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يرگشیارآ بادآ  ماکحا و  یگدنز 6 :  هقف و 

باتک تاصخشم 

میرم ظعاو ، هسانشرس : 

 - 1338 نیسحدمحم ، هداز ، حالف  هدوزفا :  هسانش 

رما ءایحا  داتس  شرافس  هب  هداز ؛ حالف  نیـسحدمحم  ییامنهار  اب  ظعاو ؛ میرم  يرگـشیارآ / بادآ  ماکحا و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
 . رکنم زا  یهن  فورعم و  هب 

.1393 داجسلارون ، تاراشتنا  مق : رشن :  تاصخشم 

.م 11×18 س  هنومن ؛ .ص :  27 يرهاظ :  تاصخشم 

.6 یگدنز ؛ هقف و  تسورف : 

 . متفه پاچ  تشاددای : 

1-23-7163-964-978 لایر :  30000 کباش : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  .ص 81 ؛ همانباتک : تشاددای : 

( هقف  ) شیارآ عوضوم : 

هیلمع هلاسر  يرفعج --  هقف  عوضوم : 

297/379 ییوید :  يدنب  هدر 

BP198/6/آ4 و2 1393 هرگنک :  يدنب  هدر 

3808600 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياروش  .رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ءایحا  داتس  هدوزفا :  هسانش 
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رشان نخس 

عیزوت دیلوت و  ورملق  رد  اهدیابن  اهدیاب و  لغش و  باختنا  يامنهار  تسا ، تادابع  قالخا و  هشیدنا و  يامنهار  نید  هک  هنوگ  نامه 
یگدنز ترورض  مارح ، لالح و  لغاشم  عیانص و  رجاتم ، بساکم ، تخانش  .دوش  یم  بوسحم  مه  داصتقا  تیریدم و  فرصم و  و 

.تسا یمالسا 

ياـه هصرع  همه  رد  رـشب  ياـهزاین  يوگخـساپ  مالـسا  هک  تفرگ  لکـش  هدـیقع  نیا  اـب  یگدـنز « هقف و   « یگنهرف - یـشهوژپ حرط 
.تسا یگدنز 

یعامتجا و طباور  تمالـس  رد  نآ  نتـسناد  هک  دراد  یقالخا  یقوقح و  طیارـش  بحتـسم و  بجاو و  مکح  اهدـص  فلتخم  لغاشم 
ار یعمج  یگدنز  ياضف  نآ  ماجنا  هک  دراد ، هورکم  مارح و  مکح  اهدص  نینچمه  دراذـگ ، یم  رثا  ناسنا  يونعم  یقالخا و  لماکت 

ترورـض نآ  ناراکردنا  تسد  يارب  فنـص  ره  هژیو  ماکحا  اب  ییانـشآ  .دنیرفآ  یم  دیدرت  هرهلد و  نآ  ماهبا  دزاس و  یم  راتو  هریت 
.تسا رگنشور  دیفم و  ینید ، - یعامتجا شناد  هعلاطم ، لها  يارب  و  یعطق « زاین   « لغاشم نآ  ناعجارم  يارب  یمتح و 
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ار زاین  نیا  رگرز  نیملـسملا  مالـسالاهجح و  هژیو  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ءایحا  داتـس  نالوئـسم  تقیقح ، نیا  هب  هّجوت  اـب 
ياه فورعم  دنـشاب  انـشآ  یهلا  ياه  بحتـسم  بجاو و  مارح و  لـالح و  اـب  یعاـمتجا  راـشقا  فانـصا و  رگا  هک  دـندرک  ساـسحا 

یفنـص و ماکحا  نیودـت  يارب  شالت  مهم  نیا  .تفای  دـهاوخ  يریگمـشچ  شهاک  یعامتجا  تارکنم  راـمآ  هتفاـی و  قّقحت  يرایـسب 
روـپ و يدـهم  دوـمحم  مالــسا  جـجح  یملع  تراـظن  اـب  مـه  تیاـهن  رد  تخاـس و  رت  يّدـج  ار  میقتــسمریغ  میقتــسم و  شزوـمآ 

.تفای ناماس  هداز  حالف  نیسحدمحم 

لغاـشم ناـبحاص  ناناملـسم و  هب  ار  لـالح  تشیعم  نیمأـت  یگنوـگچ  هک  تسا ؛ یگدـنز «  « و هـقف «  « دـنویپ هـطقن  رـضاح  هعوـمجم 
.دزاس یم  کیدزن  یعامتجا  هبرجت  هنحص  هب  ار  يرظن  نید  لمع و  هلحرم  هب  يروئت  زا  ار  هقف  دزومآ و  یم  نوگانوگ 

تلود و رگا  تسا ، یهقف  نیناوق  هب  ندرکن  لمع  یهلا و  ماکحا  نتـسنادن  زا  یـشان  یعامتجا ، تالکـشم  زا  يرایـسب  هک  اـج  نآ  زا 
اه يدامتعا  یب  دوش و  یم  رت  نیریش  نیریش و  زور  ره  یگدنز  دننک  لمع  نآ  هب  دنسانشب و  ار  یهلا  شخب  تایح  ياهروتسد  ّتلم 

.ددرگ یم  مهارف  ینادواج  تداعس  يونعم و  دشر  يارب  هنیمز  ددنب و  یمرب  تخر  یعامتجا  ياه  متس  اه و  ینیبدب  و 

لغاشم نابحاص  ماکحا  غالبا  فنص و  ره  ینید  یهلا و  هفیظو  ندناسانش  تخانش و  زج  یفده  شهوژپ  نیا  رد  راکمه  ناگدنسیون 
دیما .دـنا  هتفرگ  هرهب  یلقع  مّلـسم  لوصا  یمالـسا و  قالخا  تیب و  لـها  هقف  تنـس و  نآرق و  زا  هنیمز  نیا  رد  هتـشادن و  نوگاـنوگ 

رت لماک  لماک و  هعومجم  نیا  لغاشم ، نابحاص  راوگرزب و  ياهقف  نوگانوگ و  ياه  هتشر  ناروشناد  ياهدومنهر  تفایرد  اب  تسا 
.دیآ مهارف  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  یمالسا  نیناوق  يارجا  هنیمز  دوش و 

قیفوتلا یلو  هَّللاو 

فورعم هب  رما  هدکشهوژپ 

(025  ) 37734430 نفلت :

InfoAl-Adl.ir
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همدقم

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(1)» .دنک هدهاشم  شا  هدنب  رد  ار  شتمعن  هناشن  دراد  شوخ  دراد و  یم  تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  دنوادخ  «

، دندنسپ یم  ار  هتسارآ  درف  اه  ناسنا  ینعی  دنراد ؛ لیم  نآ  هب  مدرم  همه  یعیبط  روط  هب  تسا و  یمدآ  ترطف  اب  گنهامه  یگتسارآ 
نیا هک  یلاح  رد  .تسا  یناسنا  هعماج  شریذپ  هجوت و  دروم  یلک  روط  هب  دنزیر و  یم  یتسود  حرط  وا  اب  دـنوش ، یم  کیدزن  وا  هب 
دارفا زا  وا  ییادج  يرود و  ببس  وا  یگدیلوژ  و  ترفن ، دروم  يدرف  نینچ  ینعی  تسا ؛ سکعرب  هدیلوژ  درف  اب  هطبار  رد  اه  شنکاو 

.دشاب ...و  رفسمه  راکمه ، نانآ  اب  رهاظ  رد  هچرگا  تسا ؛ هعماج 

، بترم يرهاظ  هک  یـصخش  اب  مدرم  رظن  رد  دراد ، بترمان  هدـیلوژ و  ياهوم  دنـسپان و  يرهاظ  فیثک ، ياـه  ساـبل  هک  يدرف  سپ 
.تسین ناسکی  دراد  هدز  هناش  ییوم  زیمت و  ییاه  سابل 

هجوت دروم  ار  شـشوپ  هقیرط  و  تروص - رـس و   - يرهاظ یگتـسارآ  تسا ، یناسنا  كاپ  ترطف  قباـطم  مالـسا  نید  هک  اـج  نآ  زا 
.تسا هدرک  رما  نآ  ظفح  هب  ار  اه  ناسنا  دراوم  یخرب  رد  هداد و  رارق  صاخ 

نآ رد  هلآو  هیلعو  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  ربمایپ  .تسا  هطبار  نیا  رد  نانآ  تاروتـسد  ینید و  نایاوشیپ  یناگدـنز  نخـس  نیا  هاوگ 
مالـسلا مهیلع  نیموصعم  .دنتـشاد  هجوت  دوخ  تروصورـس  یگتـسارآ  هب  دندرک و  یم  نت  هب  زیمت  ياه  سابل  ندمت ، زا  رود  هعماج 

رد هاگن  تروص ، رـس و  يوم  ندرک  هاـتوک  نت ، تفاـظن  هراـبرد  دـنا ، هدوب  مظنم  فیظن و  هتـسارآ ، يدارفا  دوخ  هکنیا  رب  نوزفا  زین 
هژیو هجوت  رگنایب  همه  هک  دـنا ، هداد  یتاروتـسد  نتفر  ماـمح  نتفرگ و  نخاـن  هویـش  یتح  تروص و  رـس و  ندرک  بترم  يارب  هنییآ 

.دشاب یم  عوضوم  نیا  هب  مالسا  نید 

.تسا هدوب  حرطم  لغش  کی  ناونع  هب  هتشذگ  ياه  نامز  زا  يرگشیارآ 

باسح هب  جیار  ياه  لغـش  زا  یکی  زین  زورما  (2) و  دسر یم  طارقب  رصع  هب  رطعم  نغور  یشیارآ و  داوم  یـضعب  زا  هدافتـسا  هقباس 
.دیآ یم 

و دراد ، مزال  ار  نوگانوگ  ياه  هفرح  اه و  لغـش  ماکحا  ییاسانـش  ینید ، هعماج  رد  مالـسا  ماـکحا  هبناـج  همه  يارجا  يارب  شـالت 
نز و  - تروص رـس و  يوـم  شیاریپ  یگتـسارآ و  رظنم  زا  ینید  بتک  رد  ماـمتان - هاـتوک و  دـنچره   - هک تشاد  نآرب  ار  اـم  نیمه 

.میشاب هتشاد  ششوپ  یگنوگچ  هرابرد  رصتخم  یشهوژپ  زین  و  درم -
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یلیمکت و تارظن  هار  هب  مشچ  میناد و  یمن  یتساـک  زا  یلاـخ  ار  نآ  زگره  تسا  هار  نیا  رد  نیتسخن  ماـگ  مادـقا  نیا  هک  اـج  نآ  زا 
.میتسه جنس  هتکن  ناگدنناوخ  یحالصا 

ًارخآ ًالوا و  هَّللادمحلاو 

راهب 1381 مق - 

ظعاو میرم 
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شیارآ لوا : لصف 

شیارآ

يرت شیب  ّتیمها  زا  نآ  لوا  مسق  هک  ینوریب ، یگتسارآ  ینورد و  یگتسارآ  دشاب : یم  هجوت  دروم  رظن  ود  زا  مالسا  رد  یگتـسارآ 
.تسا رادروخرب 

نانآ .دریگ  یمربرد  زین  ار  ناسنا  حور  نورد و  نآ ، زا  رتارف  هکلب  دوش ؛ یمن  هصالخ  يرهاظ  لیامـش  لکـش و  رد  طـقف  یگتـسارآ 
زا دنتسه و  اتکی  يادخ  هب  نامیا  رت ، مهم  همهزا  تواخس و  تعاجش ،  ، عضاوت تقادص ، لیبقزا  یقالخا  ياه  یگتـسجرب  ياراد  هک 

، یگتسارآ هبنج  نیا  تیمها  هکلب  دنا ؛ هتـسارآ  يدارفا  دنارود ، هب  تداسح  هنیک و  رورغ ، يدنـسپدوخ ، دننام  ینورد ، ياه  یکاپان 
.تسا رتدنمشزرا  رت و  مهم  دوش ، یم  دای  نآ  زا  شیارآ  ناونع  هب  زورما  هچنآ  زا  بتارم  هب 

، خیرات لوط  رد  تسا و  هدش  هتشون  نآ  تافآ  هدنروآ و  هدیدپ  لماوع  نییبت  اه و  ییابیز  نیا  تلیضف  هرابرد  یمالـسا  قالخا  بتک 
زین ار  نآ  هب  یبایتسد  هار  هکلب  دنا ، هتسارآ  اه  ییابیز  نیا  هب  ار  دوخ  اهنت  هن  دنا و  هتشاد  نآ  هب  يا  هژیو  مامتها  یمالـسا  نادنمـشناد 

.دنا هتشاگن  عوضوم  نیا  رد  یگنس  نارگ  ياه  باتک  دنا و  هدرک  میسرت 

یهقف و بتک  ياـج  ياـج  رد  تسین - مه  ّتیمها  مک  یلو  تسا  ّتیمها  مّود  هجرد  رد  دـنچره   - يرهاـظ یگتـسارآ  صوـصخرد 
هب دنم  هقالع  ياه  ناسنا  يارب  یلو  دهد ، یم  ناشن  ار  نآ  تسردان  تسرد و  هویش  شزرا و  هک  هدش  حرطم  یلئاسم  یمالـسا  بادآ 

