( 51 ،/ گنیلرتم . ) دش یمن  وحم  هام 

ندناسر بیـسآ  هب  دیدهت  قیرط  زا  ای  دریگ و  یم  تروص  روز  اب  هک  تیاضر  نودب  یلبهم  يدـعقم و  یناهد ،  لوخد  زا « :  تسا  ترابع 
یسنج زواجت  مجح   ( 412 ،/ دـیاه «) دـشابن دوخ  تقفاوم  نایب  هب  رداق  ینابرق  هک  دریگ  یم  ماجنا  یماگنه  ای  دوش و  یم  لامعا  ینامـسج 

رارق زواجت  ضرعم  رد  هک  یتقو  دـننک و  یم  یگدـنز  زواجت ، زا  سرت  ساسحا  اب  یبرغ  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  نانز  تسا ، ریگ  مشچ 
یم ریز  ياهرامآ  اهـشرازگ و  قیرط  زا  ار  تیعقاو  نیا  دنراگنا . یم  هدیدان  ار  اهنآ  یتیثیح  درد  جنر و  یتوافت  یب  اب  ناگدننیب  دنریگ ، یم 

دروم ینز ، مدرم  زا  یعمج  روضح  رد  وگاکیـش  يرهـش  راطق  هاگتـسیا  رد  ربماتپس 1988  هبنـش 22  جـنپ  زور  هاگماش  : » درک كرد  ناوت 
: تشوـن نوـبیرت  وگاکیـش  هماـنزور  دادـن . خـساپ  نز  نآ  دادمتـسا  هب  سک  چـیه  دـمآ ، تفر و  رپ  تعاـس  رد  مهنآ  تفرگ ، رارق  زواـجت 

 ( » 1/15، كوک لکیام  .« ) درک نینچ  وا  دنزب و  دنخبل  دوب  هداد  روتـسد  دوخ  ینابرق  هب  رگزواجت  اریز  دندوب  هدش  مگ  رد  رـس  نارذگهر 
زواجت دروم  راطق  لـخاد  رد  ار  يرتخد  يوسنارف  ناوج  هس  دوب ، تکرح  رد  سیراـپ  هموح  فرط  هب  هک  سیراـپ  يورتم  کـی  رد  يزور 

هاگن نز و  كاپ  هاگن  يدابودرا  .« ) دـندرکن ییانتعا  رتخد  نآ  هناسمتلم  ياهدایرف  ادصورـس و  هب  مه  یلغب  هپوک  نارفاـسم  دـنداد ...  رارق 
هس هار  رد  تشگ ، یم  رب  لزنم  فرط  هب  شراک  رس  زا  باتفآ  بورغ  ماگنه  دنمراک ، مناخ  رتخد  کی  يزور  ( » 1/252 وا ، هب  هدولآ  ياه 
هک یلاح  رد  دـننک ، یم  زواجت  وا  هب  فنع  هب  نابایخ  رانک  نامه  رد  هدرک و  یلاخ  ار  شبیج  تایوتحم  ادـتبا  هدومن و  ریگتـسد  ار  وا  درم 
 ... هب ناشلمعلا  سکع  اهنت  دناسر ، یمن  يرای  وا  هب  یـسک  دنک ، یم  دادمتـسا  هچ  ره  مدرم  زا  رتخد  دندوب و  هتفرگ  ار  شیاهتـسد  رفن  ود 

ود دص و  لاس 1992  رد  اکیرمآ  رد  قیقحت ، ساـسارب  ( » 253 ،/ نامه .« ) ددرگ یم  هصالخ  هدننک »  زئمشم  سالوگد : حالطـصا «  نتفگ 
یمئارج زا  روز  تنوشخ و  اب  مأوت  زواجت  يآ . . یب . فا شرازگ  هب  هک  نیا  اـب  تسا ، هدیـسر  تبث  هب  یـسنج  زواـجت  دروم  دـصناپ  رازه و 
يزکرم تـلود  نز  نادـنمراک  دـصرد  هد  یـسررب ، قـبط   ( » 413 ،/ دـیاه دراد ( ». دوـجو  نآ  ةراـبرد  شرازگ  نازیم  نیرتـمک  هک  تـسا 

زواجت ناینابرق  تلود  دنمراک  نز  رازه  هدزاود  عقاو  رد  دندوب ...  هتفرگ  رارق  یـسنج  طباور  يرارقرب  يارب  راشف ، تحت  امیقتـسم  اکیرمآ ،
رارق زواجت  دروم  هک  یناـنز   ( 435 نامه /، .« ) دـنا هدوب  هلاس  ود  هرود  کی  یط  دوخ  ناراکمه  ای  ناتـسرپرس  فرط  زا  زواجت  هب  مادـقا  ای 
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، دنزادرپ یم  ناشتینما ، نیمأت  تهج  رد  رثؤم  ياهدیابن  اهدیاب و  نایب  ای  دوخ  شنزرس  هب  هک  یتقو  هدش ، ماجنا  یتاعلاطم  قبط  دنریگ ، یم 
ناـبایخ نآ  رد  هک  مدوبن  قمحا  ردـقنآ  رگا  مدوب ، هدرکن  نت  رب  ار  هاـتوک  نماد  رگا  مدوب ، هدیـشوپن  ار  گـنت  زوـلب  نم  رگا  : » دـنیوگ یم 

نز هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  تاراهظا ، نیا   ( 415 ،/ نامه .« ) منک دامتعا  ورای  نآ  هب  هک  مدوبن  ندوک  ردـقنآ  رگا  منزب و  مدـق  کیرات 
هنانز یندیـشوپ  باختنا  شـشوپ و  يریگ  میرح  ساسا  رب  ار  شتینما  نیمأت  دوخ و  هب  زواجت  هاـگآ  دوخ  اـن  تروص  هب  اـی  هناـهاگآ  یبرغ 

دصرد ات 25   14 ینز ، ره  تسوا ، هب  ور  یـسنج  زواجت  يالویه  اـب  یبرغ ، ناـیرع  همین  هدرک و  شیارآ  نز  لاـح ، رهب  دـننک . یم  لـیلحت 
دراذگ و یم  ریثأت  نانز  همه  يور  یـسنج ، زواجت  زا  ساره  : » دـنیوگ یم  اهتـسینیمف   (، 415 ،/ دـیاه  ) دـهد یم  ار  دوخ  هب  زواجت  لامتحا 

يدازآ دوش و  یم  نانآ  ياهتیلاعف  زا  عنام  نانز ، دـش  دـمآ و  ياهریـسم  هنازور و  تعاس  يزیر  همانرب  ندیـشوپ ، سابل  هویـش  رب  نآ ، ریثأت 
،/ توبآالماپ « ) درادـن تینوصم  زواجت ، ربارب  رد  ینز  چـیه  نوچ  تسین ، ساسا  یب  هجو  چـیه  هب  تشحو  نیا  دـنک ، یم  دودـحم  ار  نانآ 
 ( 414 ،/ دیاه .« ) دنـشاب یم  ور  هب  ور  بارطـضا  سرت و  اب  دنـشک و  یم  جنر  هام  هدجیه  ات  دنریگ ، یم  رارق  زواجت  دروم  هک  ینانز  ( » 234
رد ار  شـشوپ  یـسابل و  شقن  هاگآ ، دوخان  تروص  هب  ای  هناهاگآ  اهنز ، دوخ  تسا ، هدـمآ  اهرظن  راهظا  اه و  شرازگ  رد  هک  هنوگ  نامه 
هب و   ( 423 ، / دیاه دنناد (  یمن  یلصا  لماع  ار  نانآ  يرهاظ  تیعـضو  نارگـشهوژپ  یلو  دنـسانش  یم  رثؤم  دوخ  تینوصم  نیمأت  اب  هطبار 

هاگن يدابودرا  ار (  روآ  کشا  زاگ  اب  هدش  رپ  ياهبمب  نتشاد  دوخ  اب  و   ( 416 ،/ نامه یعافد (  ياهتراهم  شزومآ  ششوپ ، داهنشیپ  ياج 
تفع زرم  هب  يزیرگ  تفع  هک  برغ  رد  بیترت  نیدـب  دـننک . یم  یفرعم  زواـجت  زا  هدـنراد  زاـب  لـماوع  ناوـنع  هب   ( 254 نز /، ...  كاـپ 

