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نایباهو رظنم  زا  لقع 

باتک تاصخشم 

 - 1341 رغصایلع ، یناوضر ، هسانشرس : 
[. ترایز جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  يارب  [ ؛ یناوضر رغصایلع  نایباهو / رظنم  زا  لقع  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 رعشم ، رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 
ص. [ 87  : ] يرهاظ تاصخشم 

. یسانشتیباهو ثحابم  هلسلس  تسورف : 
978-964-540-271-4 لایر :   9500 کباش : 

( مود پاچ   ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
(. اپیف  ) 1389 لوا : پاچ  تشاددای : 

. مود پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  87 ؛] . ] ص همانباتک : تشاددای : 

( مالسا  ) لقع عوضوم : 
دیاقع هیباهو --  عوضوم : 

ترایز جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  هدوزفا :  هسانش 
BP216/5/ر6ع7 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/42 ییوید :  يدنب  هدر 
2111964 یلم  :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا

نایباهو رظنم  زا  www.Ghaemiyeh.comلقع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:2
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ص8

هچابید
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ص9 
، لوحترپ خیرات  نیا  رد  تساههیرظن . اهتشادرب و  عونت  اهینوگرگد و  لوحت و  زا  هدنکآ  اهدورف و  زارف و  هارمه  یمالسا  هشیدنا  خیرات 
دـناهدش و هدرپس  یـشومارف  هب  يدـنچ  زا  سپ  نانآ  زا  یخرب  هدومن و  روهظ  یفلتخم  ینابم  اههزیگنا و  اب  نوگانوگ و  بهاذـم  اـههقرف و 

نیا اریز  تسا ؛ يرگید  ّرـس  ریـس و  ار  تیباهو  هقرف  نایم ، نیا  رد  اما  دـننیرفآشقن ، یمالـسا  عماوج  رد  نانچمه  لوحت  ریـس  اب  زین  یخرب 
هنارجحتم راوتـساان و  ياههشیدـنا  ات  تسا  نآ  رب  اما  تسین ، رادروخرب  یمالـسا  نارظنبحاص  نایم  رد  يراوتـسا  هشیدـنا  زا  هکنآ  اب  هقرف 

. دنالوبقب یمالسا  رکفت  هشیدنا و  رادنادیم  اهنت  ار  دوخ  هدومن و  لیمحت  ناناملسم  ریاس  هب  ار  شیوخ 
رغصایلع ياقآ  بانج  دنمجرا  داتسا  هک  قیقحت  هتسیاب  تسا  يراک  هقرف  نیا  ياههشیدنا  لوحت و  ریس  اهزمر و  زار و  تخانـش  ورنیا ، زا 

هب ریدقت  روخرد  ریگیپ و  شالت  اب  یناوضر 
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ص10
هتخادرپ هقرف  نیا  ياهشرگن  اههشیدـنا و  يواکاو  هب  ناوارف  یتاقیقحت  عبانم  زا  يدـنمهرهب  اب  هتخادرپ و  رکفت  نیا  ناهنپ  ادـیپ و  ياـیاوز 

. تسا
اب هدـیدرگ و  یفارحنا  هقرف  نیا  اـب  رتـشیب  ییانـشآ  بجوـم  تاـقیقحت  هلـسلس  نیا  تسا  دـیما  ناـشیا ، تاـمحز  زا  رکـشت  ریدـقت و  نمض 

. دوش هدوزفا  هعومجم  نیا  یفیک  ياقترا  رب  يدعب  ياهپاچ  رد  نارظنبحاص  نادنمشیدنا و  ياههاگدید  زا  يریگهرهب 
قیفوتلا یلو  هنا 

جح تاقیقحت  زکرم 
فراعم مالک و  هورگ 

راتفگشیپ
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ص11
رد ود  ره  دـشابیم و  رهاظ  تجح  هک  ربمایپ  يرگید  تسا و  ینطاب  تجح  هک  لقع  یکی  تسا ؛ هداد  تجح  ود  ناسنا  هب  لاعتم  دـنوادخ 

يرون غارچ و  هلزنم  هب  نطاب  تجح  لوسر و  هدرک و  میسرت  ار  فادها  رهاظ  تجح  لوسر و  دنرگیدکی . لّمکم  لامک  هب  ناسنا  ندناسر 
ات دوـش  ثحب  یلقع  ماـکحا  رد  هک  تسا  بساـنم  اذـل  دـسرب . یهلا  ياـیبنا  رظن  دروـم  فادـها  هب  نآ  وـترپ  رد  دـناوتیم  ناـسنا  هک  تسا 

. درک دامتعا  یعرش  ماکحا  طابنتسا  رد  اهنآ  هب  ناوتیم  رادقم  هچ  ات  هکنیا  ددرگ و  صخشم  اهنآ  هدودحم 
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ص12

لقع تیجح 

هراشا
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ص13

هراشا

تجح تسا  لقع  تلاخد  يارب  تیحالـص  هک  يدراوم  رد  ار  نآ  هتـسناد و  طابنتـسا  عبانم  هریاد  رد  لـخاد  ار  لـقع  یماـما  هدزاود  هعیش 
. درامشیم

ثعاب بلطم  نیا  و  دشابیم . عرش  ماکحا  طابنتسا  يارب  یمهم  عبنم  هک  يروط  هب  دراد  ياهژیو  صاخ و  هاگیاج  یمالسا  عیرـشت  رد  لقع 
ماکحا هیحان  رد  یگدرتسگ  هعسوت و  نانچ  و  درب ، شیپ  هب  يرشب  ياهندمت  ياپمه  ار  نآ  هتـشاد و  هاگن  دلاخ  یقاب و  ار  مالـسا  هک  هدش 