.دنهد رارق  رظنّدم  زین  ار  مالسا  رظندروم  يرهاظ  ياه  ییابیز  هک  تسا  هتسیاش  یقالخا  ياه  ییابیز 

ات درک ، راـکنا  ناوت  یمن  هک  ار  هچنآ  تساـبیز و  تسا  رادروخرب  ءازجا  تقد  یگنهاـمه و  لداـعت و  زا  هک  هچنآ  : « وطـسرا هتفگ  هب 
باسح و نآ  ندـمآدیدپ  رد  و  دـشابن ، یـش ء  کی  ءازجا  نیب  بسانت  یگنهامه و  نزاوت و  نراـقت و  ماجـسنا و  مظن و  یعون  یتقو 

جیار یـسانش  ییابیز  ياه  ثحب  رد  ًالومعم  هک  هچنآ  فالخرب  .دیآ  یمن  رظن  هب  ابیز  دـشاب ، هتفرگن  ماجنا  يزیر  تاظحالم  ّتقد و 
شدوخ صاخ  ياه  كالم  اب  هک  تسه  مه  يرگید  ورملق  دننک ، یم  یفرعم  یسررب و  لیلحت و  دُعب  نیا  زا  ًافرـص  ار  لامج  تسا و 

ناونع هب  ام  هک  يزیچ  دریگ ؛ یم  دوخ  هب  يرت  يّدـج  يانعم  هدودـحم  نآ  رد  طقف  اـبیز  تشز و  يریبعت  هب  دراد و  ییاـبیز  یتشز و 
عاعـشلا تحت  دیابن  تسا  دوجو  سدقم  هرهچ  تایح و  حور  هک  نیرب  لامج  لاعتم و  ییابیز  نآ  مینک ، یم  دای  نآ  زا  يونعم  لامج 

(1)« .دروآ یم  راب  هب  هعجاف  هنرگو  دریگ ، رارق  یمسج  لامج  يدام و  ییابیز  ياه  تّذل 

هقف رد  شیارآ 

دراد ار  نآ  مکح  دننادب  شیارآ  مدرم  هک  ار  هچنآره  ینعی  تسا ؛ هدش  راذگاو  فرع  صیخشت  هب  شیارآ  فیرعت  ینید  ماکحا  رد 
رگا سپ  .دوب  دهاوخ  توافتم  نوگانوگ  ياه  ناکم  رد  فلتخم و  ياه  نامز  رد  رما  نیا  و 

7 ص :

ص29-33. یثدحم ، داوج  بتکم ، ورملق  رد  رنه  - 1
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.دوب دهاوخ  مکح  نآ  لومشم  دنمانب  شیارآ  لحم  نآ  ِمدرم  ار  هچنآره  دوش ، دراو  شیارآ  دروم  رد  یمکح 

یگتسارآ هب  قیوشت 

اه تمعن  نیا  وگب  دینادرگ ! مارح  ار  هزیکاپ  ياه  يزور  هدیرفآ و  شناگدنب  يارب  ادخ  هک  ییاه  تنیز  یـسک  هچ  وگب ! ربمایپ ، يا  «
(1)« .تسا نانآ  صوصخم  زین  تمایق  رد  دندروآ و  نامیا  هک  تسا  یناسک  يارب  ایند  رد 

سح ییاـناد و  سح  یکین ، سح  همیمـض  هب  هک  تسا  یناـسنا  حور  دـعب  راـهچ  زا  یکی  ییاـبیز  سح  ناسانـش ، ناور  یهاوـگ  هب 
هب رنه  و  فیرظ ، عیانـص  يرعـش ، یبدا ، ياه  ییابیز  مامت  هک  دـندقتعم  دـنهد و  یم  لیکـشت  ار  یمدآ  ناور  یلـصا  داـعبا  یبهذـم ،

(2) .تسا سح  نیا  دولوم  یعقاو  يانعم 

سح نیا  تسا  نکمم  روطچ  اه ، ناسنا  يونعم  يداـم و  ياـه  هتـساوخ  هدـننک  نیمأـت  ترطف و  قباـطم  نید  کـی  ناونع  هب  مالـسا ،
ياه ییابیز  زا  ندرک  هدافتـسا  مالـسا  دریگب ! هدـیدان  ار  نآ  حیحـص  عابـشا  مدـع  ءوس  بقاوع  دـنک و  هفخ  رـشب  حور  رد  ار  لیـصا 

.تسا هتـسناد  مزال  دراوم  یخرب  رد  هکلب  زیاج ، ار  رطع  شوخ و  يوب  ندربراک  هب  بسانتم و  ابیز و  ياـه  ساـبل  ندیـشوپ  تعیبط و 
هیـصوت دوخ  نتـسارآ  هب  زین  ار  نادرم  هتـسنادن و  صاـخ  سنج  کـی  هژیو  ار  شیارآ  هدرکن و  هّجوت  ناوناـب  شیارآ  هب  اـهنت  مالـسا 

.تسا هدرک  دزشوگ  ار  نآ  یعامتجا  یحور و  راثآ  هدرک و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

 - شناملسم ردارب  يارب  ار  دوخ  دنک ، هدهاشم  ار  وا  تلاح  نیرتهب  رد  يا  هناگیب  درف  دراد  تسود  هک  هنوگ  نآ  دیاب  امش  زا  کیره 
(3) .دیارایب دور - یم  وا  دزن  هک  ماگنه  نآ 

نانز نادرم و  يارب  زین  لزنم  رد  یگتـسارآ  هکلب  تسین ؛ لزنم  زا  جراخ  دارفا  اـب  دروخرب  ماـگنه  طـقف  رهاـظ  یگتـسارآ  روط  نیمه 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  تسا ؛ هدش  شرافس 

هدهاشم ناشنارهوش  رد  ار  تنیز  دـنراد  تسود  زین  نانز  دـننیبب ، دوخ  ياه  مناخ  رد  ار  تنیز  دـنراد  تسود  نادرم  هک  هنوگ  نامه 
.دننک (4)

: دیوگ مهج  نب  نسح 

هدرک باضخ  مه  امـش  موش ! تیادف  مدرک  ضرع  دـنا ، هتـسارآ  ار  دوخ  هدرک و  گنر  ار  دوخ  يوم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  مدـید 
: دومرف خساپ  رد  ترضح  دیا ؟

.تسا هدوب  ناشنارهوش  یگتسارآان  ببس  هب  نانز  یتفع  یب  دوش و  یم  نز  تفع  بجوم  رهوش  یگتسارآ  يرآ !

: دندومرف سپس 
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؟ دشاب شیارآ  تنیز و  نودب  ترسمه  يراد  تسود  ایآ 

: دندومرف هن ، مدرک : ضرع 

.تسا نینچ  نیا  مه  نز 

: دندومرف نآ  زا  سپ 

.تسا (5) ناربمایپ  قالخا  زا  وم  ندرک  هاتوک  ییوبشوخ و  تفاظن و 

8 ص :

هروس ». ) ِهَماَیِْقلا َمْوَی  ًهَِصلاَخ  اَْینُّدـلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ُْلق  ِقْزِّرلا  َنِم  ِتاَبِّیَّطلاَو  ِهِداَبِِعل  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهّللا  َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ْلـُق  - » 1
(« 32 هیآ فارعا ،

ص150. ج6 ، هنومن ، ریسفت  - 2
ص298) ج79 ، راونالاراحب ، ». ) هئیهلا نسحأ  یف  هاری  نأ  ّبحی  يذلا  بیرغلل  نیّزتی  امک  هاتأ  اذإ  ملـسملا  هیخأل  مکدحأ  نیّزتیل  - » 3

«
.قالخالا مراکم  زا  لقن  هب  ص155 ، هنومن ، هلاسر  - 4

كارت ام  یلع  اهارت  ْنأ  كّرسیأ  لاق : مث  .هّیهتلا  نهجاوزأ  كرتب  هفعلا  ءاسنلا  كرت  دقل  ءاسنلا و  هّفع  یف  دیزی  امم  هّیهتلا  نا  معن  - 5
لیاسو  ) ....رعـشلا قلح  بیطتلا و  فیظنتلا و  ءایبنألا  F E قالخا نم  لاق : مث  كاذ  وهف  لاـق : ـال ، تلق : هّیهت ؟ ریغ  یلع  تنک  اذإ  هیلع 

( ءاسنلا لاجّرلل و  هنّیزلا  فیظنتلا و  بابحتسا  باب  ، 1 ثیدح ص183 ، ج14 ، هعیشلا ،
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: دنا هدومرف  مالسلا  هیلعاضر  ماما  و 

(1) .دنک فذح  دوخ  هنازور  همانرب  زا  ار  ییوب  شوخ  ندزرطع و  هک  تسین  راوازس  درم  يارب 

، ندرک هناش  ندز ، نغور  رـس ، نتـسش  ندرک ، مامح  ندز ، كاوسم  تفاظن ، هب  ناناملـسم  قیوشت  رد  يدایز  ثیداحا  نیا ، رب  هوالع 
اج نآ  ات  تسا ؛ هدش  دراو  لالح  ياه  ییابیز  اه و  تنیز  هب  ندش  هتسارآ  ندیشوپ و  سابل  ندزرطع ، نتفرگ ، نخان  نتفرگ ، براش 

: هدش لقن  هک 

.ناْمیالا (2) َنِم  ُهَفاظِّنلَا 

: دنیامرف یم  رس  يوم  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دریگ  یمربرد  ار  همه  هکلب  تسین ؛ درم  ای  نز  يارب  طقف  اهروتسد  نیا 

.دیراد (3) یمارگ  ار  نآ  تسا ، یهلا  ششوپ  ابیز  يوم 

: دندومرف هک  هلآو  هیلعو  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دنک (4) هاتوک  ار  نآ  هنرگا  دشابن ) وم  هدیلوژ   ) دنک یگدیسر  نآ  هب  دیاب  دنکن ، هاتوک  ار  دوخ  يوم  سکره 

رارق مرحمان  دید  رد  هک  طرش  نیا  اب  تسا ، هدش  دیکأت  نآ  رب  هدش و  هدرمـش  هدیدنـسپ  يراک  تفاظن  شیارآ و  زین  ناوناب  دروم  رد 
تاروتسد رد  (5) و  دـشاب رهوش  ِتساوخ  هک  هاـگنآ  رهوش ، يارب  ندرک  تنیز  لـثم  تسا  بجاو  مه  دراوـم  یخرب  رد  هتبلا  .دریگن 

هدش دیکأت  بلطم  نیا  رب  ام  ینید 

: دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  دش ؛ لاؤس  سیگ ) هالک   ) وم هب  وم  ندرک  لصو  هرابرد  مالسلا ، هیلعرقاب  ماما  زا  .تسا 

.درادن (6) یعنام  دربراک  هب  دوخ  رهوش  يارب  نز  هک  یتنیز  ره 

: دنیامرف یم  ناشنارهوش  اب  نانز  دروخرب  دروم  رد  هلآو  هیلعو  هللا  یلص  مرکاربمایپ 

دیارایب و هجو  نیرتوکین  هب  ار  دوخ  دشوپب و  ار  شا  هماج  سابل و  نیرتابیز  دـنک و  هدافتـسا  شیاهرطع  نیرتهب  زا  تسا  مزال  نز  رب 
.تسا (7) نیا  زا  رتدایز  رهوش  قوقح  هتبلا  دنک ، هضرع  شرهوش  رب  ار  دوخ  ماش  حبص و 

مالسا دید  زا  يرگشیارآ 

هک دریگ  رارق  هدافتسا  دروم  دناوت  یم  يا  هلیسو  مالسا  نید  رد  دنک ، یم  هیجوت  ار  هلیـسو  فده  دندقتعم  هک  ییاه  هورگ  فالخرب 
دروم هک  دنک  یم  باختنا  ار  يا  هفرح  لغش و  شاعم ، رارما  يارب  دقتعم ، ِناملسم  ببس  نیمه  هب  .دشاب  عرـش  راذگنوناق  دییأت  دروم 

.دشاب هلآو  هیلعو  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  شریذپ 

.تسا فرصت  لباقریغ  مارح و  هنرگو ، حابم  دیآ ، تسد  هب  سدقم  عرش  هدش  هتفریذپ  ياه  هار  زا  رگا  ناسنا  ییاراد  بیترت  نیدب 
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زین نآ  زا  لصاح  دمآرد  نیاربانب ، .تسا  حابم  یلغش  سپ  .تسا  هدرکن  یهن  ار  نآ  مالسا  نید  هک  تسا  ییاه  لغش  زا  يرگـشیارآ 
هتخیمآ ...و ) فادـها  یـضعب  يارب  نز  يوم  هب  رگید  یناسنا  يوم  لصو  ای  شیر ، ندیـشارت  لثم   ) یعونمم راـک  اـب  هک  یتروص  رد 

.تسا حابم  ددرگن ،

9 ص : 

ح2) ص441 ، ج1 ، هعیشلا ، لیاسو  «. ) موی لک  یف  بیطلا  عدی  نأ  لاجّرلل  یغبنی  ال  - » 1
ص319. ج16 ، لئاسولا ، كردتسم  ص291 ؛ ج59 ، راونالاراحب ، - 2