یم گنهرف  رکف و  ناراک  ردنا  تسد  تسا ، یندرکن  رواب  درم ، نز و  نیب  طباور  رد  باجح  يریگ و  میرح  يایحا  تسا ، هدیـسر  يزیتس 
نتـشادرب يارب  ریازجلا  رد  هسنارف  هک  هنوگنامه  دننک ، رداص  زین  مالـسا  ناهج  صوصخ  هب  اهروشک  ریاس  هب  ار  تیعـضو  نیا  هک  دنـشوک 

. درک يزادـنا  هار  ار  یتخـس  گـنج  يریازجلا ، نز  نت  زا  تمواـقم ، دادعتـسا  هدـنزاس  یلم و  تلاـصا  هناـشن  ناوـنع  هـب  رداـچ  باـجح و 
هک ار  یباجح  یب  جـیورت  دوخ  يرامعتـسا  فادـها  اـب  یباـیتسد  دـصق  هب  اـی  هناروسج و  رگ  رامعتـسا  برغ  زین  زورما  و41 )   32 ،/ نوناف )

، نآرق اب  ییانشآ  يرهطم ،  ) يریگ فده  نینچ  هب  هراشا  اب  نآرق  ایوگ  دیامن  یم  لابند  فلتخم  ياهـشور  اب  دشاب  یم  داسف  جیورت  همدقم 
« َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأَو ال  ُمَْلعی  ُهَّللاَو  ِةَرِخآلاَو  اْینُّدلا  ِیف  ٌمِیلَأ  ٌباَذَع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُۀَـشِحاَْفلا  َعیِـشَت  ْنَأ  َنوُّبِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  دـیوگ « : یم  ( 4/49

نیا رد  ار  اهنآ  دوش ، راکـشآ  شاف و  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  نایم  رد  يراکتـشز  هک  دـنراد  یم  تسود  هک  یناسک  انامه  رون 19 « ) )
یم داهنـشیپ  نآرق  نانز ، نادرم و  رد  هدش  دای  یعیبط  شـشک  ود  هب  هجوت  اب  ینایاپ  نخـس  كاندرد » تسا  یباذع  ترخآ  ناهج  ناهج و 

ناجیه راتفرگ  ناشناور  نهذ و  هک  دـنهدن  هزاـجا  ینارچ ، مشچ  زا  زیهرپ  يریگ و  میرح  اـب  نادرم  هک  ( 53  / بازحاو 30و28   / رون  ) دنک
هفیظو ناــنز  نآرق  رظنم  زا  ( 4/83 نآرق ، اب  ییانـشآ  ، يرهطم دریگرارق ( . یناوهـش  تـالیخت  تمدـخ  رد  ناـشزغم  رکف و  ددرگ ، یـسنج 

مرحماـن ناگدـید  ربارب  رد  ار  دوخ  شیارآ  مادـنا و  دـنهد و  نت  مزـال  ياـه  يریگ  میرح  هب  فیلکتو  غوـلب  نس  ندیـسرارف  اـب  هک  دـنراد 
َّنِِهبویُج یَلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْضْیلَو  اَْهنِم  َرَهَظ  اَم  الِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِْدبی  الَو  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحیَو  َّنِهِراَْصبَأ  ْنِم  َنْضُضْغی  ِتاَنِمْؤُْمِلل  ُْلقَو  دنناشوپب « :

َْوأ َّنِِهتاَوَخَأ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناَوْخِإ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناَوْخِإ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءاَْنبَأ  َْوأ  َّنِِهئاَْنبَأ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءَابآ  َْوأ  َّنِِهئَابآ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعِبل  الِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـْبی  ـالَو 
َّنِِهلُجْرَِأب َْنبِرْضی  الَو  ِنلا  ِءاَسّ ِتاَرْوَع  یَلَع  اوُرَهْظی  َْمل  َنیِذَّلا  ِلْفِّطلا  َِوأ  ِلاَجِّرلا  َنِم  َِۀبْرإلا  ِیلوُأ  ِریَغ  َنیِِعباَّتلا  َِوأ  َّنُُهناَمیَأ  ْتَکَلَم  اَم  َْوأ  َّنِِهئاَِسن 

دنراد و هدیشوپ  ار  دوخ  ياه  هاگمرـش  دنراد و  ورف  ار  شیوخ  ناگدید  هک  وگب  ار  نمؤم  نانز  و  ( » 31  / رون «) َّنِِهتَنیِز ْنِم  َنیِفْخی  اَم  َمَْلعِیل 
ار دوخ  شیارآ  رویز و  دنزیوایب و  ناشی  اه  ندرگ  ربار  ناش  ياه  هعنقم  تسادیپ و  هچنآ  رگم  دـننکن  راکـشآ  ار  شیوخ  رویز  شیارآ و 
ای ناشناردارب  نارـسپ  ای  ناشناردارب  ای  ناشنارهوش  نارـسپ  ای  ناشناردارب  نارـسپ  ای  ناـشناردارب  اـی  ناـشنارهوش  يارب  رگم  دـننکن  راکـشآ 

نانز هاگمرـش  زا  هک  یناکدوک  ای  دـنرادن  يزاین  تبغر و  نانز  هب  هک  هداوناخ  عبات  نادرم  ای  ناشنازینک  ای  ناشنانز  ای  ناشنارهاوخ  نارـسپ 
ِیف َّنِهیَلَع  َحاَنُج  ال  دوش « ». هتـسناد  دـنراد ، یم  ناهنپ  شیوخ ، رویز  زا  هچنآ  ات  دـننزن  نیمز  رب  نانچ  ار  دوخ  ياهاپ  دـنا و  هتـشگن  هاـگآ 

یهانگ نانآ  رب  ( » 55/ بازحا «) َّنُُهناَمیَأ ْتَکَلَم  اَم  الَو  َّنِِهئاَِسن  الَو  َّنِِهتاَوَخَأ  ِءاَْنبَأ  الَو  َّنِِهناَوْخِإ  ِءاَْنبَأ  الَو  َّنِِهناَوْخِإ  الَو  َّنِِهئاَْنبَأ  ـالَو  َّنِِهئاـَبآ 

میرک نآرق  رد  زا 109باجح  هحفص 100 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک نانآ  ناشنانز و  ناشنارهاوخ و  نارسپ  ناشناردارب و  نارسپ  ناشناردارب و  ناشنارـسپ و  ای  ناشناردپ  شیپ  باجح ) نتـشادن   ) رد تسین 
هب دنک و  یم  يریگولج  نانز  تیـصخش  دشر  فقوت  زا  هک  تسا  ینیرمت  یناوج  نیزاغآ  نینـس  رد  شـشوپ  فیلکت  تساهنآ ». کلم  رد 

نارتخد يارب  ندـب  ندـناشوپ  هچرگ  دـشاب . یمن  نانآ  حالـص  هب  یهجوت  بلج  رهو  دراد  تیدودـحم  شیامن  ةزیرغ  هک  دزومآ  یم  نانآ 
هزیرغ نتفر  رده  زا  ات  دنهد  نت  جنر ، نیا  هب  دیاب  یلو  تسا  هارمه  راشفو  جنر  اب  ناتـسمز  درـس  حبـص  کیرد  هسردم  هب  نتفر  لثم  ناوج 

. دریگرارق هداوناـخ  نوناـک  ياـه  هیاـپ  میکحت  تمدـخرد  تیدودـحم  شریذـپ  اـب  هزیرغ  نیا  دـیآ و  لـمع  هب  يریگ  شیپ  نارگید  بلج 
یم ار  یـسنج  زواجت  ولج  ( 3/219  ، یتسیزهب نییآ  يدابودرا ،  یلمع (  هبرجت  ساـسارب  هک  هنوگ  ناـمه  نز ، یگدیـشوپ  ( 49 ،/ یناحور )