. دشاب اهنامز  مامت  رب  قابطنا  لباق  هک  دنک  داجیا  یمالسا 
عرـش زا  ار  دوخ  و  مینادب ، تجح  یفیقوت  ماکحا  تادابع و  یعامتجا و  يدرف و  حلاصم  مامت  رد  ار  لقع  ام  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو 

. دباییم تلاخد  هزاجا  لقع  هک  تسا  صاخ  يدراوم  رد  اهنت  هکلب  مییامن ، زاینیب  سدقم  عراش  و 
: دومرف مکح  نب  ماشه  هب  باطخ  ع )  ) مظاک ماما 
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ص 14
(1) ُلوُقُعلاَف . ُۀَنِطاَبلا  اَّمَأ  َو  ُۀَِّمئَألا ، َو  ُءاِیْبنألا  َو  ُلُسُّرلاَف  ُةَرِهاَّظلا  اَّمَأَف  ٌۀَنِطَاب ؛ ٌۀَّجُح  َو  ٌةَرِهاَظ  ٌۀَّجُح  نیَتَّجُح : ساّنلایَلَع  َّنإ هللا  ُماشِه ! ای 

، دناهمئا ایبنا و  نالوسر و  نامه  رهاظ  تجح  اما  نطاب ، تجح  يرگید  رهاظ و  تجح  یکی  دراد : تجح  عون  ود  مدرم  رب  دـنوادخ  انامه 
. دشابیم لوقع  نطاب ، تجح  اما  و 

زا هک  یطرـش  هب  دراد  رظن  اـهنآ  رد  لقتـسم  روط  هب  لـقع  هک  یماـکحا  هب  مالـسا  هک  دوـشیم  هدافتـسا  رگید  ثیداـحا  ثیدـح و  نیا  زا 
هدـهاشم اذـل  و  درگنیم . تمظع  هدـید  هب  هدوب و  مارتحا  دروم  دـشاب ، یعطق  یلقع  نآ  ماکحا  دـشاب و  رود  هب  یناویح  زئارغ  تافارحنا و 

. دناهدرک رصحنم  لقع  عامجا و  تنس ، باتک ، عنم : راهچ  رد  ار  یعرش  هلدا  تهاقف ، خیرات  لوط  رد  هعیش  ياملع  هک  مینکیم 
: دیامرفیم ق ) 598 ه . - 539  ) یلح سیردا  نبا 

تدقف اذاف  لقعلا ، لیلد  وأ  عامجالا ، وأ  اهیلع ، قفتملا  ةرتاوتملا  ص )  ) هلوسر ۀّنـس  وأ  هناحبـس ، هللا  باتک  اّما  قرط : عبرا  ودـعی  ّقحلا ال  ّنا 
(2) اهیف ...  لقعلا  لیلدب  کسمتلا  ۀعیرشلا ، ذخأم  نع  نیثحابلا  نیقّقحملا  دنع  ۀیعرشلا  لئاسملا  یف  دمتعملاف  ۀثالثلا 

و لقع ، لیلد  ای  عامجا و  ای  شلوسر و  قافتا  دروم  رتاوتم و  تنس  ای  تسا و  ناحبس  يادخ  باتک  ای  دنکیمن : زواجت  قیرط  راهچ  زا  قح 
زا  ناگدننکثحب  نیققحم و  دزن  هچنآ  دوبن  لوا  لیلد  هس  هاگره 

ص 16. ج 1 ، یفاک ، - 1
ص 46. ج 1 ، رئارسلا ، - 2
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ص15
 ... دشابیم لقع  لیلد  هب  کسمت  تسا ، یعرش  لئاسم  رد  دامتعا  دروم  تعیرش  ذخأم 

لقع تیلیلد  رد  فالتخا 

یـسررب ثحب و  دروم  نییلوصا  دزن  تهج  نیدـب  دـننکیم و  عوجر  نآ  هب  ماکحا  طابنتـسا  دراوم  رد  اهقف  هک  تسا  یعبانم  هلمج  زا  لقع 
. تسا هدش  هتفرگ  رارق 

مکح جـتنم  هک  یلوصا  زا  يرایـسب  دروم  رد  اهنت  یخرب  اریز  تسا ؛ فلتخم  لـقع  تیلیلد  هراـبرد  تنـس  لـها  هعیـش و  نییلوصا  تاـملک 
تنس نآرق و  دننامه  لقتسم  یلصا  لیلد و  ار  لقع  رگید  یخرب  و  دننکیم ، هدافتسا  لیلد  ناونع  هب  لقع  زا  تسا  یلمع  هفیظو  ای  يرهاظ 

. دریگ رارق  یلک  یعرف  یعرش  ماکحا  طابنتسا  سایق  ياربک  دناوتیم  هک  دننادیم  ود  نآ  ضرع  رد  و 
: دیوگیم لقع  لیلد  ثحبم  رد  یلازغ 

و تازجعملاب ، مهدییأت  و  لسرلا : ۀثعب  لبق  تانکسلا  تاکرحلا و  یف  قلخلا  نع  جرحلا  طوقس  تابجاولا و  نع  ۀمذلا  ةءاربیلع  لقعلا  ّلد 
(1) عمسلا . دری  نا  یلإ  کلذ  باحصتسا  یلع  نحن  عمسلا و  دورو  لبق  لقعلا  لیلدب  مولعم  ماکحالا  ءافتنا 