(2 ثیدح ص432 ، ج1 ، هعیشلا ، لیاسو  «. ) هومرکأف هَّللا  هوسک  نم  نسحلا  رعّشلا  - » 3
(1 ثیدح ص432 ، ج1 ، هعیشلا ، لیاسو  «. ) هّزجیل وأ  هتیالو  نسحیلف  ًارعش  ذختا  نم  - » 4

ص305. ج2 ، هلیسولاریرحت ، - 5
(3 ثیدح ص94 ، ج12 ، هعیشلا ، لیاسو  «. ) اهجوزل هب  تنیزت  امب  هأرملا  یلع  سأی  ال  - » 6

نم رثکا  هیـشع و  هودـغ و  هیلع  اهـسفن  ضرعت  اهتنیز و  نسحأب  نّیزت  اهبایث و  نسحأ  سبلت  اهبیط و  بیطأ  ّبیطتت  نأ  اـهیلع  و  - »... 7
(2 ثیدح ، 9 باب ص112 ، ج14 ، هعیشلا ، لیاسو  «. ) اهیلع هقوقح  کلذ 
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دنمشهاوخ .دشاب  یم  ظوفحم  یطیحم  رد  باجحاب  ناملـسم و  ناوناب  صوصخم  تسا و  يرگـشیارآ  ملغـش  هک  متـسه  ینز  لاؤس :
.دییامرف مالعا  هلصاح  دمآرد  دروم  رد  ار  ناتکرابم  رظن  تسا ،

.تسا (1) لالح  هلصاح  دمآرد  درادن و  لاکشا  لاؤس  ضرف  رد  باوج :

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 

: دندیسرپ وا  زا  هلآو  هیلعو  هللا  یلصربمایپ  .دیسر  هلآو  هیلعو  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تمدخ  يرگشیارآ  نز 

؟ ینک یم  يرگشیارآ  زونه  ایآ 

» .دینک یهن  امش  هک  نیا  رگم  داد ؛ مهاوخ  همادا  دوخ  راک  هب  نم  ادخربمایپ ! يا  : « درک ضرع 

: دندومرف ترضح 

هب ار  نز  يوم  درب و  یم  ار  تروص  توارط  راک  نیا  اریز  شکن ، تروص  هب  هنهک  هچراـپ  اـب  ینک  یم  شیارآ  هک  یتقو  هدـب ، همادا 
(2) ....نکن لصو  يرگید 

.میزادرپ یم  يرگشیارآ  هویش  هب  ندوب ، مارح  ای  حابم  تهج  زا  نآ  زا  لصاح  دمآرد  يرگشیارآ و  یسررب  زا  سپ 

هدش یهن  ياه  هویش  یسررب 

دروم شور  ام ، نخـس  هیواز  زا  هویـش  نآ  .تسا و  تسرد  هویـش  باختنا  مهم ، تسا ؛ رّـسیم  نوگانوگ  ياه  هویـش  اب  راک  ره  ماـجنا 
.تسا نید  راذگنوناق  دییأت 

يدوخ هب  زاجم  ياه  هویـش  ات  میرامـش  یمرب  ار  هدش  یهن  ياه  هویـش  تسخن  يرگـشیارآ  رد  زاجم  حابم و  ياه  هار  تخانـش  يارب 
.ددرگ راکشآ  دوخ 

فلاخم سنج  طسوت  شیارآ 

ار نایاقآ  شیارآ  راک  اهدرم  ینعی  دوش ؛ یم  ماجنا  سنج  نامه  طـسوت  سنج  ره  شیارآ  لومعم ، روط  هب  اـم ، یمالـسا  هعماـج  رد 
سکعلاب ای  مرحمان  نز  طسوت  درم  شیارآ  رگا  ضرفرب  .دریذـپ  یم  ماـجنا  ناوناـب  طـسوت  زین  اـه  مناـخ  شیارآ  دـنهد و  یم  ماـجنا 

نز و هاگن  تسا و  هارمه  سمل  هاگن و  اب  يرگـشیارآ ، راک  اریز  تسا ؛ مارح  عونمم و  دریذپ  ماجنا  مرحمان  درم  طسوت  ینز  شیارآ 
.تسین (3) زیاج  زین  تسا  هدش  ادج  هک  مرحمان  نز  يوم  هب  ندرک  هاگن  هک  يدح  ات  .تسا  مارح  رگیدکی  ندب  هب  مرحمان  درم 

هلأسم دنچ 

.دناشوپب (4) مرحمان  زا  ار  دوخ  ندب  وم و  دیاب  نز  . 1
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هاگن زین  و  .تسا ...« مارح  تّذل  دصق  نودب  هچ  تّذـل و  دـصق  اب  هچ  اه  تسد  تروص و  زج  هب  مرحمان  نز  ندـب  هب  ندرک  هاگن  . « 2
.دشاب (5) یم  مارح  مرحمان  درم  ندب  هب  نز  ندرک 

نز ياه  تسد  تروص و  هب  هاگن  رگا  هکلب  ...تسا  مارح  زین  نآ  اب  یندـب  ساـمت  تسا ، مارح  نآ  هب  ندرک  هاـگن  هک  يوضع  ره  . 3
هب هاگن  هب  زْجنُم  هک  يزکرم " نویـسالیپا   " و کیزیل "  " لمع نینچ  مه  .تسین  زیاج  اهنآ  اب  یندـب  سامت  مینادـب ، زیاـج  ار  مرحماـن 

دشاب یم  مارح  ددرگ  تروع 

10 ص :

ص32. ج3 ، هرس ، سدق  ماما  رضحم  زا  تائاتفتسا  - 1
تمقأ وأ  کلمع  تکرت  له  اهل  لاقف  هلآو  هیلعو  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  هطـشام  تلخد  لاق : مالـسلا : هیلع  هَّللادـبع  یبا  نع  - » 2
یلجت الف  تطـشم  اذإف  یلعفا  اهل : لاقف  هنع : یهتنأف  هنع  یناهنت  نأ  ـالإ  .هلمعأ  اـنأ  هلآو : هیلعو  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اـی  تلاـقف  .هیلع 

ص359، ج6 ، بیذـهت ، 2 ؛ ثیدح ص119 ، ج5 ، یفاک ، ...رعـشلاب .» رعـشلا  یلـصت  هجولا و ال  ءاـمب  بهذـت  اـهنأف  قرخلاـب  هجولا 
.152 ثیدح

م21. ص243 ، ج2 ، هلیسولاریرحت ، - 3
.2435 هلئسم لئاسملا ، حیضوت  - 4

.2433 هلئسم نامه ، - 5
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.تسا (1) مارح  دشاب  تروع  هب  هاگن  نآ  همزال  هک  یلمع  ره  نشکاس و  زین  و 

فلاخم سنج  هب  هیبش  شیارآ 

.دوش فلاخم  سنج  هیبش  هک  دنک  شیارآ  يا  هنوگ  هب  درم  ای  نز  هک  تسا  نآ  عونمم  دراوم  رگید  زا 

: هک تسا  هدش  لقن  هلآو  هیلعو  هللا  یلص  مرکاربمایپ  زا 

(2) دنروآرد ! نادرم  هفایق  هب  ار  دوخ  هک  ینانز  رب  ادخ  تنعل  دنروآرد و  نانز  هفایق  هب  ار  دوخ  هک  ینادرم  رب  ادخ  تنعل 

؟ دنرادرب وربا  ریز  اه  مناخ  دننام  ای  دننک  تنیز  اه  مناخ  شیارآ  مزاول  اب  ار  دوخ  تروص  دنناوت  یم  اهدرم  ایآ  لاؤس :

.دراد (3) لاکشا  باوج :

نانمشد لاذتبا و  گنهرف  جیورت 

داسف نانمشد و  گنهرف  هک  یشیارآ  دهاوخ و  یم  ار  نانمشد  هب  یگتـسباو  مدع  تّزع و  لالقتـسا و  دوخ  ناوریپ  يارب  مالـسا  نید 
نافرحنم یتح  لذتبم و  ياه  هورگ  یگنهرف  یـسایس و  راعـش  ناونع  هب  شیارآ  ياه  لدـم  زا  یـضعب  .تسا  مارح  دـیامن ، جـیورت  ار 

.تسا مارح  هعماج و  رد  داسف  بجوم  هتفرگ و  رارق  یسنج 

؟ دراد یمکح  هچ  یمومع  راظنا  رد  پر ، لیبق  زا  یبرغ ، ًالماک  ياه  لدم  اب  شیارآ  سابل و  ندیشوپ  لاؤس :

.دوش بانتجا  دیاب  دراد  داسف  رگا  يا : هنماخ  هَّللاهیآ  باوج :

» .تسین یبالقنا  ناملسم  کی  نأش  بسانم  راّفک  هب  هّبشت  اه و  سابل  نیا  ندیشوپ  : « ینارکنل لضاف  هَّللاهیآ 

رافک هب  هّبـشت  قدص  رگا  تسین و  ناملـسم  ناناوج  نأش ) ) ّيِز رد  راّفک  زا  دـیلقت  هب  سابل  نیا  ندیـشوپ  : « یناگیاپلگ یفاص  هَّللاهیآ 
(4) .تسا » مارح  دنکب 

شیارآ رد  يراکبیرف 

وا زا  هـک  ار  یــسک  دـنهاوخب  يو  زا  رگا  ًـالثم  دــنک ؛ شیارآ  ار  وا  دــهاوخ  یم  يرتـشم  هـک  هنوـگره  دــناوت  یم  رگــشیارآ  اـیآ 
یم دزادنا ، هابتشا  هب  ار  راگتـساوخ  هک  دناشوپب  يا  هنوگ  هب  تسه  وا  رد  هک  ار  یبیع  ای  دهد ، هولج  ابیز  يروط  هدش ، يراگتـساوخ 

؟ دهد ماجنا  ار  راک  نیا  دناوت 

(5)« .دشاب یمن  حیحص  زین  يرتشم  فرط  زا  راک  نیا  تساوخرد  هکلب  تسین ، زیاج  رگشیارآ  يارب  اهنت  هن  راک  نیا  »...

ّرضم شیارآ 
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هّجوتم ار  ینایز  ررـض و  رگا  تادابع - یتح   - يراک ره  .تسین  زیاـج  دوش  صخـش  يارب  ناـیز  ررـض و  ثعاـب  هک  یندرک  شیارآ 
: هنومن يارب  تسا ؛ عونمم  دنک  ناسنا 

ای يدابع و  لمع  هنوگره  ای  دـهد و  ماجنا  یلـسغ  ای  و  دریگب ، ییوضو  ای  دـشاب ، هتـشاد  نایز  وا  يارب  هک  دروخب  يزیچ  ناسنا  رگا  »
(6) .تسا » هداد  ماجنا  یمارح  راک  دهد ، ماجنا  دراد  ررض  شیارب  هک  ار  يدابعریغ 

11 ص :

.20 هلئسم ص243 ، ج2 ، هلیسولاریرحت ، - 1
(6 ثیدح ص258 ، ج103 ، راحب ، «. ) لاجّرلاب ءاسنلا  نم  تاهّبشتملا  هَّللا  نعل  ءاسنلاب و  لاجرلا  نم  نیهّبشتملا  هَّللا  نعل  - » 2

.یناگیاپلگ هَّللاهیآ  تائاتفتسا  درم ، نز و  طباور  ماکحا  - 3
ص101-104. املع ، هاگدید  زا  دیدج  لئاسم  - 4

ص295. ج2 ، هلیسولاریرحت ، : ك.ر - 5
.2630 هلئسم ینیمخ ، ماما  لئاسملا ، حیضوت  - 6
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ماگنه هک  تشاد  هجوت  دیاب  نخان  تشاک  دروم  رد  درادن ، لاکشا  نخان ، نتـشاک  و  وم ، ياج  ندنازوس  بل و  هژم ، وربا ، ندرکوتات 
دوب دـهاوخ  لطاب  زامن  هجیتن  رد  لطاب و  لسغ  وضو و  عجارم  همه  هدومرف  هب  هنرگاو  دوش  هتـشادرب  دـیاب  لسغ  ای  وضو و  يارب  زامن 
.دراد لاکـشا  مه  رگـشیارآ  يارب  راـک  نـیا  دـشابن  نتـشادرب  لـباق  رگا  تـساراد و  ار  هریبـج  مـکح  هـک  ترورـض  ماـگنه  رد  رگم 

، دوش یم  یتسوپ  يرامیب  داجیا  ببس  یتشادهب  رظنزا  (1)

.درک زیهرپ  نآ  زا  دیاب 

: ًالثم دوب ؛ دهاوخ  نامض  بجوم  دراوم  یضعب  رد  دوش  دراو  ینایز  يرتشم  هب  رگشیارآ  فرط  زا  رگا 

وا هب  ار  درف  کی  لماک  هید  دیاب  دیورن  رگید  دورب و  نیبزا  تروص  يوم  ای  رس  يوم  هک  دنک  يراک  رگشیارآ  رگا  نایاقآ ، دروم  رد 
رگا اما   (2)، دهدب