يریگ شیپ  زین  يریپ ، روصت  یطارفا و  شیامن  هب  تداـع  زا  یـشان  ینارگن  زا  دـیادز ؛ یم  وا  لد  زا  ار  رطخ  نیا  زا  یـشان  ینارگن  دریگ و 
هعلاطم دروم  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  دـیازفا . یم  زین  وا  تیبوبحم  تیلوبقم و  نازیم  هب  ایح ، تفع و  داـمن  ناونع  هب  لاـح  نیع  رد  دـنک و  یم 

، جاودزا غارس  هب  شطعو  ینیبشوخ  دامتعا  اب  دنا ، هدرک  تیاعر  ار  اه  يریگ  میرحو  هتسیز  تفع  اب  هک  یناوج  رتخد  رـسپ و  تفرگ ، رارق 
هب تیدودحم  زا  شا  یناور  تیـصاخو  هیاپ  هک  یجاودزا  دنیآ « . یم  نوریب  یتخـس  تیدودـحم  عون  کی  زا  جاودزا  زا  سپ  دـنور و  یم 

اهیریگ میرح  زین  كرتشم  یگدنز  ياضف  رد  ( 15 / 4 نآرقاب ، ییانشآ  يرهطم ، « ) دروآ یم  ماکحتـسا  دوخ  لابند  هب  تسا ، ندمآ  يدازآ 
شیارآ و تفع و  اب  نز  دننک . یم  وجتـسج  یگداوناخ  طیحم  رد  طقف  ار  یـسنج  ياهذاذتلا  اه و  يریگ  هرهب  فرط  ود  دبای و  یم  موادت 

نیرت یساسا  هک  دراپس -  یم  لد  شرسمه  هب  یتخبشوخ ، نینچ  تفایرد  اب  درم  دهد و  یم  تبثم  خساپ  درم  توهش  تریغ و  هب  همـشرک ،
نز ینورد  تالیامت  تفگ « : وزوربمل  مناخ  دناکشخ . یم  وا  نورد  رد  ار  نارگید  هب  هجوت  ةزیگنا  هلیـسو  نیدب  و  دشاب -  یم  وا  ةدشمگ 

هدید ینز  رگا  تشاد ...  دهاوخن  یعونـصم  هدـنبیرف و  تالآ  هب  جایتحارگید  تفای  قیفوت  هار  نیارد  هک  یماگنه  تسا  دـحاو  صخـش  هب 
هتفاـین دوخ  رـسمه  دزن  ار  شا  ینورد  تاـساسحا  خـساپ  هک  تسا  تهج  نیا  هب  طـقف  تسا  هدادرارق  دوخ  هشیپ  ار  هویـش  نیا  هک  دوش  یم 

قوف تاریبعت  ( 48،24/ وزربمل « ) دوبدهاوخن نارگید  هجوت  بلج  هب  رداق  هکلب  رـضاح  رگید  دـیدرگ ، دـنم  هقالع  نز  هک  یتقو  اریز  تسا 
ْمُکِسُْفنَأ ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِمَو  دیوگ « : یم  ینامرآ  ةداوناخ  یلصا  رصانع  لباقتم  شقن  هک  نآرق  دنلب  نایب  زا  تسا  یصقان  همجرت 
ناـتدوخ سنج  زا  اـهناسنا )  ) امـش يارب  هک  تسا  نـیا  وا  ياـه  هناـشن  زا  و  ( » 21/ مور «) ًۀَـمْحَرَو ًةَّدَوَم  ْمُکَنَیب  َلَعَجَو  اَهَیلِإ  اُونُکْـسَِتل  اًجاَوْزَأ 

همالع زا  ینخس  اب  ار  راتشون  نیا  داد ». رارق  ینابرهم  یتسود و  امش  نایم  دیسرب و  شمارآ  هب  مه ، رانک  نتفرگ  رارق  اب  ات  دیرفآ  ینارـسمه 
ار هچنآ  تسا  اونـش  ادـخ  : » تسا هتفگ  هک  میرب  یم  نایاپ  هب  رون  هروس  هیآ 60  لیذ  رد  ٌمِیلَع »  ٌعیِمَـس  ُهَّللاَو  هلمج «  حیـضوت  رد  ییابطابط 
رد هک  مـیازفا  یم  و  ( 164 / 15 ییابطابط ، « ) دـنجاتحم نآ  هب  هک  یماکحا  هب  تساـناد  دـنراد و  ار  شتـساوخرد  دوخ  ترطفرد  ناـنز  هک 

عبانم دنرامـش . مهم  ار  ینامـسآ  ياهتیاده  دیاب  ودره  سپ  تسا  هدرک  فیلکت  لعج  ناش  ترطف  ياضاقت  ساسارب  دنوادخ  زین  درم  دروم 
نبا . 2 1383ش . نارهت ، ارس ، هدیصق  لوا ، پاچ  يرون ، همجرت ن  برغ ، یـسایس  هفـسلف  هاگدید  زا  نز  رلوم ؛ نازوس  نیکآ ، ذخآم 1 . و 
یبا ننس  دوواد ؛ یبا  نالعالا 3 . عیزوتلاو و  رشنلل  ۀیریهامجلارادلا  رشنلل - ۀیـسینوتلارادلا  ریونتلا ، ریرحتلا و  ریـسفت  رهاط ؛ دمحم  روشاع ،

، توریب نانبل ، ۀبتکم  لوا ، پاچ  برعلا ، ناسل  یف  سبالملا  مجعم  بولطم ، دمحا  . 4 1418ه .ـ توریب ، مزح ، نبا  راد  لوا ، پاچ  دوواد ،
؛ ------------- . 6 1367ش . یمالسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  لوا ، پاچ  مالـسا ، یتسیزهب  نییآ  روبـص ؛ دمحا  يداب ، ودرا  . 5 1995م .

رـشن يونعم ، يونثم  تایلک  نیدلا ؛ لالج  یخلب ، . 7 1367ش . ریبکریما ، تاراشتنا  لوا ، پاچ  وا ، هب  هدولآ  ياه  هاـگن  نز و  كاـپ  هاـگن 
.9 1380ش . نارهت ، ین ، رـشن  لوا ، پاـچ  یقارع ، مجن  هژینم  هـمجرت  ناـنز ، یـسانش  هعماـج  سـالاورلک ؛ توبآـالماپ ، . 8 خـیرات . عولط 

پاچ حاحصلا ، لیعامسا ؛ يرهوجلا ، . 10 توریب 1413ه .ـ غالبلا ،  راد  لوا ، پاچ  مالسالا ، ّلظ  یف  ةأرملا  روصنملا ؛ ریمالادبع  يرمجلا ،
.12 1369ش . نارهت ، شناد ، تاراشتنا  ماسح ، يرپ  همجرت  نز ، حور  انیج ؛ وزوربمل ، . 11 1407ه .ـ توریب ، نییالملل ، ملعلا  راد  مراهچ ،

لئاسو دمحم ؛ یلماعرح ، . 13 1370ش . نارهت ، شورـس ، مراهچ ، پاچ  یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  یلعمالغ ؛ لداـع ، دادـح 
یتاعوبطم هسسؤم  مراهچ ، پاچ  نیلقثلا ، رون  ریسفت  یلعلادبع ؛ يزیوحلا ، . 14 1403 ه .ـ توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  راد  مجنپ ، پاچ  ۀعیشلا ،
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، سدـق ناتـسآ  تاراشتنا  لوا ، پاـچ  نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناـنجلا  حور  ناـنجلا و  ضور  حوتفلوبا ؛ يزار ، . 15 1415ه .ـ مق ، نایلیعامـسا ،
یناهج دنارترب ؛ لسار ، . 17 ،1412ه .ـ توریب ۀیماشلا ، رادـلا  لوا ، پاچ  نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  یناهفـصا ؛ بغار  . 16 1369ش . دهشم ،