هب هدـش و  ثوعبم  نـالوسر  هکنآ  زا  لـبق  دراد  تلـالد  تانکـس  تاـکرح و  رد  قـلخ  زا  جرح  طوقـس  تاـبجاو و  زا  همذ  تئارب  رب  لـقع 
تازجعم

ص 127. ج 1 ، یفصتسملا ، - 1
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یعمـس لیلد  ندیـسر  ات  ار  لـقع  مکح  اـم  و  تسا ، مولعم  عمـس  لـیلد  دورو  زا  لـبق  لـقع  لـیلد  هب  ماـکحا  ندوب  یفتنم  و  دـنوش . دـییأت 

. میریذپیم
. دشاب یلمع  هفیظو  رب  لیلد  رشابم  روط  هب  هکنآ  هن  تسا  تئارب  يارب  لیلد  یلازغ  دزن  لقع  هک  دوشیم  هدافتسا  ترابع  نیا  زا 

لقع لـیلد  فـیرعت  رد  وا  تسا . یعرـش  مکح  یلمع و  هفیظو  رب  رـشابم  لـیلد  لـقع  هـک  دوـشیم  هدافتـسا  یمق  يازریم  تراـبع  زا  یلو 
: دیوگیم

(1) یعرشلا . مکحلاب  ملعلا  یلإ  یلقعلا  مکحلاب  ملعلا  نم  لقتنی  یعرشلا و  مکحلا  یلإ  هب  لصوی  یلقع  مکح 
. ددرگیم لصاح  یعرش  مکح  هب  ملع  یلقع ، مکح  هب  ملع  زا  دوشیم و  یعرش  مکح  فشک  نآ  هطساو  هب  هک  تسا  یلقع  یمکح 

لقع تیجح  دراوم 

هراشا

رد دیامن و  تابثا  ار  یعرـش  مکح  دناوتیم  دـشابن  یناویح  زیارغ  یـساسحا و  بناوج  زا  ّرثأتم  لقع  مکح  رگا  دـش  هراشا  هک  هنوگنامه 
: مینکیم هراشا  تسا  تجح  لقع  مکح  هک  يدراوم  هب  کنیا  دریگ ...  رارق  عرش  مکح  طابنتسا  عبانم  زا  یکی  ناونع  هب  هجیتن 

تامزالم دراوم  . 1

: لثم تسا  تامزالم  دروم  تسا  تجح  لقع  كرد  مکح و  هک  يدراوم  هلمج  زا 

. وا زا  لقن  هب  ص 108  ج 3 ، رفظم ، هقف ، لوصا  - 1
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. دشاب وضو  هک  نآ  همدقم  بوجو  زامن و  بوجو  نیب  همزالم  دننام  بوجو ، ود  نیب  همزالم  فلا )

. دشاب ندرک  تسرد  هک  نآ  همدقم  تمرح  بارش و  تمرح  دننام  تمرح ، ود  نیب  همزالم  ب )
. محازت ماگنه  تقو  تعسو  اب  زامن  تمرح  دجسم و  زا  تساجن  هلازا ، بوجو  دننام  نآ ، ّدض  تمرح  ءیش و  بوجو  نیب  همزالم  ج )

. نآ ندوب  يزجم  ءازجا و  هب و  رومأم  لاثتما  نیب  همزالم  د )
. نآ داسف  زامن و  لثم  تدابع  زا  یهن  نیب  همزالم  ه )

. نآ داسف  هعمج و  زامن  ماگنه  هلماعم  لثم  هلماعم  زا  یهن  نیب  همزالم  و )
. نک مارکا  ار  وا  دمآ  وت  دزن  دیز  رگا  لاثم  طرش  دوجو  اب  ازج  دوجو  نیب  همزالم  ح )

زا هک  هنوگنامه  تسا  یلقع  ریغ  یعرـش و  نآ  تامدـقم  زا  یکی  اریز  دوشیم ؛ ریبعت  یلقع  لقتـسم  ریغ  تاـمزالم  باـب  هب  دراوم  نیا  زا 
. دوشیم ریبعت  یلقع  تالقتسم  تامزالم  باب  هب  لوا  دروم 

طانم حیقنت  دراوم  . 2

نآ ناوتیم  دـنادن  مکح  رد  لـیخد  ار  اـهنآ  یعطق  لـقع  هک  دـشاب  یتایـصوصخ  فاـصوا و  هب  نورقم  لـیلد  ناـسل  رد  عوـضوم  هاـگره 
: درک ضرع  ص )  ) ادخ لوسر  هب  یبارعا  یصخش  هکنیا  هنومن  باب  زا  داد . میمعت  ار  مکح  هدرک و  اغلا  ار  تایصوصخ 

طانم حیقنت  دراوم  . 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


ص18
(1) ًۀَبَقَر . ِْقتْعإ  ص )  ) َلاَقَف َناَضَمَر . ِراهَن  ِیف  ِیلْهَأیلَع  ُْتعَقَو  لاق : َْتعَنَص ؟ ام  ص :)  ) لاقَف ِهللا ! َلوُسَر  ای  ُتْکَلَه 

هعقاوم ناـضمر  هاـم  زور  رد  دوخ  لـها  اـب  نم  درک : ضرع  وا  ياهدرک ؟ هچ  دوـمرف : وا  هب  ترـضح  ص !)  ) ادـخ لوـسر  يامدـش  كـاله 
. نک دازآ  ار  ياهدنب  دومرف : ترضح  ماهدرک .