.دنزادرپب (3) دنک - یم  نیعم  هاگداد  هک  تراسخ  یعون   - شرا دیاب  رس  رد  ار و  هید  موس  کی  دیاب  شیر  دروم  رد  دیورب  هرابود 

یم ار  نز  کی  لماک  هید  رگـشیارآ  دیور  یمن  رگید  هتخیر و  رـس  يوم  هک  دوش  دراو  نایز  يا  هنوگ  هب  رگا  مه  اه  مناخ  دروم  رد 
.دنزادرپب (5) وا  هب  دنراد ، ار  وا  تیعقوم  هک  ینانز  رهم  هزادنا  هب  دیاب  دیور  یم  هرابود  هک  یتروص  رد  یلو  (4) دزادرپ ،

مرحمان يارب  شیارآ 

ندنایامن تسین ، زیاج  مرحمان  هب  دوخ  ندنایامن  هک  هنوگ  نامه  تسا ، مرحمان  صاخشا  يارب  ناوناب  شیارآ  عونمم ، دراوم  رگید  زا 
هک نیا  دـصق  هب  یمناـخ  تسین  زیاـج  تسا و  عونمم  دریگ  ماـجنا  دـصق  نیا  هب  هک  یـشیارآ  دـشاب و  یمن  زیاـج  مه  اـه  یگتـسارآ 

(6) .دنک شیارآ  دنیبب ، ار  وا  مرحمان 

؟ دراد یمکح  هچ  دهد ، یم  ناشن  مرحمان  هب  ار  شدوخ  نز  دناد ، یم  دنک و  یم  شیارآ  ار  اه  نز  هک  يرگشیارآ  لاؤس :

، دراد ملع  رگا  یلو  مارح ، تسا و  هانگ ) هب  کمک   ) مثا رب  تناـعا  دـنک  شیارآ  ار  وا  مرحماـن  هب  نداد  ناـشن  دـصق  هب  رگا  باوج :
.درادن (7) یبیع  دصق  نودب 

دهد و یم  ناشن  مرحمان  هب  ار  دوخ  هدش  شیارآ  نز  دنادب  رگشیارآ  هک  یتروص  رد  طقف  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  قوف  هلئسم  زا 
.دراد لاکشا  دشاب ، هتشاد  مه  يدصق  نینچ 

شیر ندیشارت 

.دشاب یم  شیر  ندیشارت  عونمم ، شیارآ  دراوم  رگید  زا 

(8)« .تسا مارح  بجاو ، طایتحا  ربانب  تسا ، غیت  لثم  هک  ینیشام  ای  غیت و  اب  شیر  ندیشارت  »
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ندییوررتهب و  لیبس ) شیر و  ، ) تروص رد  وم  ندییور  روظنم  هب  طقف  هک  دراد  هزاجا  دراد ، لاس  هک 18-19 یناوج  درم  ایآ  لاؤس :
؟ دییامرف یم  هچ  لیبس  دروم  رد  ریخ ؟ ای  دشارتب  غیت  اب  راب  هس  ای  ود  ار  تروص  نآ 

ندیـشارت درادن و  یعنام  ندیـشک  تروص  هب  غیت  هدماین ، نوریب  شیر  هک  ینامز  ات  یلو  دشارتب ، ار  شیر  دیابن  طایتحا  ربانب  باوج :
.درادن (9) یلاکشا  لیبس 

12 ص :

م16. ص242 ، ج2 ، هلیسولاریرحت ، - 1
.1 هلئسم ص570 ، ج3 ، هلیسولاریرحت ، - 2

.2 هلئسم نامه ، - 3

.1 هلئسم نامه ، - 4
.نامه - 5

ص152. درم ، نز و  طباور  ماکحا  - 6
ص153. نامه ، - 7

ص32. ج2 ، هرس ، سدق  ینیمخ  ماما  تائاتفتسا ، - 8
ص31. نامه ، - 9
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؟ روطچ دشاب  هدش  هاتوک  ًاقیقد  روخبآ  براش و  ياه  كون  هک  يوحن  هب  هاتوک  ًاتبسن  لیبس  نتشاذگ  لاؤس :

(1) .درادن یعنام  باوج :

؟ دراد تروص  هچ  هقیقش  يور  شیر و  رس و  يوم  نیب  لصافطخ  ندوب  صخشم  لاؤس :

.درادن (2) یلاکشا  باوج :

ار ششیر  رگا  هک  تسا  يروط  شلغـش  ًالثم  دشارتب ، ار  شـشیر  رارطـضا  رثارد  هک  یـسک  تسا ؟ مارح  شیر  ندیـشارت  ایآ  لاؤس :
؟ دهد یم  ماجنا  یمارح  راک  ایآ  تسیچ ؟ شفیلکت  دوش ، یم  شتروص  يوم  يالبال  رد  كاخودرگ  ندش  عمج  ثعاب  دشارتن ،

(3) .تسین یشارت  شیر  زوجم  روبزم  رذع  طوحالا و  یلع  تسا ، مارح  یشارت  شیر  باوج :

شتآ تیارس  نینچمه  زاگدض و  ياه  کسام  ندیشوپ  هلمجزا  دنراد ، هک  یلغـش  اب  طابترا  رد  یناشن  شتآ  نانکراک  نوچ  لاؤس :
رظنزا غیت  اب  شیر  ندیشارت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دوب ، دهاوخن  رطخ  زا  یلاخ  دنلب ، شیر  نتشاد  قیرح ، ءافطا  ماگنه  رد  ناشتروص  هب 

؟ تسیچ مکح  دراد ، لاکشا  یعرش 

تـسین نکمم  رگا  دـننک و  ظفح  رطخ  زا  ار  دوخ  دـنراذگ و  یقاب  ار  دـنک  شیر  قدـص  هک  يرادـقم  هب   ، تسا نکمم  رگا  باوج :
.دنروذعم (4)

يرگشیارآ یبناج  ماکحا 

ناونع هب  دراد ؛ لوغشم  ار  هدنناوخ  رگـشسرپ  نهذ  تسا  نکمم  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  لئاسم  دش ، حرطم  هک  یلئاسم  رانک  رد 
زا هدافتـسا  دـنیب ، یم  ار  اهنآ  مرحمان  هک  ییاـج  رد  ناوناـب  شیارآ  تنیز و  فلتخم ، ياـه  ناـکم  رد  شیارآ  تنیز و  مکح  لاـثم ،

همرس ندزرطع ، ندز ، كال  وربا ، حالـصا  یـشیارآ ، داوم  زا  هدافتـسا  ماگنه  رد  نتفرگوضو  زامن ، ای  جح  کسانم  رد  تالآ  تنیز 
....و مشچ  هب  ندیشک 

: دوش یم  نایب  اهنآ  یهقف  مکح  ثحب ، دروم  عوضوم  اب  لئاسم  نیا  طابترا  تهج  هب 

ياه تعاس  يروت و  ياه  شکتـسد  ندیـشوپ  نتفرگانح ، ندز ، كال  نخان ، ندرکدنلب  جاودزا ، هقلح  رتشگنا ، دـنب ، تسد  وگنلا ، «
تنیز ًافرع  هچره  یلک  روط  هب  دوش و  هدـناشوپ  مرحمان  زا  دـیاب  دـیآ ، یم  باسح  هب  تسد  ياه  تنیز  زا  هک  زیچره  یتنیز و  یچم 

.دراد ار  مکح  نیمه  زین  مشچ  بل و  وربا و  وتات  » (5) .تسا بجاو  مرحمان  زا  نآ  ندیشوپ  دوش ، یم  بوسحم 

یعونصم يوم 

دنا هتشاذگ  رـس  هب  هک  ار  یـسیگ  هالک  ای  دنا  هدرک  لصو  دوخ  يوم  هب  هک  ار  یعونـصم  ياهوم  دیاب  اه  مناخ  بجاو  طایتحا  ربانب  »
(6)« .دشاب نز  ای  درم  يوم  زا  هدش  لصو  يوم  هک  دنک  یمن  یقرف  و  دناشوپب ؛
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رهوشریغ يارب  نز  شیارآ 

یم رکذ  رهوش  ریغ  يارب  نز  شیارآ  هب  طوبرم  ماکحا  اج  نیا  رد  .دـش  نایب  یتاکن  دوخ  نارهوش  يارب  ناوناب  شیارآ  هرابرد  رتشیپ 
.دوش

هچرگ  - تسین نانآ  رب  یهانگ  دتفین  دارفا  نیا  هب  یمرحمان  هاگن  رگا  هک  دـتفا ، یم  قافّتا  سلاجم  اه و  ینامهیم  رد  رتشیب  دراوم  نیا 
نمؤم نانز 

13 ص :

.نامه - 1
.نامه - 2

ص32. نامه ، - 3

ص32. نامه ، - 4
ص86. درم ، نز و  طباور  ماکحا  - 5

.رتاسورتس ، 1 هلئسم یقثولاهورع ، - 6
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.دنیامن یم  ظفح  تسا  مرحمان  دید  رد  نتفرگرارق  لامتحا  یتح  هک  ییاه  ناکم  رد  ار  دوخ  یگتسارآ 

؟ دراد یمکح  هچ  هنانز  ینامهم  ای  یسورع  لثم  هنانز ، سلاجم  زا  یضعب  رد  رهوشریغ ، يارب  اه  نز  ندرک  شیارآ  لاؤس :

(1) .درادن یلاکشا  دنیبن  ار  وا  مرحمان  هک  یتروص  رد  باوج :

ناونع هب  .تسین  زیاـج  ناوناـب  یگتـسارآ  هب  زین  مرحماـن  ندرکرظن  تسین ، زیاـج  ناـمرحمان  هب  شیارآ  نداد  ناـشن  هک  هنوگ  ناـمه 
.دراد لاکشا  دیرخ ، تقو  رد  تالآرهاوج  ای  سابل  ناحتما  ماگنه  هب  مرحمان  هب  هاگن  لاثم ،

ای رتشگنا  ناحتما  ای  سابل  ورپ  يارب  رگا  یتح  تسین ، زیاج  وا  هب  ندرک  هاگن  دـشاب ، هدرک  شیارآ  هک  روظنم  ره  هب  مرحمان  : » هلئـسم
« .دشاب ...و  دنب  ندرگ  ای  وگنلا 

وربا حالصا 

: دوش هدناشوپ  مرحمان  زا  دیاب  دیآ ، باسح  هب  اه  تنیز  زا  رگا  ناوناب  يارب  وربا  حالصا 

«؟ تسا بجاو  مرحمان  زا  نآ  ندناشوپ  ایآ  دوش  یم  باسح  تنیز  ناوناب  يارب  نتشادرب  ورباریز  هک  نیا  هب  هجوت  اب  لاؤس :

.دنناشوپب (2) مرحمان  زا  ار  تنیز  تسا  بجاو  باوج :

تروص رس و  يوم  ندرک  گنر 

گنر هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یتیاور  رد  .تسا  هدش  هیصوت  نایاقآ  دروم  رد  تروص  يوم  رس و  يوم  ندرک  گنر 
.تسا (3) تابحتسم  زا  هدش و  هیده  هلآو  هیلعو  هللا  یلصربمایپ  هب  وم  ندرک 

هدـش شرافـس  انح  اب  ندرک  گنر  هب  نینچمه   (4) .تسا هدـش  يرت  شیب  دـیکأت  هایـس  گنر  اب  تروص  رـس و  يوم  ندرک  گنر  هب 
.تسا (5)

نخان كال 

مرحمان زا  دـیاب  دـیآ  باسح  هب  تنیز  رگا  هک  تسا ، اه  نخان  كال  اه و  تسد  هب  ندزاـنح  ناوناـب  هدافتـسا  دروم  ياـه  شیارآ  زا 
.دوش هدیشوپ 

؟ دراد لاکشا  ناوناب  يارب  اه  تسد  هب  ندزانح  نخان و  هب  ندز  كال  ایآ  لاؤس :

(6) .دنناشوپب مرحمان  زا  دیاب  ار  تنیز  یلو  درادن ؛ لاکشا  باوج :

ندیشک همرس 
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نآ زا  زین  دوـخ  ناراوــگرزب  نآ   (7) .تسا هدـش  عقاو  دـیکأت  هجوـت و  دروـم  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  فرط  زا  زین  ندیـشک  همرس 
هللا یلـص  لوسر  ترـضح  هک  هدش  تیاور  تسا ، همرـس  ییوراد  یّبط و  صاوخ  دوجو  ببـس  هب  هّجوت  نیا  .دـنا  هدرک  یم  هدافتـسا 

.دندیشک (8) یم  همرس  باوخ  ماگنه  هلآو  هیلعو 

زا ار  نآ  دـیاب  مهزاـب  تروص  نیا  رد  اـیآ  دـننک ، هدافتـسا  نآ  یّبـط  صاوخ  يارب  هکلب  تنیز ؛ يارب  هن  ار  همرـس  ناوناـب  رگا  لاؤس :
؟ دنناشوپب مرحمان 

.دنشاب (9) هتشادن  هچ  دنشاب ، هتشاد  ندرک  تنیز  دصق  هچ  دنناشوپب ، دیاب  دوش ، یم  باسح  تنیز  ًافرع  رگا  باوج :

14 ص :