؛ رایرهش یناحور ، . 18 1345ش . نارهت ، یبیج ، ياهباتک  یماهـس  تکرـش  مراهچ ، پاـچ  یـسابع ، هللا  حور  همجرت  مسانـش ، یم  نم  هک 
، ۀفرعملاراد ۀـغالبلا ، ساسا  دومحم ؛ يرـشخمزلا ، . 19 1369ش . نارهت ، ۀیقارـشا ، یـسانش ، ناور  هاگدـید  زا  یگدیـشوپ  هلأسم  یـسررب 
؛ نیدلالج یطویس ، . 21 1360ش . نارهت ، سوط ، تاراشتنا  يرهم ، نیـسح  همجرت  مود ، سنج  راووب ؛ ود  نومیـس  . 20 1399ه .ـ توریب ،
.23 ییانـس . هناخباتک  برعلا ، ۀغل  یف  برإلا  یهتنم  میحرلادبع ؛ روپ ، یفـص  . 22 1403ه .ـ توریب ، رکفلا ، راد  لوا ، پاچ  روثنملا ، ردـلا 

نب لضف  یـسربط ، . 24 1392ه .ـ مق ، نایلیعامـسا ، یتاعوبطم  ۀسـسؤم  مود ، پاچ  نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا  نیـسح ؛ دـمحم  ییابطابط ،
، یبرعلا ثارتلا  ءایحالا  راد  نایبلا ، عمجم  25 ؛ -------------- . 1405ه .ـ توریب ، ءاوضالا ، راد  لوا ، پاچ  عماـجلا ، عماوج  نسحلا ؛
، نارهت تقیقح ، تاراـشتنا  مود ، پاـچ  هدـنبات ، یلعروـن  هـمجرت  بـالقنا ، کـی  یـسانش  هعماـج  سنارف ؛ نوناـف ، . 26 1405ه .ـ توریب ،
، یسراف راعـشا  تایلک  لابقا ؛ يروهال ، . 28 1367ش . مق ، بتکلاراد ، موـس ، پاـچ  یمقلا ، ریـسفت  میهاربا ؛ نب  یلع  یمق ، . 27 1361ش .

لکیام . 30 1992م .  ، توریب موس ، یـس و  پاـچ  ۀـغللا ، یف  دـجنملا  فولعم ؛ سیول ، . 29 1370ش . نادـیواج ، تاراشتنا  مراهچ ، پاچ 
، دهـشم یمالـسا ، ياهـشهوژپ  داینب  لوا ، پاـچ  ییاـمن ، دـمحا  همجرت  یمالـسا ، ياـه  هشیدـنا  رد  رکنمزا  یهن  فورعم و  هب  رما  كوک ؛

دمحا یغارم ، . 32 1405ه .ـ توریب ، ۀلاسرلا ، ۀسسؤم  لاعفالا ، لاوقالا و  ننـس  یف  لامعلازنک  نیدلا ؛ ماسح  نب  یلع  یقتم ، . 31 1384ش .
، مود پاچ  نآرق ، اب  ییانشآ  یـضترم ؛ يرهطم ، . 33 1985م . توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  ۀیناثلا ، ۀعبطلا  یغارملا ، ریسفت  یفطـصم ؛
؛ ویکستنم . 35 1372ش .  ، نارهت اردـص ، تاراشتنا  لوا ، پاـچ  راـثآ ، هعومجم  34 ؛ --------- . ش .  1372  ، نارهت اردـص ، تاراشتنا 
کچوک و راکفا  گـنیلرتم ؛ سیروم  . 36 1362ش . نارهت ، ریبکریما ، تاراشتنا  متـشه ، پاـچ  يدـتهم ، ربکا  یلع  همجرت  نیناوقلا ، حور 

ناج لـیم ، . 38 1382ش . لوا ، پاـچ  نز ، دوجو  هداـم  ناروـپ ؛ یهاـشریم ، . 37 تاراـشتنا . يروـصنم ، هللا  حـیبذ  همجرت  گرزب ، ياـیند 
؛ نیـسحازریم يرونلا ، . 39 ش .  1379 نارهت ، سمره ، تاراـشتنا  لوا ، پاـچ  ییاـبطابط ، نیدـلاءالع  هـمجرت  ناـنز ، داـیقنا  تراوتــسا ؛

. - 41 1408ه .ـ توریب ، لیجلا ، راد  ةراضحلا ، ۀصق  تنارود ؛ لیو  . 40 1407 ه .ـ  ، مق تیبلا ، لآ  هسسؤم  لوا ، پاچ  لئاسولا ، كردتسم 
، نانز یسانشناور  یلییش ؛ تناج  دیاه ، . 42 نارهت . یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرـش  بایرز ، سابع  همجرت  هفـسلف ، تذل   ؛ ------

نارهت 1384 ش دنمجرا ، تاراشتنا  هاگآ و  رشن  لوا ، پاچ  هسمخ ، مرکا  همجرت 

نآرق رد  تفع  تایآ  ياه  هولج 

تاـیآرون هروسرد  هک  مشچ  تفع   : فـلا زا :  دـنترابع  ناـنآ  نیرتـمهم  هک  هدـیدرگ  هراـشا  تفعزا  يزراـب  ياـه  هوـلج  هب  میرک  نارقرد 
قح نایبرد  ع )  ) داجس ماماو   1  .« دیدنببورف مرحمان  هب  هاگنزا  مشچ  هکوگب  نمؤم  نانزو  نادرم  هب  :» هک تسا  هدیدرگ  هراشا  نآ  هب  31و30

دروآ تسدب  یملعای  دیازفا  یتریـصبو  دشابراکرد  یتربع  هکاجنآزجو  يزودن  مارح  هبار  نآ  هک  تسا  نیا  مشچ  قح  :» دنیامرف یم  مشچ 
هدافتـسا یکینوریخ  يارب  رگا  هـک  تـسا  يرازبا  ناـبز  ناـبز : تـفع  ب)  ) 2  .« تسا بلق )  ) تربـع هچیرد  مـشچ  هـک  يریگن  شراـک  هـب  ،

اذـل هدـناشک  یم  يدوبانو  تکاله  هب  ار  صخـش  ددرگ  هدافتـسا  يدبورـش  ياربرگاو  دـناسر  یم  تشهب  هب  هدرک  ظفحار  صخـشددرگ 
نالردرامیب هکدییوگن  نخـسزیگنا  سوه  هنوگ  هب  مرن  يادصاب   : )) دنیامرف یم  (ص) ربمایپ نارـسمه  هب  باطخ  بازحا  هیآرد 33 دنوادخ 

کبـسو یگنـسرگ  يارب  يدایز  دئاوف  قالخا  ياملع  نطب :  تفع  ج) .(( ) دییوگب نخـس  یگتـسیاشو  یبوخرب  ( هکلب  ) دـننک عمط  امـشرد 
يرود  ، ناگنسرگ ندرکن  شومارف  ، راگدرورپرباربرد عضاوتوراسکنا   ، بلق تقر   ، بلق يافص  : زا دنترابع  هک  دنا  هتشاد  نایب  مکـش  ندوب 

هچنآزا میتـفگو   : » دـنیامرف یم  هرقب  هروـس  هیآرد 60 میرک  نآرق  ندـب ، یتمالـس  ، تداـبع تلوهـس   ، يرادـیب ماودو  باوخ  عفد   ، هاـنگزا
نتفر هار  یگنوگچ  نتفر :  هاررد  تفع  د)  .« ) دـیزادرپن يزیگنا  داسفو  هنتف  هب  نیمزردو  دـیماشایبو  دـیروخب  هتخاس  امـش  يزور  دـنوادخ 
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یم هدادرارق  بطاــخم  ار  ناــنزرون  هـیآرد 31 دـنوادخ  هـک  يروـط  هـب  تـسا  تـیمها  زئاحرایـسب  مالـسا  نیبـم  نـیدرد  نتـشادرب  مدـقو 
هک نتفر  هار  هنوگرهزا  دـنوادخ  هکرابم  هیآ  نیارد  دـنبوکن ». نیمزرب  ياپ   ، دوخ ناهنپ  ياـهتنیز  نتخاسراکـشآروظنم  هب  ناـنز  :» دـنیامرف
اپ يادص  نتخاسراکشآ  یتقو  هک  دروآ  تسدب  هیآزا  ناوت  یمار  هتکن  نیا  نینچمه  دیامرف  یم  یهن  دنک  یم  داجیا  ار  نادرم  هجوت  هنیمز 