. داد میمعت  زین  یبارعا  ریغ  هب  و  دومن ، اقلا  ار  ندوب  یبارعا  تیصوصخ  هدرک و  مکح  طانم  حیقنت  ناوتیم  دروم  نیا  رد 
انز دروم  هب  نآ  میمعت  رـسمه و  زا  تیـصوصخ  ءاقلا  لثم  داد  میمعت  ار  مکح  ناوتیمن  تسا  یّنظ  تیـصوصخ  ءاقلا  هک  يدراوم  رد  یلو 

. تسا یّنظ  هک  ناضمر  هام  رد 

حبق نسح و  دراوم  . 3

ریظن دـشاب ، عرـش  مکح  زا  فشاک  دـناوتیم  دـنک  نآ  حـبق  ای  نسح  هب  مکح  لمع  دوخ  هب  رظن  اب  لقتـسم و  روط  هب  ناسنا  لـقع  هاـگره 
سفن هب  یناسنا  ره  زین  و  تسا . یلمع  لقع  يارب  یهیدـب  ماکحا  زا  نیا  و  نایب . اب  باقع  نسح  نایب و  ـالب  باـقع  حـبق  هب  لـقع  لالقتـسا 

. دشابن یتعیرش  عرش و  هب  دقتعم  هچرگ  تسا ، حیبق  ملظ  نسح و  لدع  هک  دباییمرد  دنکیم  هعجارم  هک  دوخ 
: دنیوگیم هرعاشا  یلو  تسا . هلزتعم  هعیش و  هاگدید  نیا 

رب عراش  نذا  هب  لعف  نسح  هکلب  تسین ، حبق  نسح و  ياراد  لعف  تاذ 

ح 187. مایصلا ، باتک  ملسم ، حیحص  - 1
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 ... دشابیم تهارک  ای  میرحت  وحن  هب  نآ  زا  عراش  عنم  هب  نآ  حبق  تسا و  هحابا  بابحتسا و  ای  بوجو  وحن  هب  نآ 

: دنیوگیم نانآ 
قحان و هب  یناودـع و  لتق  تقرـس و  انز و  لـباقم ، رد  و  تسا ، نسح  تسا  یهلا  رما  دروم  هک  تهج  نآ  زا  ود  نیا  لاـثما  هزور و  زاـمن و 

(1) حیبق . هن  تسا و  نسح  هن  یلعف  چیه  هن  رگو  تسا ، حیبق  هدرک  یهن  عراش  هک  تهج  نآ  زا  لطاب  هب  مدرم  لاوما  ندروخ 

دیاقع لاجم  رد  لقع  دودح 

هراشا

زا يزاینیب  يانعم  هب  نیا  و  تسا . هدرمشرب  درخ  نابحاص  تافـص  زا  ار  حیحـص  رّکفت  هدش و  لئاق  ياهژیو  شزرا  لقع  يارب  میرک  نآرق 
، دشابیم كاردا  تیحالـص  ياراد  هک  تسا  تفرعم  رازبا  زا  یکی  لقع  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  تسین ، لقع  طسوت  هب  ّتنـس  باتک و 

: زا تسا  ترابع  هک  درادن  تلاخد  ّقح  تسوا  نوئش  زا  جراخ  هک  يروما  رد  اذل  و 
اهنآ یلو  « ؛) ًاْملِع ِِهب  َنوُطیِحی  َو ال  : ) دیامرفیم دنوادخ  اذل  و  درادن ، هار  نآ  رد  یلقع  چیه  هک  وا  هنک  لاعتم و  دـنوادخ  تاذ  رد  رّکفت  . 1

(110 هط : «. ) دنرادن هطاحا  وا  ملع )  ) هب
نآ زا  اـهنآ  تقیقح  یلو  دـناموهفم  رهاـظ ، رد  هچرگ  تافـص  نیا  اریز  دـنوادخ ؛ تاـیح  هدارا و  ملع و  تقیقح  تاذ و  رد  نـتفر  ورف  . 2

یلو دشابیم . موهفم  ریغ  یلاعت ، يراب  تاذ  ِدوخ  دننامه  تسوا  تاذ  نیع  هک  تهج 

ص 168. ج 1 ، نییلوصالا ، دنع  مکحلا  ثحابم  - 1
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: لیبق زا  دشاب  هتشاد  كرد  دناوتیم  هتشاد و  تیعقوم  ینید  فراعم  زا  یشخب  رد  لقع  لاح ، نیع  رد 

ناحبس دنوادخ  تخانش  بوجو  فلا )

لقع و ار  نآ  هب  مکاح  یخرب  تسا ؛ فالتخا  نآ  قیرط  رد  یلو  دنـشابیم  ناحبـس  دنوادخ  تفرعم  بوجو  هب  دقتعم  مالـسا  ياملع  همه 
لقع دـنوادخ ، تفرعم  بوجو  هب  مکاح  دـنیوگیم : دـنالئاق  یمهـس  ینید  فراعم  باب  رد  لقع  يارب  هک  یناسک  دـننادیم . لقن  یخرب 

. تسا بجاو  لمتحم  ررض  عفد  هدوب و  لمتحم  ررض  بجوم  تفرعم ، كرت  اریز  تسا ؛

قاطیالام فیلکت  حبق  ب )