.درم نز و  طباور  ماکحا  زا  لقن  هب  ءاتفتسا  ، 1880 جاودزا ، ماکحا  - 1
ص304. هنومن ، هلاسر  - 2

.5 ثیدح ص400 ، ج1 ، هعیشلا ، لیاسو  - 3
ص402. ج1 ، نامه ، - 4

ص408. نامه ، - 5
ص551. ج1 ، یقثولاهورع ، زا  هدافتسا  اب  ص304 ، هنومن ، هلاسر  - 6

ص413. ج1 ، هعیشلا ، لیاسو  - 7
.1 ثیدح ص413 ، نامه ، - 8

.32 هلئسم ص120 ، ج1 ، یقثولاهورع ، - 9

يرگشیارآ بادآ  ماکحا و  یگدنز 6 :  www.Ghaemiyeh.comهقف و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 30 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14635/AKS BARNAMEH/#content_note_14_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14635/AKS BARNAMEH/#content_note_14_8
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14635/AKS BARNAMEH/#content_note_14_9
http://www.ghaemiyeh.com


تسا هنابش  تحارتسا  ماگنه  دراد ، هراشا  تایاور  هک  هنوگ  نآ  یّبط ، صاوخ  يارب  همرس  زا  هدافتـسا  هک  دنامن  رود  رظنزا  هتکن  نیا 
.تسا یفتنم  نآ  ندوب  تنیز  ماگنه  نآ  رد  تسا  حضاورپ  هک 

نلکدا رطع و 

ییاج رد  ناوناب  اما  تسا ، هدیدنـسپ  يرما  نیا  و  تسین ، نایاقآ  ای  ناوناب  صوصخم  نلکدا ) رطع و   ) هدننکوبـشوخ داوم  زا  هدافتـسا 
، کیرحت هدسفم و  داجیا  تروص  رد  نوچ  دنیامن ؛ يراددوخ  داوم  نیا  هدافتسا  زا  هّجوت ، بلج  ببس  هب  دراد  دشودمآ  مرحمان  هک 

.تسین زیاج  راک  نیا 

(1) .تسین » زیاج  دشاب  کیرحت  هدسفم و  بجوم  رگا  نانز  ندزرطع  »

.دیامن لسغ  تسا  بحتسم  دنک ، هدافتسا  هدننکوبشوخ  داوم  زا  دوخ  رهوش  زا  ریغ  يدرم  يارب  رگا  هک  يروط  هب 

(2)« .دیامن لسغ  تسا  بحتسم  هدرک ، لامعتسا  شوخ  يوب  شرهوشریغ ، يارب  هک  ینز  »

تدابع شیارآ و 

، درادن یلاکشا  اهنآ  اب  ندناوخزامن  هک  تسا ، زامن  لاح  رد  یشیارآ  داوم  لامعتـسا  تالآرویز و  زا  ناوناب  هدافتـسا  رگید ، عوضوم 
یناشیپ سامت  مدع  بجوم  زامن  ماگنه  رد  ای  ددرگ و  ندب  هب  بآ  ندیسر  عنام  لسغ  ای  وضو  ماگنه  رد  یـشیارآ  داوم  هک  نیا  رگم 

.درک كاپ  ار  داوم  نیا  دیاب  تروص  نیا  رد  دوش ، رهم  اب 

؟ دراد لاکشا  زامن  رد  تالآ  تنیز  شیارآ و  مزاول  زا  هدافتسا  ایآ  لاؤس :

هک يداوم  لسغ ، وضو و  يارب  دـیاب  یلو  درادـن ، لاکـشا  زامن  ماگنه  نانز ، يارب  تـالآرویز  یـشیارآ و  مزاول  زا  هدافتـسا  باوج :
.دشابن عنام  مه  رهُم  يارب  دوش و  كاپ  دراد  مرج 

(3)

.دمآ دهاوخ  ششوپ  شخب  رد  نآ  لیصفت  هک  دراد  لاکشا  زامن  رد  تفاب  الط  صلاخ و  ریرح  سابل  ندیشوپ  نایاقآ  يارب 

دجسم شیارآ و 

(4) ٍدِجْسَم » ِّلُک  َْدنِع  ْمُکَتَنیز  اوُذُخ  ُمَدآ  یَنب  ای  »

.دیرادرب دوخ  اب  دجسم ، هب  نتفر  ماگنه  هب  ار  دوخ  تنیز  مدآ ! نادنزرف  يا 

رطع و ندربراک  هب  اهوم ، ندز  هناش  زیمت ، بترم و  ياه  سابل  ندیـشوپ  لثم  ینامـسج  ياه  تنیز  هب  هراشا  مه  دناوت  یم  هلمج  نیا 
.دشاب صالخا  تین و  یکاپ  یقالخا ، تاکلم  یناسنا ، تافص  لثم  یناحور  ياه  تنیز  لماش  مه  نآ و  دننام 
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: دندومرف مالسلا  هیلع  ترضح  دش ، لاؤس  هیآ  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  زا 

.تسا (5) زامن  ره  ماگنه  ندز  هناش  هراشا  دروم  ياه  تنیز  هلمجزا 

ار دوخ  ياه  سابل  نیرتهب  دنتـساوخ  یمرب  زامن  هب  هک  یماگنه  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  یناگدنز  هرابرد 
: دومرف ترضح  دندرک ، لاؤس  راک  نیا  لیلد  زا  .دندیشوپ  یم 

15 ص :

( هللا همحر  ینیمخ  ماما  زا  ءاتفتسا  . ) ص86 درم ، نز و  طباور  ماکحا  - 1
.644 هلئسم لئاسملا ، حیضوت  - 2

1060و289. هلئسم ینیمخ ، ماما  هیلمع  هلاسر  زا  طابنتسا  - 3
.31 هیآ فارعا ، هروس  - 4

لک دـنع  طشمتلا  کلاذ  نم  لاق : ٍدِجْـسَم ،« ِّلُک  َدـْنِع  ْمُکَتَنیز  اوُذُـخ   « لـجوزع هَّللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلعاـضرلا  نسحلاوبأ  لئـس  - 5
(3 ثیدح ص426 ، ج1 ، لیاسو ،  ) .هولص
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هب هک  هداد  روتسد  مشوپ و  یم  ابیز  سابل  مراگدرورپ  اب  زاینوزار  يارب  نم  تهج  نیمه  هب  دراد و  تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  ادخ 
(1) .دیریگرب ار  دوخ  تنیز  دجسم  هب  نتفر  ماگنه 

.تسا بحتسم  زامن  يارب  ندزرطع  دیفس و  سابل  ندیشوپ  تشاد  هجوت  دیاب 

جح شیارآ و 

و ددرگ ، یم  رازگرب  یصوصخم  ياهزور  رد  ناهج  ناناملسم  طسوت  هلاسره  هک  تسا  یناهج  میظع  هرگنک  یـسایس و  یتدابع  جح 
شیارآ و هنوگ  چـیه  هک  تسا  رظن  دروم  مارحا  لاح  رد  شیارآ  مکح  طـقف  راتـشون  نیا  رد  .تسا  يرایـسب  یعرـش  ماـکحا  ياراد 

.تسین زیاج  لاح  نآ  رد  زاجم ، یشیارآ  داوم  زا  هدافتسا 

، ناـنز يارب  ندرک  ( شیارآ  ) تنیز نینچمه  و  تنیز ، يارب  ندرک  تـسد  هـب  رتـشگنا  نتـسبانح و  نز ، درم و  يارب  ندیـشک  همرـس  »
(2)« .تسا مارح  مارحا  لاح  رد  نخان  نتفرگ  ندب و  تروص و  رس و  زا  وم  ندودز  نغور و  لامعتسا  دشاب و  رسمه  يارب  هچرگا 

( هاگشیارآ  ) يرگشیارآ ناکم 

هراشا

اج نآ  رد  لوـصا  زا  يرـس  کـی  تیاـعر  هک  تسا  ییاـه  یگژیو  ياراد  هاگـشیارآ ،)  ) دریگ یم  ماـجنا  نآ  رد  شیارآ  هـک  ییاـج 
: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  لیذ  رد  دشاب ؛ یم  يرورض 

بسانم ناکم 

تسا و يرورـض  نانآ  يارب  لماک  شـشوپ  تیاعر  هک  ناوناب  هاگـشیارآ  ًاصوصخ  دـشاب ؛ ظوفحم  بسانم و  یتسیاب  شیارآ  ناکم 
.دنشاب رود  هب  مرحمان  دارفا  دید  ددرت و  زا  دیاب 

ندوب حابم 

.تسا يرگشیارآ  ناکم  ندوب  حابم  رگید ، هتکن 

ار هراجا  تدـم  ینعی  دـیامن ؛ لمع  نآ  طورـش  هراـجا و  دـقع  قبط  دـیاب  هاگـشیارآ  بحاـص  ناـکم ، ندوب  يراـجیتسا  تروص  رد  »
(3) .دشاب » هدمآ  تسد  هب  حیحص  هار  زا  نآ  تیکلام  تسا ، یکلم  رگا  و  ...و ، دزادرپب  ار  اهب  هراجا  دنک  تیاعر 

يرگشیارآ رازبا 

ياـه مرک  وم ، ياـه  گـنر  راوشـس ، چاـپآ ، نوفیـس ، پمپ ، یچیق ، لـیبقزا  دوش ، یم  هدافتـسا  يرگـشیارآ  رد  هک  یلیاـسو  رازبا و 
.درک هدافتسا  اهنآ  زا  مارح  ای  لالح  راک  رد  ناوت  یم  هک  دنتسه  یلیاسو  ...و  غیت  تروص ،
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یم هک  ار  يزیچ  رگا  نوچ  تسین ؛ زیاج  مارح  هدافتسا  يارب  یلو  تسا ، زیاج  لالح  هدافتـسا  يارب  لیاسو  هنوگ  نیا  شورف  دیرخ و 
زا هک  دشورفب  دصق  نیا  هب  ار  روگنا  ًالثم  دننک ، فرـصم  مارح  رد  ار  نآ  هک  دشورفب  دصق  نیا  هب  دنربب  نآ  زا  لالح  هدافتـسا  دوش 

.تسا (4) لطاب  مارح و  نآ  هلماعم  دیامن  هیهت  بارش  نآ 

16 ص :

زا لقن  هب  ص150 ، ج6 ، هنومن ، ریسفت  «. ) دجسم لک  دنع  مکتنیز  اوذخ  لوقی  وه  ّیبرل و  لّمجتأف  لامجلا  بحی  لیمج ، هَّللا  نإ  - » 1
( سبالملا ماکحا  باوبا  ج3 ، لیاسو ،

.مارحا كورت  ص422 ، ج1 ، هلیسولاریرحت ، - 2
.هراجا عیب و  شخب  لئاسملا ، حیضوت  : ك.ر - 3

.2068 هلئسم لئاسملا ، حیضوت  - 4
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رازبا تشادهب 

زا نآ  ریغ  یتسوپ و  ياه  يرامیب  اریز  دشاب  یتشادهب  زیمت و  يرگشیارآ  رد  هدافتـسا  دروم  لیاسو  هک  تسا  بسانم  اج و  هب  رایـسب 
.دوش مولعم  نآ  يور  یکرچ  كدنا  ات  دشاب ، نشور  یگنر  ياراد  اهدنب  شیپ  اه و  هلوح  زین  تسا و  لاقتنا  لباق  قیرط  نیا 

هب ام  ینید  تاروتـسد  رد  هک  تسا  یلیاسو  ءزج  هناش  .دـشاب  يرتشم  دوخ  زا  هناـش  تشادـهب ، رت  شیب  تیاـعر  يارب  تسا  هتـسیاش 
.تسا هدش  هیصوت  نآ  ندوب  یصاصتخا 

رگید یتشادهب  تاموزلم  رازبا و  یکاپ 

، راک نیا  يارب  دریگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم  رازبا  ینوفعدض  يارب  اه  هاگشیارآ  رد  هک  تسا  يا  هدام  لکلا  لکلا :

« .تسا كاپ  هن ، ای  تسا  هدش  هتفرگ  دنک  یم  تسم  هک  ییاهزیچ  زا  دنادن  ناسنا  دشاب و  یتعنص  ِلکلا  رگا  »

(1)

، دـشاب هتـشادن  اهنآ  تساجن  هب  نیقی  ناسنا  رگا  دـنروآ ، یم  یمالـساریغ  ياهروشک  زا  هک  ییاه  نوباص  نغور و  یتشادـهب : مزاول 
(2) .تسا » كاپ 

ای نوخ  هب  هدولآ  هک  یتقو  ات  دـنک ، یم  ادـیپ  ساـمت  تروص  اـی  ندرگورـس  اـب  هک  داوم  رازبا و  لـیبقزا  يرگـشیارآ ، رگید  لـیاسو 
.دنا هنوگ  نیمه  زین  ...و ، نارپوم  هناش ، غیت ، .تسا  كاپ  دوشن ، رگید  تساجن 

.دنکن تیارس  رگید  ياهاج  هب  تسا ، هدش  سجن  نوخ  اب  ییاج  رگا  رس ، ندرک  سیخ  ماگنه  هب  هک  دوش  تبقارم  تسا  رتهب 