هدوناخ کیام  هکنیا  يارب  هداوناخرد :  فافع  ر)  . ) دـشاب یم  مارح  زین  اهاپ  ینعی  تنیز  عضوم  نتخاسر  اکـشآ  ًاـعطق  دـشاب  مارحو  تنیز 
تقو هسرد  نیدـلاو  قاطا  هب  دورو  هزاجا  - 1 تسا .  هداد  هـئارا  تایآ 58و59  رون  هروسرد  راکهار  ود  میرک  نآرق  میـشاب  هتـشاد  فیفع 

نینچمهو امـش  ناگدرب  دـیاب  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دـیامرف (( :  یم  هیآ  هداوناخردرگیدـکی .  هب  تبحمزاربا  -2 زور . هنابشزا 
ياهـسابل هک  یماـگنهزور  مینرد  ، رجفزاـمنزا لـبق   . دـیریگب ( دورو  ) هزاـجا امـشزا  تقو  هسرد  دـنا  هدیـسرن  غوـلب  دـح  هب  هک  ناـتناکدوک 

هب تیمیمـصوافصابو  دـیدرگبرگیدکی  درگ  هبو   ، … تسامـش يارب  صوصخم  تقو  هس  نیا  ، ءاشعزامنزا دـعبو  دـیا  هدروآ  نوریباردوخ 
 : فافعرگنـس جاودزا  ه ـ تسا )).  میکحو  اناد  دنوادخو  دنک  یم  نایب  امـش  يارب  ار  تایآ  نینچ  نیا  دنوادخ  دـییامن ). تمدـخرگیدکی 

هبار اهناسنازا  يرایـسبو  هدرک  نایغط  هنرگو  دوشاضرا  یعرـشو  یعیبطروط  هب  دیاب  هک  تسا  یـسنج  هزیرغ  یناسناره  یعیبطزئارغزا  یکی 
نز یب  نادرم  دـیاب  هتبلاو   :» دـنیامرف یم  نارق   . تسا جاودزا  ناـمه  ، نآ ياـضرا  عورـشمو  یعیبط  قیرط   ، دـهد یم  قوس  یتفع  یب  يوسب 
هک دومرف  دهاوخزاین  یبار  نانآ  دوخ  فطل  هب  دنوادخ  دـنریقفرگا  دـیروآردرگیدکی  حاکن  هباردوخ  ناگدـنبو  نازینکورهوش  یب  نانزو 
یب دوخ  فطل  هبار  اهنآ  ادـخات  دـننک  هشیپ  تفع  دـیاب  دـنرادن  جاودزا  هلیـسو  هکنانآو  تسا  عیـسو  شتمحرو  هاـگآ  لاوحا  هب  دـنوادخ 
 ( ، 24 روـن (   1 تشون : یپ  دنا . هدرکن  جاودزا  هک  دـیتسه  يدارفا  امـش  نیرتدـب  : دـنیامرف یم  ( هلاو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپو  3 .« دنادرگزاین

تایآ 33و32.  ( ، 24  ) رون هروس   3 قوقح .  باب   . هیمالسا هیملع  تاراشتنا  . لوقعلا فحت  . ینارحلا هبعش  نب  نیسح   2 . 31.30  . تایآ

باجح تایآ  رد  يریس 

ار نانآ  دشاب و  هدیافرپ  اشگ و  هر  دناوت  یم  ناهوژپ ، هقف  رظن و  لها  يارب  هنارگنوس ، همه  اج و  کی  مه  نآ  باجح ، تایآ  رد  واکودنک 
اهنآ و يور  رب  گنرد  باجح و  تایآ  ندراذـگ  مه  رانک  . دزاس نومنهر  یعاـمتجا ، مهم  هرازگ  نیا  نوگاـنوگ  ياـیاوز  هب  یباـیتسد  رد 

نیا هب  ، ثحب نمض  رد  هک  ، اشگ هر  دوب و  دهاوخ  رگ  نشور  رایسب  تایآ ، زا  کی  ره  هتسویپان  هتسویپ و  ياه  هناشن  نایاپ  زاغآ و  هب  هجوت 
ناـشن اـهنآ ، يور  گـنرد  تقد و  تاـیآ و  ندروآ  لوزن  بیترت  هب  مه و  راـنک  رد  : هک نیا  هجوـت  ناـیاش  هتکن  دـش . دـهاوخ  هراـشا  هتکن 

كراـبم بلق  هنیمز و …رب  ندـش  هداـمآ  ناـمز و  تشذـگ  اـب  مک و  مک  هـکلب  ، هدـشن مـالعا  هراـب  کـی  ، باـجح مـکح  هـک  داد  دـهاوخ 
تنب بـنیز  اـب  (ص ) ربماـیپ جاودزا  هـمیلو  ناـیرج  رد  يرجه ، مـجنپ  لاـس  یناـیاپ  ياـهزور  رد  ادــتبا ، تـسا . هدــش  لزاـن  (ص ) ربماــیپ

نیا روتسد  ربارب  نادرم  همه  دش . لزان  ترـضح  نآ  رب  (ص ) ربمایپ نارـسمه  باجح  هیآ  هثراح ) نبادیز  هدش  هداد  قالط  رـسمه  ) شحج
نوریب مکح  نیا  هریاد  زا  یبسن  نادنواشیوخ  مود ، هلحرم  رد  دنیوگب . نخـس  (ص ) ربمایپ نارـسمه  اب  هدرپ  سپ  زا  تسیاب  یم  هفیرـش  هیآ 

هب رداچ )  ) بابلج موس ، هلحرم  رد  دنیوگب . نخـس  دشاب ، نیب  رد  يا  هدرپ  هک  نآ  یب  (ص ) ربمایپ نارـسمه  اب  دـنتفای  هزاجا  نانآ  دـندش و 
ناوناب باجح  ماکحا  رون  هروس  تایآ  مراهچ ، هلحرم  رد  دـش . هداد  رارق  نمؤم  نانز  و  (ص ) ربمایپ نارتخد  نارـسمه و  يارب  یقح  ناونع 

هب یـسررب  نیا  زا  هتکن  دـنچ  دـش . حرطم  مرحم ، ناوناب  تحارتسا  لحم  هب  دورو  يارب  نتفرگ  هزاـجا  مجنپ ، هلحرم  رد  تخاـس . نشور  ار 
چیه ینعی  ; تسا قرف  یببس  یبسن و  نادنواشیوخ  نیب  نامَرْحَم ، ربارب  رد  نانآ  ششوپ  هزادنا  مَرْحَم و  ناوناب  هب  هاگن  رد  .1 دیآ : یم  تسد 

یم یبسن ، هچ  یببس و  هچ  نامرحم ، دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  . 2 تسین . داماد  دزن  رد  نزردام  ششوپ  دننامه  دنزرف ، دزن  ردام  ششوپ  هاگ 
ازارد هب  يرادقم  ثحب  زا  شخب  نیا  . لیلد یب  تسا  ینخـس  هاگمرـش ، تروع و  زج  هب  دـننکفیب ، رظن  رگیدـکی  ندـب  ياج  همه  هب  دـنناوت 

زا ; دنراد رظن  نیا  فالخرب  ، همه دیآ ، یم  رب  یقثولاةورع  ياه  هیـشاح  زا  هک  هنوگ  نآ  ام ، راگزور  ناهیقف  اریز  ; دوبن يا  هراچ  هک  دیـشک 
نخس ، عوضوم نیا  رد  ناموصعم  زا  هدیسر  تایاور  .3 دوش . هتشاذگ  یسررب  هتوب  هب  رت  شیب  هلأسم  نیا  ياهلیلد  هک  دوب  هتـسیاب  يور  نیا 
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ثحب و زا  هدـمآ  تـسد  هـب  ياـهرایعم  اـهکالم و  زا  .4 دـنا . هدرکن  ناـیب  دوـش ، یم  هدـیمهف  باـجح  ياـه  هیآ  زا  هچنآ  زا  ریغ  ، يدـیدج
نیب قرف  لثم  رد  . میداد حرش  یلالدتسا ، هنوگ  هب  ار  اهنآ  میدرب و  هرهب  ادیپون  لئاسم  دیدج و  ياه  هرازگ  رد  فیرش ، تایآ  رد  واکودنک 
لاس زا  شیپ  ات  هلحرم : نیتسخن  باـجح  تاـیآ  لوزن  بیترت  تسا . هدـش  ناـیب  صخـش  دوخ  صخـش و  ملیف  سکع و  بحاـص  سکع و 