زیاج ار  نآ  نایفلـس  نایباهو و  یلو  دشابیم ، تقاط  قوف  هک  تسا  يزیچ  هب  فیلکت  حبق  هب  مکح  فراعم ، باب  رد  لقع  لاخدا  جـیاتن  زا 
. دنرامشیم

نایبالب باقع  حبق  ج )

هک تسا  یبلطم  نیا  و  دنک ، باقع  ار  مدرم  هک  تسا  حیبق  شربمایپ  طسوت  هب  دوخ  ماکحا  نییبت  نودب  ناحبـس  دـنوادخ  دـیوگیم : لقع 
: دیامرفیم ناحبس  دنوادخ  هک  اجنآ  تسا  هدرک  قیدصت  زین  عرش 

(15 ءارسا : ( ) ًالوُسَر َثَْعبَن  یَّتَح  َنِیبِّذَعُم  اَّنُک  ام  َو  )
. میشاب هدرک  ثوعبم  يربمایپ  هکنآ  رگم  درک ، میهاوخن  تازاجم  ار ) یموق   ) زگره ام  و 
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. دنرادن لوبق  عرش  هب  دانتسا  نودب  یلقع  تهج  زا  ار  مکح  نیا  نایباهو ، یلو 

ترخآ رد  لفط  باذع  حبق  د )

یلو دهدیمن ، ماجنا  ار  نآ  ناحبـس  دنوادخ  تسا و  ملظ  لمع  نیا  اریز  تسا ؛ ترخآ  رد  لفط  باذـع  حـبق  لقع ، ماکحا  زا  رگید  یکی 
. دننادیم لدع  نیع  لمع ، تروص  رد  هکلب  هتسناد  زیاج  ادخ  رب  ار  نآ  نایباهو 

میرک نآرق  هاگدید  زا  یلقع  حبق  نسح و 

يروتـسد نآ  هرابرد  سّدقم  عراش  هچرگ  دمهفب  ار  لاعفا  زا  یخرب  حبق  ای  نسح  ات  دراد  تیلباق  لقع  هک  دوشیم  هدافتـسا  میرک  نآرق  زا 
نانچمه دنکیم ، كرد  ار  دهع و ...  هب  يافو  لدع و  نسح  ناسحا و  هب  ناسحا  نداد  ازج  ناسحا و  نسُح  لقع  هکنآ  لثم  دشاب ؛ هتشادن 

زا یخرب  حیرـص  هکلب  رهاظ  زا  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  دـیامنیم . كرد  زین  ار  نامیپ  ضقن  ملظ و  هب  یکین  شاداـپ  ملظ و  حـبق  هتاذـب  هک 
؛ دوشیم هدافتسا  تایآ 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  . 1
(28 فارعا : ( ) َنوُمَْلعَت ام ال  ِهللا  یَلَع  َنُولوُقَت  َأ  ِءاشْحَْفلِاب  ُُرمْأی  َهللا ال  َّنِإ  ُْلق  اِهب  انَرَمَأ  ُهللا  َو  انَءابآ  اهیَلَع  انْدَجَو  اُولاق  ًۀَشِحاف  اُولَعَف  اذِإ  َو  )

: وگب تسا ! هداد  روتـسد  نآ  هب  ار  ام  دنوادخ  و  میتفای ؛ لمع  نیا  رب  ار  دوخ  ناردپ  دـنیوگیم : دـنهدیم  ماجنا  یتشز  راک  هک  یماگنه  و 
!؟ دینادیمن هک  دیهدیم  تبسن  ادخ  هب  يزیچ  ایآ  دهدیمن ! نامرف  تشز  راک  هب  زگره )  ) دنوادخ
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مکح نآ  هب  عرش  هچرگ  دنکیم  كرد  ار  نآ  حبق  دسانشیم و  ار  تارکنم  ءاشحف و  عرش ، زا  لبق  ناسنا  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 

. دشاب هدرکن 
: دیامرفیم زین  و  . 2

35 و 36) ملق : ( ) َنوُمُکَْحت َفیَک  ْمَُکل  ام  َنیِمِرْجُْملاَک * َنیِِملْسُْملا  ُلَعْجَنَف  َأ  )
!؟ دوشیم هچ  ار  امش  میهدیم !؟ رارق  نامرجم  نوچمه  ار  نانمؤم  ایآ 

!؟ دینکیم يرواد  هنوگچ 
: دیامرفیم نینچمه  . 3

(28 ص : ( ) ِراَّجُْفلاَک َنیِقَّتُْملا  ُلَعَْجن  ْمَأ  ِضْرَألا  ِیف  َنیِدِسْفُْملاَک  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلَعَْجن  ْمَأ  )
نوچمه ار  ناراگزیهرپ  ای  میهدیم ، رارق  نیمز  رد  نادـسفم  نوچمه  دـناهداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناـسک  اـیآ 

!؟ نارجاف
حبق نسح و  كرد  رب  تردق  ناسنا  لقع  هجیتن  رد  و  تسا ، هیوست  مدـع  رب  دـهاش  ناسنا  لقع  نادـجو و  هکنیا  رب  دراد  تلالد  تایآ  نیا 