یسنپ رف 

نیمه هب  .دوش  یم  رس  يوم  ندش  سجن  ببس  تسا و  سجن  داوم  زا  نآ  رازبا  هک  تسا  يرف  اهرگشیارآ ، زا  یضعب  هتفگ  هب  ِرف  نیا 
.دشکب بآ  ار  دوخ  يوم  رس و  هک  دننک  يروآدای  يرتشم  هب  راک  مامتا  زا  سپ  نارگشیارآ  هک  تسا  بسانم  تهج 

میرگ کسام و 

.درادن یلاکشا  دشابن ، راگتساوخ  نتخادنا  هابتشا  هب  يارب  رگا  تشذگ - هک  هنوگ  نامه   - ندرک میرگ  ای  کسام  زا  هدافتسا 

( یلام ماکحا   ) رگشیارآ دمآرد 

لصا هک  یتروص  رد  رگشیارآ  دزمتسد  هجیتن  رد  و  دهد ، یم  ماجنا  هک  تسا  يراک  لباقم  رد  دنک  یم  تفایرد  رگشیارآ  هک  یلوپ 
.درادن یلاکشا  دشاب ، هتشادن  لاکشا  لمع 

هتکن دنچ 

يرگشیارآ بادآ  ماکحا و  یگدنز 6 :  www.Ghaemiyeh.comهقف و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 35 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14635/AKS BARNAMEH/#content_note_17_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14635/AKS BARNAMEH/#content_note_17_2
http://www.ghaemiyeh.com


هب حالـصا  يارب  خرن  نیا  هب  هجوتاب  اه  يرتشم  هدـش و  صخـشم  طوبرم  یفنـص  هیداحتا  طسوت  اـه  هاگـشیارآ  خرن  ًـالومعم  فلا - 
اب يرتشم  هک  نیا  رگم  دیامن ؛ تفایرد  هدش  نیعم  هچنآ  زا  شیب  رگشیارآ  تسین  هتسیاش  نیمه  يارب  دنیامن ، یم  هعجارم  هاگـشیارآ 

.دهد ماجنا  لومعم  زا  رتدایز  يراک  رگشیارآ  هک  نیا  ای  دنک  تخادرپ  یفاضا  یغلبم  دوخ  تیاضر 

رد دوش و  یم  تفاـیرد  يرتـشم  زا  ددرگ ، نّیعم  نیفرط  قـفاوت  اـب  هک  یغلبم  دـشابن ، راـک  رد  یـصخشم  خرن  هک  ییاـج  رد  : « هلأـسم
قفاوت ندوبن  تروص 

17 ص :

ص100. ج1 ، ینیمخ ، ماما  تائاتفتسا ، - 1
.94 هلئسم لئاسملا ، حیضوت  - 2

يرگشیارآ بادآ  ماکحا و  یگدنز 6 :  www.Ghaemiyeh.comهقف و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دنک » یم  تخادرپ  يرتشم  دوش ، یم  تخادرپ  يراک  نینچ  يارب  لحم  نآ  رد  هک  ار  یغلبم  یلبق ،

مکاح هب  سمخ  ناونع  هب  ار  نآ  مجنپ  کی  دـشاب ، هتـشاد  يزادـنا  سپ  شا ، هنالاس  جراخم  زا  شیب  ناسنا  رگا  يراک ، ره  رد  ب - 
.تسا نینچ  زین  رگشیارآ  دزادرپ ، یم  عرش 

؟ دوش یم  بجاو  ناسنا  رب  یعقوم  هچ  زا  سمخ  لاؤس :

دیاب دـیایب ، دایز  لاس  جراخم  زا  شدـمآرد  رگا  لاس  رـس  اـت  دـنک ، یم  دـمآرد  ندرکادـیپ  هب  عورـش  هک  یعقوم  زا  فلکم  باوج :
.دهدب (2) ار  هدنامیقاب  سمخ 

، دننک یم  تفایرد  يرتشم  زا  راک  زا  سپ  ار  دزم  دـننک و  تفایرد  هنایهام  قوقح  هک  دنـشابن  یمادختـسا  رگا  نارگـشیارآ  نیاربانب ،
.تسا نانآ  سمخ  لاس  زاغآ  يرگشیارآ  زاغآ  زور  نیلوا 

هدشادیپ ءایشا  رگشیارآ و 

ای دسانـش و  یمن  ار  نآ  بحاص  رگـشیارآ  دـنام و  یم  یقاب  ییایـشا  رگید ، ياه  هزاغم  ای  هاگـشیارآ  رد  هک  دـتفا  یم  قاـفتا  رایـسب 
لاس کی  ات  دیاب  دشاب  هرقن  لاقثم  مین  زا  رت  شیب  اهنآ  تمیق  هناشن و  ياراد  رگا  ءایشا  نیا  تروص ، نیا  رد  درادن ، اهنآ  هب  یسرتسد 

.دنهدب ریقف  هب  شبحاص  فرط  زا  دندش  سویأم  وا  ندـشادیپ  زا  دـشن و  ادـیپ  شبحاص  رگا  لاس  کی  زا  سپ  دـننک و  نالعا  ار  نآ 
(3)

ادـیپ شبحاص  زونه  یلو  ما ، هتـشون  هزاغم  هشیـش  تشپ  هک  نیا  اب  تسا ، هدـش  ادـیپ  لوپ  يرادـقم  ای  یفیک  هک  تسا  یتدـم  لاؤس :
؟ تسیچ ام  فیلکت  میسانش ، یمن  ار  اهنآ  نابحاص  هک  دنراذگ  یم  یقاب  یسانجا  اه  يرتشم  عقاوم  یضعب  نینچمه  .تسا  هدشن 

دنهدب هقدص  ریقف  هب  ار  نآ  نآ ، بحاص  بناج  زا  دیاب  شبحاص ، ندـشادیپ  زا  سأی  ای  و  نالعا ]  ] فیرعت لاس  کی  زا  دـعب  باوج :
.درادرب (4) دناوت  یم  زین  شدوخ  فیرعت  لاس  کی  زا  سپ  تسا ،] هدش  ادیپ  يزیچ  هک  یتروص  ینعی   ] لوا تروص  رد  و 

دارفا رگید  اب  ترشاعم  هاگشیارآ و 

قوقح ظفح  رد  تبقارم  دـنراد ؛ رگیدـکی  رب  یقوقح  لاح  نیا  اب  دنـشاب ، یم  نوگانوگ  ياه  قلخ  اه و  هقیلـس  ياراد  عاـمتجا  دارفا 
.تسا تیمها  زیاح  رایسب  اه ، ترشاعم  یعامتجا و  ياهدروخرب  رد  نانآ  هب  ندرکن  یتمرح  یب  نارگید و 

کین دروخرب 

هیلع یلع  ماـما  .تسا  دارفا  اـب  يدروخرب  شوخ  تیقفوـم ، ياـهزار  زا  یکی  و  تسا ، تیقفوـم  يوزرآ  رد  یناـسنا  ره  کـش  نودـب 
: دنیامرف یم  مالسلا 

.دیونشب (5) ابیز  خساپ  ات  دییوگب  نخس  ابیز 
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: هک هدش  لقن  هلمج  نآ  زا  تسا ، هدش  رکذ  یلماوع  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخس  رد  اه  هطبار  ندشرت  مرگ  يارب 

: دنک یم  صلاخ  ناناملسم  نایم  رد  ار  یتسود  زیچ  هس 

.دیامن دروخرب  دوخ ) ناملسم  ردارب   ) وا اب  ییور  هداشگ  اب  . 1

.دنک زاب  اج  وا  يارب  نتسشن  ماگنه  . 2

18 ص :

.15 هلئسم ص575 ، ج1 ، هلیسولاریرحت ، - 1
ص419. ج1 ، ینیمخ ، ماما  تائاتفتسا ، - 2

.2566 هلئسم لئاسملا ، حیضوت  - 3
ص906. ج2 ، ینیمخ ، ماما  تائاتفتسا ، - 4

ص139) مکحلاررغ ، «. ) باوجلا لیمج  اوعمست  باطخلا ، یف  اولَمِْجا  - » 5
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(1) .دنز ادص  ار  وا  دراد ، تسود  هک  یمان  نیرتهب  هب  . 3

؛ دـنوش وربور  مهاب  ابیز  يدروخرب  اب  دنـسانش - یمن  ار  رگیدـکی  هچرگا   - ناگدـننک هعجارم  مه  رگـشیارآ و  مه  هک  تساـبیز  هچ 
هب مارتحا  اب  ار  رگیدکی  مان  .دنریگراک  هب  ار  تسا - رگیدکی  قح  رد  اعد  عقاو  رد  هک  ندرک  مالـس  ًاصوصخ   - یمالـسا ياهروتـسد 

لمع هب  ار  يرتشم  مزاول  زا  تبقارم  تیاهن  هزاغم  بحاص  .دننک  لابقتسا  رگیدکی  زا  دنسپلد  یمیمص و  داش ، ینحل  اب  دنروآ و  نابز 
شخپ زا  هاگشیارآ  رد  دنیامنن ؛ سـسجت  رگیدکی  یگداوناخ  یـصوصخ و  لئاسم  رد  دهد ؛ شوگ  شنانخـس  هب  هلـصوح  اب  دروآ ؛
قوقح هب  دنوشن و  لیاق  ضیعبت  رگـشیارآ - ًاصوصخ   - یلومعم ياه  فراعت  رد  دننک ؛ يراددوخ  ساسا  نودـب  ياهربخ  تاعیاش و 

.دیامن تاعارم  ًالماک  ار  دوخ  یفنص  فیاظو  دنک و  لمع  دهد  یم  هک  ییاه  هدعو  هب  رگشیارآ  .دنراذگ  مارتحا  رگیدکی 

تبون تیاعر 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  اهراک  رد  بیترت  مظن و  تیقفوم ، لماوع  رگید  زا 

هب ار  دـسر  یم  اهنآ  هب  تیـصو  نیا  هک  یناسک  منادـناخ و  نادـنزرف و  مامت  و  مالـسلا - هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما   - رفنود امش 
(2) .منک یم  شرافس  یگدنز  روما  رد  مظن  ادخ و  زا  سرت 

هک دـنیامن  تمه  هدرک و  کمک  رگیدـمه  هب  اهراک  رتهب  عیرـس و  ماجنا  رد  دـنناوت  یم  مظن  تیاعر  اـب  هدـننک  هعجارم  رگـشیارآ و 
يارب دـشاب  ظوـفحم  اـم  تبوـن  میراد  تسود  تسا و  دنمـشزرا  اـم  يارب  تقو  هک  هنوـگ  ناـمه  اریز  دوـشن ، عیاـض  یـسک  زا  یقح 

.تسا نینچ  زین  نارگید 

زا دیفم ، تالجم  تایرـشن و  مومع و  يارب  هدافتـسا  لباق  ياه  باتک  رگید  یبهذم و  بتک  نآرق ، ندادرارق  اب  دـناوت  یم  رگـشیارآ 
يزیر همانرب  دـناوت ، یم  زین  هدـننک  هعجارم  .دـنک  بسک  يورخا  رجا  دوخ  يارب  هلیـسو  نیدـب  يریگولج و  يرتشم  تقو  نتفرردـه 

.دهد ماجنا  راظتنا  تقو  رد  ار  تسد  نیا  زا  ییاهراک  ای  هعلاطم  لثم  داد ، ماجنا  هاگشیارآ  رد  ناوت  یم  هک  ار  اهراک  یخرب  دنک و 

يرادتناما

، رگشیارآ ناوناب  هژیو  هب  دنیوگن ؛ یسک  هب  ار  دوخ  نایرتشم  رارسا  هک  دنـشاب  بقارم  نارگـشیارآ  هک  تسا  نیا  يرادتناما  دراوم  زا 
رازآ ثعاب  راک  نیا  هک  دننکن ؛ فیصوت  نامرحمان ، ًاصوصخ  نارگید ، يارب  ار  اه  مناخ  رارسا  یمـسج و  یقالخا و  صقن  ای  ییابیز 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تسا ، عونمم  هدوب و  تفعاب  ناوناب  ناملسم و  نانز 

(3) .دراد یمرب  شرارسا  زا  هدرپ  دنوادخ  درادرب ، نارگید  رارسا  زا  هدرپ  سکره 

: تسا زاجمریغ  يرما  یعرش  رظنزا  ییوج  بیع  نینچمه 

(4) .تسین » زیاج  ناناملسم  صیقنت  ییوج و  بیع  »

: دیامرف یم  دنوادخ 
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(5) وج ! بیع  يوگدب  ره  رب  ياو 

19 ص :

ص643. ج2 ، یفاک ، لوصا  زا  لقن  هب  ص175 ، هنومن ، هلاسر  - 1
ص558-559) یتشد ، همجرت  هغالبلا ، جهن  «. ) ...مکرما مظن  هَّللا و  يوقتب  یباتک  هغلب  نم  یلها و  يدلو و  عیمج  امکیصوا و  - » 2

.1141 ثیدح ص638 ، مکحلاررغ ، - 3
ص618. ج2 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تائاتفتسا ، - 4