هعماج رد  نامز ، نآ  موسرم  لومعم و  سابل  نامه  اب  ناـنآ  . دنـشاب هتـشاد  باـجح  هک  دوب  هدـشن  بجاو  ناملـسم ، ناـنز  رب  يرجه ، مجنپ 
رد هک  نیا  ات  ; دندروخ یم  اذغ  فرظ  کی  زا  دنتسشن و  یم  هرفس  کی  رس  رب  نانآ  اب  یتح  دنتفگ و  یم  نخس  نادرم  اب  ، دندش یم  رضاح 

روتـسد نانمؤم  هب  داد و  رارق  ترـضح  نانز  رب  ار  باجح  دـنوادخ  ، شحج تنب  بنیز  اب  (ص ) ربماـیپ جاودزا  زا  سپ  يرجه ، مجنپ  لاـس 
سپـس باجح ). ءارو  نم  نهولئـساف  ًاعاتم  نهومتلأس  اذاو  : ) دیهاوخب هدرپ  تشپ  زا  دیتساوخ ، يزیچ  (ص ) ربمایپ نارـسمه  زا  هاگره  داد ،
هروـس نیمه  رد  ، باـجح هیآ  ندـش  لزاـن  زا  شیپ  هتکن :  1. نهبوـلق مکبوـلقل و  رهطا  مکلذ  دـیامرف : یم  ناـیب  نینچ  ار  روتـسد  نیا  لـیلد 

رترب نانز  رگید  نأش  زا  یهلا ، ياوقت  تشادـهگن  تروص  رد  (ص ) ربمایپ نارـسمه  نأش  اهنآ ، رد  هک  هدـش  لزاـن  يرگید  تاـیآ  فیرش ،
زان و اب  دـنوشن و  جراخ  ، يرورـض ياهراک  يارب  رگم  ، اـه هرجح  زا  هک  هدـش  هداد  روتـسد  (ص ) ربماـیپ نارـسمه  هب  تسا و  هدـش  هتـسناد 

الف ّنتیّقتا  نا  ءاسنلا  نم  دـحاک  نتـسل  یبنلا  ءاسن  ای  دـنیاراین : ار  دوخ  نیتسخن ، تیلهاج  نارود  ناسب  دـنیوگن و  نخـس  نادرم  اب  ، همـشرک
رد هلحرم : نیمود   2. یلوالا ۀـیلهاجلا  جرّبت  نجرّبت  الو  نکتویب  یف  نرقو  افورعم . ًالوق  نلقو  ضرم  هبلق  یف  يذـّلا  عمطیف  لوقلاب  نعـضخت 

هاگن هب  روتسد  نانآ و  اب  نتفگ  نخس  میقتسم  زا  نادرم  ندش  هتشادزاب  و  ص )  ) ادخ لوسر  نارـسمه  هرابرد  باجح  مکح  ندش  لزان  یپ 
اهـشسرپ نیا  تفرگ ، یم  رب  رد  ار  ادـخ  لوسر  نارـسمه  ناـشیوخ  ناردارب و  ناردـپ ، یتـح  همه ، ، مکح نیا  اـیوگ  هک  ناـشیا ، هب  ندرکن 

قح (ص ) ادخ لوسر  نارـسمه  ناردارب  ایآ  دنا ؟ هدش  هتـشادزاب  دوخ  رتخد  ندـید  زا  (ص ) ادـخ لوسر  نارـسمه  ناردـپ  ایآ  دـش : حرطم 
ار دوخ  ناردام  دنرادن  هزاجا  رگید  دنتـشاد ، دوخ  نیـشیپ  يوش  زا  هک  (ص ) ربمایپ نارـسمه  نارـسپ  ایآ  دنرادن ؟ ار  دوخ  نارهاوخ  ندـید 

اهیا ای   ) هک هنوگ  نامه  اـیآ  ینعیی  ؟3  دنیوگب نخـس  (ص ) ربمایپ نارـسمه  اب  هدرپ  سپ  زا  دیاب  نمؤم  نادرم  ناسب  ، نمؤم نانز  ایآ  دـننیبب ؟
ریمـض ( نهومتلأس اذا   ) رد تسا ، هدـمآ  رکذـم  اهریمـض  ( بیلغت  ) ِباب زا  اهنت  دریگ و  یم  رب  رد  ار  ناـمیا  اـب  نادرم  ناـنز و  اونمآ ) نیذـلا 

زا دیاب  زین  نمؤم  نانز  مکح  نیا  ربارب  دریگ و  یم  رب  رد  مه  ار  نانز  عقاو  رد  یلو  ; تسا هدمآ  رکذـم  تروص  هب  ( بیلغت  ) باب زا  بطاخم 
، اه ههبش  نوگانوگ و  ياهشسرپ  نیا  یپ  رد  تسا ؟ نادرم  هژیو  مکح  نیا  ریخ ، ای  دنیوگب ; نخس  (ص ) ادخ لوسر  نارـسمه  اب  هدرپ  سَپ 

ّنهناوـخا ءاـنباالو  ّنهناوخاـالو   ّ نهئاـنباالو ّنهئاـبآ  یف  ّنهیلع  حاـنجال  دـمآ : دورف  (ص ) ادـخ لوـسر  كراـبم  بـلق  رب  هفیرـش  هـیآ  نـیا 
زا تسخن  هورگ  جنپ  . فلا هتکن  دـنچ   4. ادیهـش ءیـش  ّلک  یلع  ناک  هّللا  ّنا  هّللا  نیقتاو  ّنهنامیا  تکلمامالو  ّنهئاسنالو  ّنهتاوخاءاـنباالو 

روظنم نیدـب  (ص ) ربمایپ نانز  يارب  باجح  مکح  نیاربانب ، . دـنرادربمان یبسن  نامرحم  هب  هک  دنتـسه  ینانامه  هدـش ، هدربماـن  ياـههورگ 
اب هک  دـنرادن  هفیظو  ادـخ  لوسر  نارـسمه  نخـس ، رگید  هب  .و  دـنرادهگن رود  هب  یبسن  ناـمرحم  مشچ  سرریت  زا  ار  دوخ  ناـنآ  هک  هدوبن 

باجح نودب  هدوب  اور  نانآ  رب  دنا و  هتـشاد  هزاجا  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  نانآ ، . دنیوگب نخـس  هدرپ  سپ  زا  زین  دوخ  یبسن  نامرحم 
هدرپ یب  یبسن  نامرحم  اب  دـنناوت ، یم  زین  دـنا  هدـمآرد  (ص ) ربمایپ يرـسمه  هب  هک  نونکا  دـنیوگب ، نخـس  دوخ  یبسن  نامرحم  اب  هدرپ  و 

نآ نارـسمه  نخـس ، رگید  هب  و  نادرم . هـن  تسادـخ ، لوـسر  نارـسمه  هجوـتم  نـتفرگ ، رارق  هدرپ  ِسَپ  رد  فـیلکت  ب . دـنیوگب . نـخس 
یلع حانجال   ) ياج هب  يور ، نیا  زا  دننکن ; هاگن  دنـشاب  هتـشاد  هفیظو  نادرم  هک  نیا  هن  دنرادب ، هگن  هدرپ  ِسَپ  رد  ار  دوخ  دـیاب  ترـضح 

رب هانگ  نآ  تسه ، یهانگ  هک  هاگ  نآ  دـهد  ناشن  ات  دـمآ ، ّنهئابآ ) یف  ّنهیلع  حانجال   : ) ِترابع دوب ، رت  ناسآ  رت و  هاـتوک  هک  نهئاـبآ )
سپ رد  ار  دوخ  دـینک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  دـیاب  نانز  امـش  هّللا ) نیقتاو  : ) دومرف نانز  هب  باـطخ  دـنوادخ  رخآ ، هلمج  رد  تسا . ناـنز 