. دراد ار  لاعفا  ءایشا و 

یلقع حبق  نسح و  تارمث 

؛ مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  یتارمث  ياراد  یلقع  حبق  نسح و  هدعاق  لوبق 
. ناسنا ره  رب  ادخ  تفرعم  یلقع  بوجو  . 1
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. ضارغا هب  اهنآ  فاصتا  یگدوهیب و  ثبع و  زا  ناحبس  دنوادخ  لاعفا  هیزنت  بوجو  . 2

. یگدوهیب ثبع و  زا  دنوادخ  لاعفا  هیزنت  تهج  هب  ناگدنب ؛ فیلکت  موزل  . 3
. لامک تیاده و  هب  مدرم  ندناسر  تهج  هب  ءایبنا  تثعب  موزل  . 4

. لمتحم ررض  عفد  بوجو  تهج  هب  تّوبن  یعدم  ناهرب  رد  لّمأت  رظن و  موزل  . 5
. راکوکین مارکا  لثم  اهناسنا ؛ مامت  رد  تباث  ترطف  اب  نآ  تقفاوم  تهج  هب  ماوقا ؛ اهتلم و  مامت  رد  نآ  ماود  قالخا و  تابث  . 6

. نایب نودب  فیلکت  حبق  . 7
. قاطی امب ال  فیلکت  حبق  . 8

. دنوادخ رب  فطل  موزل  . 9
. یهلا لاعفا  ندوب  دنمفده  . 10

. لاعتم دنوادخ  تلادع  هب  لقع  مکح  . 11
؛ دسریم رظن  هب  يرورض  هتکن  ود  هب  رّکذت  لاح  نیع  رد  یلو 

ره قوف  وا  اریز  تسین ؛ موزل  بوـجو و  هب  دـنوادخ  رب  فـیلکت  ياـنعم  هب  ءایـشا  زا  یخرب  حـبق  نسح و  هب  لـقع  مکح  زا  دوـصقم  فـلا )
لقع ینعی  يولوم ، بوـجو  هن  تسا  یفاشکتـسا  بوـجو  ياـنعم  هب  دـنوادخ  رب  روـما  یخرب  موزل  بوـجو و  هب  ریبـعت  یلو  تسا ، یفّلکم 

قفاوم روما  ماـجنا  ینعی  دـنکیمن  تمکح  فـالخ  تسا  میکح  نوچ  دـنوادخ  هک  دـنکیم  فشک  ار  روما  زا  یخرب  عطق  روـط  هب  ناـسنا 
. دنک بجاو  دنوادخ  رب  ار  يزیچ  تیولوم  قیرط  زا  هکنیا  هن  تسا ، هدومن  بجاو  دوخ  رب  ار  تمکح 
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هتـشاد یهاگیاج  نینچ  زین  تعیرـش  رد  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  دراد  یهاـگیاج  فراـعم  دـیاقع و  رد  رگا  لـقع  هکنیا  رگید  هتکن  ب )

يارب ماـکحا  یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  هب  ندیـسر  زین  تسا و  تایدـبعت  نآ  زا  یـشخب  هک  عیرـشت  لاـجم  رد  لاـعتم  دـنوادخ  اریز  دـشاب ؛
رد هچرگ  درک ؛ هعجارم  نآ  هب  دراوـم  موـمع  رد  هداد و  رارق  نازیم  ار  لـقع  باـب  نیا  رد  ناوـتیمن  اذـل  تسا  هدادـن  رارق  یهار  اـهناسنا 

. تفرگ کمک  لقع  زا  ناوتیم  هدش - هراشا  نآ  هب  لوصا  رد  هک  هنوگنآ  زین - لئاسم  زا  یخرب 

یلمع لقع  يرظن و  لقع 

. دنامب دوخ  ياج  رد  ات  دندنبیم  ار  رتش  ناوزاب  هک  تسا  ینامسیر  ریعبلا  لاقع  تسا . ریعبلا  لاقع  زا  لقع 
. دسانشب ار  یّلک  روما  قیاقح و  دناوتیم  نآ  هلیسو  هب  ناسنا  هک  تسا  ياهوق  لقع 

: تسا هنوگود  دسانشیم  ناسنا  هک  ار  هچنآ 
. یعیبط ءاروام  یعیبط و  ياهتیعقاو  دننام  تسا  ناسنا  رایتخا  هدارا و  زا  جراخ  اهنآ  ققحت  هک  تسا  يروما  قیاقح و  . 1

. رشب يرایتخا  لاعفا  همه  دننام  تسا ، ناسنا  ناوت  هدارا و  هزوح  رد  اهنآ  ققحت  هک  یقیاقح  . 2
هتسد تاکاردا  دناهدرک ؛ میسقت  یلمع  يرظن و  هب  ار  لقع  تسا  یلقع  تخانـش  ّقلعتم  هب  طوبرم  لصا  رد  هک  یگنوگ  ود  نیا  هب  هّجوت  اب 

لمع اب  مود  هتسد  تاکاردا  و  دوشیمن ، طوبرم  ناسنا  لمع  هب  ًامیقتسم  لّوا 
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. دراد میقتسم  طابترا  ناسنا  يرایتخا 

كرد ار  يروما  یلمع  لـقع  ملعی ) نا  یغبنی  اـم  . ) تسا بولطم  اـهنآ  نتـسناد  هک  دـنکیم  كرد  ار  يروـما  يرظن  لـقع  ساـسا : نیا  رب 
لقع هن  تسا  یلمع  لقع  یلقع ، حـبق  نسح و  هلأسم  رد  ثحب  دروم  لقع  لمعی .) نا  یغبنی  ام  . ) تسا بولطم  اـهنآ  هب  لـمع  هک  دـنکیم 