(1 هیآ هزمه ، هروس  «. ) ٍهَزَمُّل ٍهَزَمُه  ِّلُِکل  ٌْلیَو  - » 5
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زین نآ  تبوقع  حـبق و  هدـش و  بوسحم  هریبـک  ناـهانگ  زا  یکی  هکارچ  دومن  زیهرپ  تسا - سلاـجم  لـقن  هاـگ  هک   - تبیغ زا  دـیاب 
: دنیامرف یم  دنوادخ  .تسا  رت  شیب  رگید  ناهانگ  زا  يرایسب  هب  تبسن 

(1) !« دروخب ار  شا  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  امش  زا  یسک  ایآ  دنکن ؛ ار  رگید  ضعب  تبیغ  یضعب  امش  زا  »

نامورحم لاح  تیاعر 

نامیا نآ  ندش  نیزگیاج  قافنا و  دروم  رد  راگدرورپ  ياه  هدعو  هب  دناد و  یم  دنوادخ  ار  یلـصا  ناسر  يزور  نامیااب ، رگـشیارآ 
یم میرک  نآرق  رد  دنوادخ  دنک ، یمن  یهاتوک  دیامن ، تشذگ  دیاب  هک  يدراوم  رد  دوخ  قح  زا  نتشذگ  رد  رطاخ  نیمه  هب  دراد ،

: دیامرف

هـشوخ ره  رد  دـنایورب و  هشوخ  تفه  هک  تسا  يا  هناد  دـننامه  دـننک ، یم  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  ار  شیوخ  لاوما  هک  یناـسک  لـثم  «
(2)« .تساناد رگشیاشگ  دنوادخ  دنک و  یم  ربارب  دنچ  دهاوخب  هک  سکره  يارب  دنوادخ  دشاب و  هناددص 

تفایرد ای  دارفا  هنوگ  نیا  هب  نداد  فیفخت  هب  نانآ ، يوربآ  ظفح  اب  مورحم  تعاـضب و  یب  دارفا  هعجارم  ماـگنه  هب  لـیلد ، نیمه  هب 
.دنک یم  تردابم  ترجا ، ندرکن 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

زین هاگـشیارآ  .دراد  رکذت  هب  جایتحا  هک  دـیآ  یم  شیپ  يدراوم  ینامیا ، نارهاوخ  ناردارب و  ندـشوربور  ماگنه  اه ، ناکم  همه  رد 
.تسا بجاو  نآ  طیارـش  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بجاو  راک  ندرک  كرت  ای  هانگ  ماجنا  اـب  دروخرب  رد  .تسا  هنوگ  نیمه 

: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآو  هیلعو  هللا  یلصربمایپ  زا  تسه ، هطبار  نیا  رد  يدایز  تایاور   (3) ینآرق تایآ  رب  هوالع 

، دننک كرت  ار  راک  نیا  یتقو  دنا و  یبوخ  رب  دـنیامن  يراکمه  یکین  يارب  دـننک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یتقو  ات  نم  تما 
(4) .تشاد دنهاوخن  يا  هدننک  يرای  نامسآ  نیمز و  رد  دنوش و  طلسم  هیقب  رب  یضعب  هدش و  هتفرگ  نانآ  زا  اه  تکرب 

.دنک یم  ظفح  دبای و  یم  ار  شیوخ  تمالس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ِوترپ  رد  ملاس  هعماج 

20 ص :

(12 هیآ تارجح ، هروس  «. ) ًاْتیَم ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی  نَأ  ْمُکُدَحَأ  ُبُِحیَأ  ًاضَْعب  مُکُضَْعب  بَتْغَی  َال  - » 1
ُهّللاَو ُءاَشَی  نَِمل  ُفِعاَُضی  ُهّللاَو  ٍهَّبَح  ُهَْئاِم  ٍهَُلْبنُـس  ِّلُک  ِیف  َِلباَنَـس  َْعبَـس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم  - » 2

(261 هیآ هرقب ، هروس  «. ) ٌمِیلَع ٌعِساَو 
.17 هیآ نامقل ، هروس  17 و  هیآ هبوت ، هروس  114و104 ؛ هیآ نارمع ، لآ  هروس  - 3

مل اذإف  ربلا ، یلع  اونواـعت  رکنملا و  نع  اوهن  فورعملاـب و  ورمأ  اـم  ریخب  یتمُأ  لازتـال  : « لاـق هنأ  هلآو  هیلعو  هللا  یلـص  یبنلا  نع  - 4
، هعیشلا لیاسو  ». ) ءامسلا یف  ضرألا و ال  یف  رـصان  مهل  نکی  مل  و  ضعب ، یلع  مهـضعب  ّطلـس  تاکربلا و  مهنم  تعزن  کلذ  اولعفی 
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(18 ثیدح ص398 ، ج11 ،
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ششوپ مود : لصف 

هراشا

21 ص :
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ششوپ

اوقت سابل  هماج ، نیرتهب  یلو  تسامش ، تنیز  هیام  دناشوپ و  یم  ار  امش  مادنا  هک  میداتسرفورف  یسابل  امـش  يارب  مدآ  نادنزرف  يا  »
(1) .تسا »

.دریگ یم  رارق  ثحب  دروم  ششوپ  زا  يدراوم  شیارآ ، یگتسارآ و  تبسانم  هب  شخب  نیا  رد 

رد .تسه  زین  وا  نت  نتـسارآ  يارب  يا  هلیـسو  تنیز و  یعوـن  هب  تـسا ، ناـسنا  بوـیع  مادـنا و  يارب  شـشوپ  هـک  یلاـح  رد  ساـبل 
یم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ؛ هدش  يدایز  ياه  شرافس  ...و  رطع  لامعتسا  لزنم و  سابل و  ندرکزیمت  هرابرد  ینید  تاروتـسد 

: دنیامرف

يادـخ هک  یماگنه  و  دـیآ ؛ یم  شدـب  نداد  ناشن  ریقف  ار  دوخ  یگراچیب و  رقف و  زا  دراد و  تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  دـنوادخ 
.دنیبب شا  هدنب  رد  ار  نآ  هناشن  دراد  تسود  دراد ، یم  ینازرا  شا  هدنب  رب  یتمعن  لجوزع 

: دومرف هنوگچ ؟ دش : لاؤس 

(2) .دراد هاگن  وکین  ار  شا  هناخ  دیامن و  لامعتسا  شوخ  يوب  دنک و  زیمت  ار  شسابل 

: تسا هلمج  نآ  زا  دشاب ، هتشاد  یطیارش  دیاب  یلو  تسا ، هدشن  هداد  روتسد  سابل  زا  یصاخ  عون  هب  ینید  ماکحا  رد 

؛ دناشوپب مزال  رادقم  هب  ار  ندب  . 1

؛ دشابن امن  ندب  كزان و  . 2

؛ دناشوپب ار  ندب  ياه  یگتسجرب  . 3

(3) دشابن ؛ ترهش  سابل  . 4

هک ییاه  سابل  نایم  یتوافت  هجیتن  رد   (4)« .تسین زیاج  بجاو ، طایتحا  ربانب  نز ، يارب  هچ  درم و  يارب  هچ  ترهش ، سابل  ندیشوپ  «
بجوم

.نآ (5) ندیشوپ  هوحن  ای  لدم  رظنزا  هچ  و  هدننز - دنت و   - نآ گنر  ای  یسنج  رظن  زا  هچ  تسین ؛ دوش  یم  ترهش 

.تسا هدش  یهن  زین  تایاور  رد  هنوگ ، نیا  ششوپ 

: دنیامرف یم  هلآو  هیلعو  هللا  یلص  مرکاربمایپ 

(6) .دناشوپ یم  يراوخ  سابل  وا  رب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دنک ، نت  رب  ترهش  سابل  ایند  رد  هک  یسک 
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22 ص :

(26 هیآ فارعا ، هروس  «. ) ٌْریَخ َِکلذ  يَْوقَّتلا  ُساَِبل  ًاشیِر َو  ْمُِکتاَءْوَس َو  يِراَُوی  ًاساَِبل  ْمُْکیَلَع  اَْنلَزنَأ  ْدَق  َمَدآ  ِیَنب  اَی  - » 1
.اهرثأ هیلع  يری  نأ  بحأ  همعن  دـبع  یلع  معنأ  اذإ  لجوزع  هَّللا  نأف  سؤابتلا ، سؤبلا و  هرکی  لّمجتلا و  لاـمجلا و  ّبحی  هَّللا  نإ  - » 2

ص300) ج79 ، راونالاراحب ، «. ) هراد نسحی  ههحیر و  بیطی  هبوث و  فظنی  لاق : کلذ ؟ فیک  لیق و 
.دنک امن  تشگنا  ار  ناسنا  هک  تسا  یسابل  ترهش  سابل  - 3

.845 هلئسم لئاسملا ، حیضوت  - 4
ص91. درم ، نز و  طباور  ماکحا  - 5

ص314) ج79 ، راونالاراحب ، «. ) همیقلا موی  لذلا  سابل  هَّللا  هسبلأ  ایندلا ، یف  هرهشلا  بایث  سبل  نم  - » 6
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: دنیامرف یم  مه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دنک (1) امن  تشگنا  ار  وا  هک  دوش  راوس  یبکرم  رب  دوش و  ترهش  ببس  هک  دنک  نت  رب  یسابل  هک  سب  نیمه  درم  يراوخ  يارب 

؛ دشابن فلاخم  سنج  صتخم  سابل  . 5

ار هنادرم  سابل  نز  هنانز و  سابل  درم  ینعی  تسا ، فلاخم  سنج  ساـبل  ندیـشوپ  تسا ، هتفرگ  رارق  یهن  دروم  هک  يرگید  شـشوپ 
.دشوپب

مارح بجاو ، طایتحا  ربانب  اه ، نز  هلیـسو  هب  اهدرم  سابل  ندیـشوپ  سکعلاب  اـهدرم و  هلیـسو  هب  اـه  نز  صوصخم  ساـبل  ندیـشوپ  »
(2)« .درادن لاکشا  نآ  اب  ندناوخزامن  اّما  تسا ؛

؛ دشابن تفابالط  ریرح و  سابل  . 6

يارب ...و  الط  رتشگنا  الط ، یچم  تعاس  الط ، ياهریجنز  لثم  ییاه  تنیز  زا  هدافتسا  زین  تفابالط و  صلاخ و  ریرح  سابل  ندیـشوپ 
.تسا زامن  ندش  لطاب  ثعاب  نآ  ندیشوپ  دشاب و  یم  عونمم  نادرم 

(3)« .تسا لطاب  نآ  اب  زامن  تسا و  مارح  نادرم  يارب  صلاخ  ریرح  سابل  ندیشوپ  »

مارح نادرم  يارب  یچم  يالط  تعاس  نتـسب  ندرک و  تسد  هب  الط  رتشگنا  هنیـس ، هب  الط  ریجنز  نتخیوآ  لثم  الط ، هب  ندرک  تنیز  »
(4) .تسا » لطاب  اهنآ  اب  ندناوخزامن  و 

ار مکح  نامه  زین  درم  طسوت  الط  هب ] ندرک  ] تنیز تسا و  مارح  دشاب ، یم  نادرم  صوصخم  هک  الط  تالآ  تنیز  شورف  دیرخ و  »
(5) .دراد »

؛ دشابن راّفک  هب  سابل  هیبش  . 7

لاکشا دهد ، یم  جاور  ناناملـسم  نایم  رد  ار  ناناملـسمریغ  گنهرف  دیامن و  یم  رافک  هب  هیبش  ار  صخـش  هک  ییاه  سابل  ندیـشوپ 
.دراد

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رارق قشمرـس  ار  ادخ  نانمـشد  موسر  بادآ و  كاروخ و  سابل ، وگب  نامیااب  دارفا  هب  هک ، درک  یحو  شناربمایپ  زا  یکی  هب  دنوادخ 
(6) .دیشاب ادخ  نمشد  اهنآ ] دننام  زین   ] امش هک  دیهدن 

؛ دشابن گنراگنر  شیاه  سابل  تسا  تافو  هدع  رد  هک  تسا  ینز  رگا  . 8

رد درب ، یمرـس  هب  تاـفو  هدـع  رد  حالطـصا  هب  هداد و  تسدزا  ار  دوخ  رهوش  هک  ییوناـب  تنیز  ساـبل و  دروم  رد  يا  هژیو  ماـکحا 
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: هلمجزا تسا ؛ هدش  نایب  هیلمع  ياه  هلاسر 

هک يرگید  ياهراک  نینچمه  دشکب و  همرـس  دشوپب و  گنراگنر )  ) ناولا سابل  تسا  مارح  درب ، یمرـس  هب  تافو  هدع  رد  هک  ینز  »
« .دشاب یم  مارح  وا  رب  دوش  یم  باسح  تنیز 

(7)

دشوپن دوش  یم  باسح  تنیز  هک  ار  ییاه  سابل  دراد ، هگن  هّدع  زور  هد  هامراهچ و  ات  تسا ، بجاو  هدرک  تافو  شرهوش  هک  ینز  »
(8)« .دنکن تنیز  نآ  دننام  رطع و  همرس و  اب  ار  دوخ  و 

23 ص :

ص313) ج79 ، راونالاراحب ، «. ) هرهشم هباد  بکری  ارّهشم و  ًابوث  سبلی  نأ  ًایزخ  لجرلاب  یفک  - » 1
ص146. ج1 ، هلیسولاریرحت ، - 2