، نیاربانب دـیزودن . مشچ  دـینک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  دـیاب  نانز ، نادرم و  امـش  ای  نادرم ، امـش  هّللا ) اوقتاو  : ) دومرفن و  دـیهد . رارق  هدرپ 
باـجح هدرپ  ِسَپ  رد  ار  دوخ  دـنریگب و  يور  اـنیبان  موتکم  نبا  زا  دومرف : دوخ  نارـسمه  هب  (ص ) ادـخ لوـسر  اـهنآ  ربارب  هک  ییاـهتیاور 

نانز یمامت  يارب  بحتسم  ای  بجاو ، هب  یلک  روتـسد  درک و  طانم  حیقنت  ناوتب  ثیداحا  نآ  زا  هک  نیا  هن  تسا . باب  نیمه  زا  دنرادهگن ،
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هژیو لامتحا  اج ، نیا  هک  یلاح  رد  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  دروم  يارب  یگژیو  لامتحا  هک  تسا  ییاج  رد  طانم  حـیقنت  اریز  درک ; هدافتـسا 
: مینک یم  وگزاـب  (ص ) ربماـیپ زا  ار  موتکم  نبا  رادـید  هعقاو  تاـیاور  ثحب ، ندـش  رت  نشور  يارب  نونکا  تسا . يوق  رایـسب  دروم ، ندوب 

امّکناف امکَرَی  مل  نا  لاقف : یمعا . ّهنأ  اتلاقف : تیبلا . الخداف  اموق  امهل : لاقف  ۀصفحو . ۀـشئاع  هدـنع  و  (ص ) یبنلا یلع  موتکم  نبا  نذأتـسا  )
هب (ص ) ربمایپ دـندوب . ربمایپ  دزن  هصفح  هشئاع و  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تفرگ . دورو  هزاـجا  (ص ) ربماـیپ رـضحم  زا  موتکم  نبا   5 .( هنایَرت
زا دینیب . یم  ار  وا  امش  دنیب ، یمن  ار  امش  وا  رگا  دومرف : ترضح  تسانیبان . وا  دنتفگ : ود  نآ  دیوش . قاتا  لخاد  دیزیخرب و  دومرف : ود  نآ 

. باجحلاب رما  نا  دـعب  کلذو  موتکم . ما  نبا  لبقاف  ۀـنومیم . هدـنع  و  (ص ) هّللا لوسر  دـنع  ُتنک  : ) تسا هتفگ  هک  هدـش  تیاور  هملـس  ما 
(ص) ادـخ لوسر  دزن  هنوـمیم  نم و   6 )؟ هنارـصبت امتـسلا  امتنا  ناو  ایمعفا  لاق : انرـصبیال ؟ یمعا  سیلا  هّللا  لوسرای  اـنلقف : اـبجتحا . لاـقف :

يا میتفگ : دـیور . باجح  هدرپ  ِسَپ  رد  دومرف : (ص ) ربماـیپ دوب . باـجح  هب  روتـسد  زا  سپ  هثداـح  نیا  دـش . دراو  موتکم  نبا  هک  میدوب 
نیا زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  دینیب ؟ یمن  ار  وا  امـش  ایآ  دییانیبان ؟ زین  امـش  ایآ  دومرف : تسین ؟ دـنیبن ، ار  ام  هک  ییانیبان  وا  ایآ  ادـخ ! لوسر 

طانم و حـیقنت  دریگ و  یمنرب  رد  ار  ناملـسم  نانز  رگید  يور  چـیه  هب  تسا و  (ص ) ربمایپ نارـسمه  هژیو  تاـیاور ، نیا  میدـش ، روآداـی 
لقن لوق  ود  نایبلا ، عمجم  رد  تسا . فالتخا  نهئاسن )  ) زا دارم  رد  ج . دـهاوخ . یم  لـیلد  ناملـسم ، ناـنز  یماـمت  هب  مکح  نداد  ناـیرس 
يارب دـننیب و  یم  ار  نمؤم  ناـنز  ناـنآ  اریز  يراـصن ; يدوـهی و  ناـنز  هن  تسا ، نمؤـم  ناـنز  ینعی  شیک ; مه  ناـنز  دارم  . 1 تسا : هدـش 

: دـیآ یم  تسد  هب  لوق  ود  زین  یناعملا  حور  زا   7. تسا نانز  همه  دارم ، . 2 تسا . سابع  نبا  زا  لوق  نیا  دـننک : یم  فصو  دوخ  نارهوش 
( ّنهئاسن  ) یف لخد  رحبلا : یفو  : ) ناـنآ هب  ياـه  هتـسویپ  ناگتـسباو و  دـنواشیوخ و  ناـنز  . 2 شیک . مه  ناـنز  ینعی  ساـبع ; نبا  لوـق  . 1

رگید نارهاوـخ و  نارداـم ،  8 .( ّنهتمدـخب تاـمئاقلا  نهل و  تافرـصتملا  نم  نـهب  لـصتی  نـم  تاـبرقلا و  ریاـس  تاوخـالا و  تاـهمالا و  )
: هلحرم نیموس  دنا . نهئاسن )  ) رد لخاد  دنتـسه ، نانآ  رازگتمدخ  نانآ و  تمدخ  هب  دننک و  یم  راک  نانآ  يارب  هک  ینانز  نادنواشیوخ و 

ًاروفغ هّللا  ناکو  نیذؤیالف  نفرعی  نا  یندا  کـلذ  نهبیبـالج ، نم  ّنهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءاـسنو  کـتانب  کـجاوزال و  لـق  یبنلا  اـهیا  اـی 
هک نیا  يارب  تسا ، رت  کیدزن  نیا  دنریگ . شودرب  ار  دوخ  ياهرداچ  وگب : نمؤم  نانز  دوخ و  نارتخد  نارسمه و  هب  ربمایپ ! يا   9. ًامیحر

ِسَپ رد  ار  دوخ  دیاب  یم  ربمایپ  نارـسمه  هک  دش  نشور  نونکات  تسا . نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  دنریگن و  رارق  تیذا  رازآ و  دروم  هتخانش و 
تفارـش هفیظو ، نیا  وس ، رگید  زا  دنوش . ور  هبور  هدرپ  نودب  دنناوت  یم  ناگدرب  نمؤم و  نانز  یبسن و  ناشیوخ  اب  اهنت  دنراد و  هگن  هدرپ 

هدرک ادـیپ  زین  يرگید  ياـه  هفیظو  اهتفارـش و  زین  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه  دوب ; هدـش  (ص ) ربماـیپ ناـنز  لـماش  هک  دوب  زین  يا  هژیو 
: اوقت نتشاد  طرش  هب  هتبلا  شاداپ ، رفیک و  رد  ناملسم  نانز  رگید  اب  ندوبن  يواسم  )10 و  مهتاهما هجاوزاو  : ) نینمؤملا ما  هلمج : زا  دندوب ،

نخـس همـشرک  زان و  هب  هدـش ، ررقم  ربمایپ  نارـسمه  رب  هک  ییاه  هفیظو  هلمج  زا  11 و  .( ّنتیّقتا نا  ءاسنلا  نم  دـحأک  نتـسل  یبنلا  ءاسن  ای  )
هنوگ هب  نکتویب ) یف  نرق  : ) هناخ زا  ندشن  جراخ  و  ًافورعم ) الوق  نلقو  لوقلاب … نعضختالف  : ) نتفگ نخـس  هدیدنـسپ  نادرم و  اب  نتفگن 
هژیو فیلکت  هفیظو و  نداد  رارق  نودب  تفارش ، ندیشخب  لاح ، ره  هب  یلوالا ). ۀیلهاجلا  جرّبت  نجرّبتال  : ) نتـساراین ار  دوخ  یلهاج  نارود 
نیمه يا ، هفیظو  فیلکت و  مه  هدوب و  يزاـیتما  تفارـش و  مه  هک  باـجح  هب  نینمؤملا ) تاـهما   ) ندـناوخ ارف  زا  سپ  لاـح  تسا . هدوـبن 

دوش و هتخانـش  نانآ  تلزنم  ردـق و  دـنوش و  دـنم  هرهب  تفارـش  زا  نانآ  اـت  تسا ; هدیـشخب  زین  نمؤم  ناـنز  رگید  هب  ار  زاـیتما  ار و  هفیظو 
نادـناخ زا  تیـصخش و  اب  نانز  نانیا  هک  دـنبایرد  دنـشاب و  هتـشادن  هدـنهد  رازآ  و  بدا ، زا  رود  هب  دروخرب  نانآ  اب  نادرگلو ، ناـناوج و 