اذل تسا . یلمع  لقع  تاکاردا  دننکیم  راکنا  ار  هچنآ  و  دـنراد ، لوبق  يرظن  تاکاردا  ورملق  رد  ار  لقع  تیّجح  رابتعا و  هرعاشا  يرظن ،
. دننکیم هدافتسا  نآ  لئالد  یلقع و  شور  زا  هیلدع ، نوچمه  دیحوت  یهلا و  تافص  تاذ و  تابثا  هب  طوبرم  ياهثحب  رد  اهنت 

یلقع حبق  نسح و  هدعاق  نییبت 

هراشا

: تسا زیچ  ود  یلقع  حبق  نسح و  هدعاق  دافم 
تیمومع بلطم  نیا  و  تسا . حـبق  اـی  نسح  تهج  ياراد  عقاو  رمـالا و  سفن  رد  دریگیم  ماـجنا  راـیتخا  ییاـناد و  يور  زا  هک  یلاـعفا  . 1

یعرـش ماکحا  هفـسلف  تقیقح ، رد  هک  تسا ، يرمالا  سفن  یعقاو و  دسافم ) حلاصم و   ) تاکالم عبات  یعرـش  ماکحا  ساسا  نیا  رب  دراد .
. دنرکنم یّلک  هب  ار  لصا  نیا  هرعاشا  و  تسا . يرمالا  سفن  یعقاو و  تاکالم  زا  فشاک  یعرش  ماکحا  رگید ، ترابع  هب  و  تسا .

كرد یلو  دهد ، صیخشت  ار  لاعفا  زا  ياهراپ  يرمالا  سفن  دسافم  حلاصم و  یعقاو و  تاکالم  دناوتیم  لقتسم  تروص  هب  رـشب  لقع  . 2
اذل تسا و  نوریب  لقع  ناوت  زا  لاعفا  همه  حبق  نسح و  تاهج  تخانش  و 
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. دراد مربم  زاین  تّوبن  یحو و  هب  رشب 

: تسخن دافم  حیضوت 
: ددرگیم ّبترتم  نیوانع  هنوگود  ناسنا  لاعفا  هب 

هیلوا نیوانع  فلا )

نیا رظن  زا  لاعفا  هک  دوعق و ...  مایق ، برـش ، لکا ، نیوانع  دـننام  دـنزاسیم  ادـج  رگیدـکی  زا  ینیوکت  هبنج  زا  ار  لاـعفا  هک  دـناینیوانع 
. دنراد ینیوکت  نسح  طقف  دنوشیمن و  فصتم  حبق  نسح و  هب  نیوانع 

هیوناث نیوانع  ب )

، ملظ لدـع ، نیوانع  دـننام  دـنوشیم  فصتم  حـبق  ای  نسح  هب  لاعفا  اهنآ  رابتعا  هب  دـنوشیم و  بترتم  تسخن  نیوانع  رب  هک  دـناینیوانع 
نسح و هب  لاعفا  فاصتا  أشنم  هکنیا  رابتعا  هب  ار  نیوانع  نیا  هدعو و ...  فلخ  هدعو ، هب  يافو  دهع ، ضقن  دهع ، هب  لمع  بذک ، قدـص ،

. هیلوا نیوانع  هن  تسا  نیوانع  نیمه  هب  طوبرم  یتاذ  حبق  نسح و  دنیوگیم و  زین  حّبقم  نّسحم و  نیوانع  ددرگیمرب  حبق 

یلقع حبق  نسح و  هب  نیلئاق  هلدا 

. دباییم ار  ملظ  حبق  لدع و  نسح  دوخ  سفن  رد  یناسنا  ره  اریز  تسا ؛ یلمع  لقع  یهیدب  ماکحا  زا  روبزم  مکح  ینعی  لقع ؛ تهادب  . 1
: اًلقع هن  دوشیم و  تباث  ًاعرش  هن  ینعی  تسا ، قلطم  تروص  هب  ود  نآ  ءافتنا  هب  ّرجنم  دشاب  یعرش  حبق  نسح و  رگا  . 2

لیلد ریرقت 
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زا شعوقو  اریز  مییامن ؛ بذـک  حـبق  هب  مکح  میناوتیمن  اًلقع  میـشاب  هتـشادن  رگید  یخرب  حـبق  لاعفا و  زا  یخرب  نسح  هب  ملع  رگا  فلا )

حبق ای  نسح  زا  ربخ  نآرق  هک  یتروص  رد  هجیتن  رد  و  دوشیم ، زیاج  دنوادخ 
. مینکیمن ادیپ  مزج  نآ  هب  دهد  يزیچ 

. دوشیمن تباث  زین  عرش  مکح  ضرف ، نیا  اب  ب )
. یلقع حبق  نسح و  توبث  هجیتن :

هک دشابن  حیبق  لاعتم  دنوادخ  زا  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  اریز  تسا ؛ ینامـسآ  عیارـش  تابثا  عانتما  اب  مزالم  یعرـش  حبق  نسح و  راکنا  . 3
. دش دهاوخ  ّدس  تّوبن  تفرعم  باب  هجیتن  رد  هک  دزاس ، يراج  نایوگ  غورد  تسد  هب  ار  هزجعم 