ص145. ج1 ، نامه ، - 3
.یکارا هَّللا  تیآ  یناگیاپلگ و  هَّللا  تیآ  هیلمع  هلاسر  رازگزامن ) سابل  مجنپ  طرش  . ) 832 هلئسم لئاسملا ، حیضوت  - 4

ص81. عجارم ، املع و  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم  - 5
کلاسم اوکلـست  یئادـعا و ال  معاطم  اومعطت  ـال  یئادـعأ و  ساـبل  اوسبلت  ـال  نینمؤملل  لـق  هئاـیبنأ : نم  یبن  یلإ  هَّللا  یحوأ  هنإ  - » 6

ص158) عجارم ، املع و  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم  «. ) یئادعأ اونوکتف  یئادعأ 
.2518 هلئسم لئاسملا ، حیضوت  - 7
ص338. ج2 ، هلیسولاریرحت ، - 8
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کیتسالپ یحارج 

ینالوط یتدم  يارب  یعیبط و  رایـسب  لمع  هجیتن  دراذگ و  یمن  یقاب  تروص  رد  یمخز  هنوگ  چیه  ًالومعم  ناوختـسا  دنویپ  یحارج 
(1) .تسا مک  نآ  مروت  درد و  هاتوک و  تهاقن ، هورد  تسا و  راگدنام 

؟ دراد یمکح  هچ  دریگ  یم  ماجنا  ییابیز  يارب  ًافرص  هک  یکیتسالپ  ِياه  یحارج  لاؤس :

: يزیربت هَّللا  تیآ  باوج :

زیاج دـشاب  نآ  ریغ  زا  رگا  درادـن و  یعنام  دوش  هدافتـسا  ندرک  هلـصو  میمرت و  يارب  صخـش  دوخ  ندـب  ءاـضعا  زا  هک  یتروص  رد 
.ملاعلا هَّللاو  تسین ،

: ینارکنل هَّللا  تیآ 

.دوش ماجنا  یمارح  راک  نآ  نمض  رد  هکنیا  رگم  تسین ، مارح  هسفن  یف 

وم میمرت  دنویپ و 

رامیب دوخ  یعیبط  ياهوم  ینعی  دوش ؛ یم  ماجنا  یحارج  قیرط  زا  صـصختم و  کشزپ  طسوت  هک  تسا  یلمع  تفرک «  « ای وم  دـنویپ 
یم دراد  يرتشیب  تیمها  ییابیز  رظن  زا  تسا و  هدش  یلاخ  هک  رس ، يولج  ياه  تمسق  رد  دنراد و  یمرب  تشپرپ  ياه  تمسق  زا  ار 

.دنراک

: دراد دوجو  وم  میمرت  يارب  شور  هس  یّلکروط  هب 

، دش رکذ  هک  یشور  . 1

.تسا (2) تشرد  ياه  خاروس  ياراد  مه  نآ  هک  دوش  یم  هتفاب  رس  يوم  هب  سیگ  هالک  شور  نیا  رد  ینتفاب : شور  . 2

ود فـالخ  رب  شور  نیا  .داد  وش  تسـش و  ار  رـس  يوم  ناوت  یم  نآ  ناـیم  زا  هک  یتشرد  ياـه  خاروس  اـب  روت  کـی  تروص  هب  . 3
یلصا يوم  هب  سپیلک  بسچ  هلیسو  هب  يروت  نیا  .دنک  یم  مهارف  ار  رـس  تسوپ  هب  مزال  ياوه  ندیـسر  سفنت و  ناکما  رگید  دروم 

.دوش یم  لصتم 

؟ تسیچ رس  يور  رب  وم  نتشاک  مکح  لاؤس :

: ینارکنل لضاف  هَّللا  تیآ  باوج :

.دوش ماجنا  یمارح  راک  نآ  نمض  رد  هکنیا  رگم  تسین ، مارح  هسفن  یف 
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: يزیربت هَّللا  تیآ 

.تسین (3) زیاج  لسغ  وضو و  تهجزا  دوشب  ندب  تسوپ  يور  رب  عنام  داجیا  هچنانچ 

؟ تسیچ یعونصم  نخان  نتشاک  مکح  لاؤس :

: مراکم هَّللا  تیآ  ترضح  باوج :

« .دسرب ندب  هب  بآ  هک  دوب  بقارم  دیاب  لسغ  وضو و  دروم  رد  یلو  درادن ، یلاکشا  یعونصم  نخان  نتشاذگ  »

یعونصم هژم  نخان و  نتشاک 

هک دننابسچ  یم  نخان  يور  یعونـصم  نخان  ًالثم  دننک ؛ یم  راک  ...و  نخان  وربا ، هژم ، يور  هنانز  هاگـشیارآ  رد  تسا  یتّدم  لاؤس :
.دراد ار  نتشادرب  نتـشاذگ و  بصن ، تیلباق  هک  دنهد  یم  رارق  یعونـصم  هژم  کلپ  يور  ای  تسین ، ندرکادج  لباق  هام  ات 6 ًادودح 

؟ تسیچ رگشیارآ  هدنوش و  شیارآ  نز  يارب  راک  نیا  ماجنا  مکح  دییامرفب  ًافطل 

24 ص :

ص110. یمیحر ، گنشوه  روسفرپ  تسوپ ،) هژیو   ) یشیارآ یتشادهب و  عیانص  هلجم  - 1
ص59-60. ییابطابط ، رتکد  وم ،) هژیو   ) یشیارآ یتشادهب و  عیانص  هلجم  - 2

.تسا هتفرگ  تروص  فلؤم  دوخ  فرط  زا  هک  ینارکنل  لضاف  يزیربت و  ماظع  تایآ  تارضح  زا  ءاتفتسا ، - 3
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چیه يارب  دشاب ، کلپ  لصا  ای  یلوا  لصا  هب  بآ  ندیسر  زا  عنام  لسغ  وضو و  رد  هک  دشاب  يروط  رگا  هللا : همحر  تجهب  هَّللا  تیآ 
.تسین زیاج  ودره  مادک 

هک یـسک  درادـن و  یعناـم  دـشابن  مرحماـن  نادرم  دـید  دروم  هک  یتروص  رد  ناـنز  يارب  ندرک  تنیز  هللا : همحر  يزیربـت  هَّللا  تیآ 
مارح تنیز  يارب  شیارآ  دـناد  یم  رگا  تسا و  لـالح  نآ  ترجا  .دریگ  یم  راـک  ترجا  لـالح  تنیز  يارب  تسا و  نییزت  شراـک 

ندیسر زا  عنام  هک  شیارآ  تسا و  لاکـشا  دروم  شترجا  شراک و  تسا  نامرحمان  يارب  يرگ  هولج  ای  راگتـساوخ  ندز  لوگ  لثم 
تـسا هریبک  هانگ  زامن  كرت  تسا و  لطاب  زامن  ّالاو  دوش  فرطرب  لـسغ  وضو و  تقو  دـیاب  تسا  ندـب  رهاـظ  هب  لـسغ  وضو و  بآ 

.ملاعلا هَّللاو  .دننکن  هدافتسا  یعونصم  نخان  زا  دیاب  نیاربانب 

.تسا بترتم  هریبج  مکح  دشاب  یجرح  بجاح  عفر  رگا  وضو  لسغ و  يارب  .درادن  عنام  هسفن  یف  هّلظ :) ماد  ) يا هنماخ  هَّللا  تیآ 

یتحار هب  هک  دـنا  هدومن  نایب  اهنآ  زا  يرایـسب  یّتح  تسه و  نآ  ندـش  فرطرب  ناـکما  ًارهاـظ  رگـشیارآ  دارفا  زا  قیقحت  اـب  رّکذـت :
.تسا لطاب  هریبج  يوضو  دنکن  فرطرب  رگا  اذلف  .دوش  یم  فرطرب 

.تسین زیاج  هّلظ :) ماد  ) یناتسیس هَّللا  تیآ 

.تسین زئاج  ّالاو  درادن  یعنام  دـشاب  نتـشادرب  لباق  لسغ  ءوضو و  عقوم  رد  هریغ  نخان و  وربا و  رگا  هّلظ :) ماد  ) یناگیاپلگ هَّللا  تیآ 
.تسین زئاج  مه  رگشیارآ  يارب  دشابن  نتشادرب  لباق  هک  يدروم  رد 

.هدنوش شیارآ  يارب  هن  رگشیارآ و  يارب  هن  تسین  زیاج  دشاب  لسغ  وضو و  عنام  رگا  هللا : همحر  ینارکنل  لاضف  هَّللا  تیآ 

دنکن هّجوت  بلج  هاگره  .ترورض  لاح  رد  رگم  تسین  زیاج  دشاب  لسغ  ای  وضو  محازم  هاگره  هّلظ :) ماد  ) يزاریش مراکم  هَّللا  تیآ 
.درادن یلاکشا 

.دراد لاکشا  زین  نآ  ترجا  تسین و  زیاج  راک  نیا  هّلظ :) ماد  ) ینادمه يرون  هَّللا  تیآ 

رد تسا  بجاو  هک  ییاهاج  هب  تسا  بآ  ندیـسر  زا  عنام  هک  يزیچ  ندادرارق  لاؤس  ضرف  رد  هّلظ :) ماد  ) یناسارخ دیحو  هَّللا  تیآ 
.دشاب هتشاد  نتشادرب  تیلباق  هکنیا  رگم  تسین  زیاج  دوش  هتسش  وضو  لسغ و 

25 ص :
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اعد

هنییآ و هب  ندرک  هاگن  ماگنه  ياـعد  ماـتخ ، نسح  ثحب و  عوضوم  بساـنت  هب  هک  هدـش  دراو  ییاـهاعد  هرمزور  لاـمعا  یخرب  يارب 
: مینک یم  رکذ  ار  ندیشک  همرس 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هب  هلآو  هیلعو  هللا  یلصربمایپ 

: وگب هنیآ  رد  ندرک  هاگن  ماگنه 

(1) .یقْزِر یْقلُخ َو  ْنِّسَحَف  یْقلَخ  َْتنَسْحَأ  امَک  َمُهّللَا 

.هدرارق وکین  زین  ارم  يزور  قالخا و  يداد ، رارق  وکین  ارم  شنیرفآ  هک  هنوگنامه  ادنوادخ !

: همرس ندیشک  ماگنه  ياعد 

...ینید یف  َهَریصَْبلا  يرََصب َو  یف  َروُّنلا  ِلَعِْجا  ٍدَّمَُحم َو  َلآ  ٍدَّمَُحم َو  ِّقَِحب  َُکلَأْسَا  ّینِإ  َمُهّللَا 

نید رد  ار  تریصب  ناگدید و  رد  ار  رون  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  وا  نادناخ  هلآو و  هیلعو  هللا  یلصدمحم  قح  هب  ار  وت  ادنوادخ ،!
« نیمآ  » ....یهد رارق  نم 

عبانم تسرهف 

.میرک نآرق  . 1

.یضر دیس  هغالبلا ، جهن   . 2

.نیدلا سمش  يدهم  دیس  بسک ، بادآ   . 3

.یمالسا تاغیلبت  رتفد  مهن ، پاچ  یموصعم ، دوعسم  دیس  درم ، نز و  طباور  ماکحا  . 4

( مق هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو   ) .یمالسا تاراشتنا  رتفد  هرس ، سدق  ینیمخ  ماما  تائاتفتسا ،  . 5

.ق 1389 یتنج ، دمحا  ینیکشم و  یلع  مالسالا ، یف  جاوزلا   . 6

.هیمالسالا بتکلاراد  يدزی ، مظاک  دمحم  دیس  یقثولاهورعلا ، . 7

.هغللا یف  دجنملا  . 8

.هیمالسالاهبتکم نارهت ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، . 9
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.فرشالا فجنلا  یف  بادالا  هعبطم  هرس ، سدق  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  . 10

.يزاریش مراکم  هَّللاهیآ  هنومن ، ریسفت  . 11

يرهاط 1363. تاراشتنا  نارهت ، هرس ، سدق  ینیمخ  ماما  لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  . 12

26 ص :

ص25-26. نیقتملاهیلح ، - 1
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.مالسلا هیلعداجس  ماما  قوقح  هلاسر   . 13

.یمالسا تاغیلبت  رتفد  مق  يرهوگ ، میحرلادبع  هنومن ، هلاسر  . 14

.يدُمآ مکحلاررغ ، . 15

.نیعم دمحم  رتکد  یسراف ، گنهرف   . 16

.یمالسا یشورفباتک  نارهت ، ییابطابط ، یفطصم  دیس  نیون ، گنهرف  . 17

.میحر رتکد  ییابطابط و  نیسح  رتکد  یشیارآ ، یتشادهب  هلجم   . 18

.املع هاگدید  زا  دیدج ، لئاسم  . 19

.يراصنا خیش  همرحم  بساکم  . 20

.هیمالسالا هبتکملا  نارهت ، یلماعلا ، رحلا  نسح  دمحم  خیش  هعیشلا ، لئاسو  . 21

.یمالسا تاغیلبت  رتفد  مق ، یثدحم ، داوج  بتکم ، ورملق  رد  رنه   . 22

27 ص :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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