یم رامـش  هب  یتفارـش  دراد و  يا  هژیو  هاگیاج  باجح ، يور  نیا  زا  دنوش . تیذا  هدرزآ و  يور ، چـیه  هب  دـیابن  دنتـسه و  كاپ  فیرش و 
هیهت هایـس  ياهرداچ  اه و  هعنقم  تعرـس  هب  دـندرک و  لابقتـسا  دـنوادخ  روتـسد  نیا  زا  هنیدـم  نانز  هک  دوب  نینچ  نمؤم . نانز  يارب  دـیآ 
یلع ّنأک  راصنالا  ءاسن  جرخ  ّنهبیبالج ) نم  نهیلع  نیندی  : ) هیآلا هذه  تلزن  امل  : ) دیوگ یم  هملس  ما  دندناشوپ . ار  دوخ  اهنآ  اب  دندرک و 

اه هناخ  زا  راصنا  نانز  دـش ، لزان  دـیناشوپورف ) اـهرداچ  اـب  ار  دوخ  : ) هفیرـش هیآ  هک  یتقو   12 .( اهنسبلی دوس  ۀیسکا  نم  نابرغلا  نهـسؤر 
دننامب دندوب . هدیـشوپ  هک  یهایـس  ياهـسابل  رطاخ  هب  دنا ; هتـسشن  نانآ  رـس  يور  رب  هایـس  ياهغالک  ایوگ  هک  يا  هنوگ  هب  دندش ، جراخ 
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زا تسا ; هدوب  رت  شیب  نآ  یفیلکت  هبنج  زا  باجح  ندوب  قح  یتفارـش و  هبنج  نامگ  یب   13. تسا هدش  تیاور  زین  هشئاع  زا  نخس  نیمه 
، دشن حرطم  نآ ، نافلاخم  يارب  باذع  هدعو  روتسد و  نیا  زا  ناگدننک  يوریپ  يارب  تشهب  هدعو  باجح ، مکح  مالعا  یپ  رد  يور ، نیا 
هب و  تسا . رتهب  نیا  ندـشن ، تیذا  ندـش و  هتخانـش  يارب  نیذؤیالف ). نفرعی  نا  یندا  کلذ  : ) دروآ دنـسپ  فرع  دنـسپ و  لقع  لیلد  هکلب 

رداچ دوخ ، تمـشح  تهبا و  ندـش  رگ  هولج  يارب  هنیدـم ، نانز  هدوب ، رظن  دروم  رت  شیب  نآ  ندوب  قح  یتفارـش و  هبنج  هک  رطاخ  نیمه 
ببس هب  هایس  ششوپ  هایـس و  هچراپ  هک  نیا  هژیوب  دننکفا . رـس  رب  هایـس  رداچ  دوب  هدومرفن  (ص ) ربمایپ هک  نیا  اب  دنا ; هدنکفا  رـس  رب  هایس 
سابل هنوگ  نیا  يارب  هک  یهیجوت  اهنت  نیارباـنب  تسین . بساـنم  ناتـسبرع ، هریزج  هبـش  نوچ  ینیمزرـس  يارب  دیـشروخ ،  ترارح  بذـج 

رب رداچ ، باجح و  ندوب  تفارـش  قح و  اج  نادـب  ات  تسا . قح  نیا  زا  لماک  هدافتـسا  ندرک و  ادـیپ  تمـشح  تهبا و  نامه  دراد ، دوجو 
يور نیا  زا  فیلکت ; هن  تسا ، قح  رداچ  درک : یم  رکف  ناناملسم ، مود  هفیلخ  باطخ ، نب  رمع  یتح  هک  هتـشاد  يرترب  نآ  ندوب  فیلکت 
الیکل رئارحلل  عانقلا  اـمنا  لوقیو  عنقت  ۀـمَأ  هتفـالخ  یف  عَدَـیال  باـطخلا ، نب  رمع  ناـک  : ) داد یمن  ار  رداـچ  ندیـشوپ  هزاـجا  ناـکزینک  هب 

هژیو هعنقم ، تفگ : یم  دنـشوپب و  هعنقم  نا  زینک  هک  داد  یمن  هزاـجا  يور  چـیه  هب  شیرادـمامز ، ناـمز  رد  باـطخ ، نب  رمع   14 .( نیذؤی
عانقلا یقلا  لاقو  هتردب  اهبرـضف  ۀعّنقم  ۀیراج  رمع  يأر  : ) دـیوگ یم  سنا  دـنریگن . رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  ات  تسا ; دازآ  نانز 

نانز هب  ار  دوخ  راد و  رب  ار  هعنقم  تفگ : دز و  وا  رـس  رب  هنایزات  اب  دوب ، هدرک  رـس  رب  هعنقم  هک  دید  ار  يزینک  رمع   15 .( رئارحلاب نیهبشتال 
باهـش نبا  زا  لثم  رد  دـنا . هتـشاد  باجح  مکح  زا  ار  یتشادرب  نینچ  نیا  زین  نارگید  تسین و  اهنت  رمع  رکف ، نیا  رد  زاسن . دـننامه  دازآ 
توالت ار  … کجاوزال ) لق  یبنلا  اهیا  ای  : ) هفیرـش هیآ  خساپ ، رد  يو  دناشوپ . یم  ار  دوخرـس  دنک و  یم  جاودزا  زینک  ایآ  دـش : هدیـسرپ 

هتـشادزاب دـنروآرد ، دازآ  نانز  دـننامه  ار  دوخ  هک  نیا  زا  ار  نازینک  دـنوادخ   16 .( رئارحلاب نهّبـشتی  نا  ءاـمالا  هّللا  یهنف  : ) تفگ درک و 
زا دنک ; رس  رداچ  درادن  قح  هدرکن ، رهوش  ات  زینک  تسا : هتسناد  یم  هدننک  شـسرپ  هک  دوش  یم  نشور  خساپ  شـسرپ و  زا  هتکن : تسا .

خساپ باهش ، نبا  دوش ؟ یم  لیان  رداچ  ندیشوپ  فرش  هب  ندرک ، جاودزا  اب  زینک ، ایآ  هک  دسرپ  یم  ار  هدرک  رهوش  زینک  مکح  يور  نیا 
راک میتسین  نآ  رب  نونکا  ام  مهم : هتکن  تشاد . دنهاوخن  يا  هرهب  قح ، نیا  زا  دننکن ، جاودزا  هچ  دننک و  جاودزا  هچ  ناکزینک ، دـهد : یم 
نیا رد  هک  ییاه  ههبـش  يراد و  هدرب  ییاوراـن  ییاور و  زا  میتسین  نآ  رب  نینچمه ، میراذـگب . دـقن  هتوب  هب  اـی  میهدـب ، هولج  هّجوم  ار  رمع 

مالسالا نیما  نایبلا ،) عمجم   ) ریسفت . 3 . 33 هیآ 32 ـ  نامه ، . 2 هیآ 53 . بازحا ،)  ) هروس اهتشونیپ 1 . مییوگب . نخس  دراد ، دوجو  باب 
.6 . 172 ج171/1 ـ  حاکنلا ، تامدقم  باوبا  زا  باب 129 ، ج14 ، هعیشلا ،) لئاسو  . ) 5 هیآ 55 . بازحا ،)  ) هروس . 4 . 368/8 ج7 ـ  یسربط ،
، یبرعلا ثارتلا  ءاـیحا  راد  ج107/12 ، يدادغب ، یسولآ  یناعملا ،) حور   ) ریـسفت . 8 . 368/8 ج7 ـ  نایبلا ،) عمجم   ) ریـسفت . 7 ح4 . نامه ،
. نامه . 13 ج221/5 . یطویس ، روثنملا ،) ردلا   ) ریـسفت . 12 هیآ 32 . نامه ، . 11 هیآ 6 . نامه ، . 10 هیآ 59 . بازحا ،)  ) هروـس . 9 توریب .

ینیدباعدمحا نامه . . 16 نامه . . 15 نامه . . 14

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 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
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