یلقع حبق  نسح و  نیرکنم  هلدا 

لوا لیلد 

هراشا

نینچ هک  یلاح  رد  ءزج  رب  لک  يدایز  هب  ملع  دـننامه  درکیمن  فالتخا  نآ  رد  سک  چـیه  دـیاب  دوب  یهیدـب  یلقع و  حـبق ، نسح و  رگا 
. تسین

خساپ

، تاـیبرجت تادـهاشم ، تاـیلّوا ، دـنامسق : شـش  رب  دـنایهیدب  یگمه  هک  ساـیق  رد  ینیقی  ياـیاضق  اریز  دـناتوافتم ؛ تهادـب  رد  موـلع 
رترید و یخرب  دوشیم و  لصاح  نیقی  ملع و  رتدوز  اهنآ  زا  یخرب  هب  اذـل  تسا و  توافت  اـهنآ  نیب  هک  تاـیرطف . تارتاوتم و  تایـسدح ،

. درادن اهنآ  ندوبیهیدب  اب  تافانم  نیا 

مود لیلد 

هراشا

یلقع حبق  نسح و  نیرکنم  www.Ghaemiyeh.comهلدا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


ص28

هراشا

رد دشاب  حیبق  زین  دوشیم  ملاظ  تسد  زا  ص )  ) ربمایپ یـصالخ  هب  ّرجنم  هک  یبذک  دیاب  دوب  حیبق  غورد  رگا  اریز  تسین ؛ حیبق  عفان  بذک 
. تسین نینچ  هک  یلاح 

خساپ

: دراد دوجو  حیبق  رما  ود  ماقم  نیا  رد 
. تسا حیبق  هک  نداد  رارق  كاله  ضرعم  رد  ار  یبن  . 1

. تسا حیبق  زین  نیا  هک  لهج  هب  ءارغا  غورد و  . 2
. دشابیم ربمایپ  تاجن  نآ  رد  هک  تسا ؛ رتمک  شحبق  اریز  دنکیم ؛ رایتخا  ار  مود  ناسنا  قوف ، لاثم  دروم  رد 

. دوشیم ذخا  لقع  مکح  هب  تسا  ًاحیبق  لقا  هچنآ  ضراعت  ماگنه  یلو  تسا  حیبق  هشیمه  بذک  هجیتن :

موس لیلد 

هراشا

دـشاب حیبق  رگا  دشاب و  نسح  بذک ، هک  دیآیم  مزال  دشاب  هتـشاد  نسح  هدعو  يافو  هب  قدـص  رگا  دـهدب  غورد  هدـعو  هک  یتروص  رد 
. دشاب حیبق  هدعو  هب  يافو  قدص و  هک  دیآیم  مزال 

خساپ

: دراد دوجو  بلطم  ود  الاب  دروم  رد 
. تسا نسح  هک  هدعو  هب  لمع  . 1
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. تسا حیبق  دباییم ، ققحت  غورد  نمض  رد  هک  تهج  نآ  زا  الاب  دروم  رد  نسح  هدعو  هب  لمع  . 2

دهد هدعو  ناسنا  رگا  الثم  حـیبق . هن  دـشاب  نسح  يرما  نآ  قلعتم  هک  تسا  نسح  یتروص  رد  هکلب  مینادیمن ، قلطم  ار  افو  هب  لمع  نسح 
. تسا حیبق  نآ  هب  لمع  هکلب  درادن  افو  نسح  هدعو ، نیا  دشکب  ار  یسک  هک 

مراهچ لیلد 

هراشا

لدع و لثم  دـنکیم  مارح  ای  بجاو  دـنوادخ  رب  ناسنا  ار  يروما  ینبم ، نیا  اب  اریز  تسا ؛ دـنوادخ  رب  فیلکت  ضرف  یلقع ، حـبق  نسح و 
. دشابیمن بجاو  يزیچ  دنوادخ  رب  هک  یلاح  رد  تمکح و .... 

خساپ

: تسا هدرک  طلخ  هلأسم  ود  نیب  هدننکلالدتسا  ًالوا :
؛ حبق نسح و  كرد  رب  لقع  تیلباق  هلأسم  . 1

. عرش مکح  نیب  و  لعف ، یلقع  حبق  نسح و  كرد  نیب  همزالم  هلأسم  . 2
. تسا لّوا  مسق  زا  ثحب ، دروم 

طلخ شلامک ، تافـص و  نمـض  رد  مکح  زا  تسادـخ  دزن  هچنآ  فشک  دـنوادخ و  رب  فیلکت  بوجو  ضرف و  نیب  هدننکلالدتـسا  ًایناث :
هدرک تباث  دوخ  رب  ار  مکح  نیا  تسا ، میحر  میکح و  هک  اجنآ  زا  لاعتم  دـنوادخ  هک  مینکیم  فشک  دوخ  لقع  اب  ام  ینعی  تسا ؛ هدرک 

. مییامن لیمحت  وا  رب  ام  هکنآ  هن 

مجنپ لیلد 

هراشا
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هراشا

نـسح اب  هیرظن  نیا  دنیوگیم : دناشیوخ  لامعا  رد  ناسنا  ربج  هب  لئاق  هرعاشا  هک  اجنآ  زا  و  درادن ، يراگزاس  ربج  اب  یلقع  حبق  نسح و 
. درادن يراگزاس  یلقع  حبق  و 

: دیوگیم یجشوق 
دبعلا ّنا  موزللا  هجو  مکفارتعاب . لطاب  مزاللا  و  القع ، ًاحیبق  ًانـسح و ال  دابعلا  لاـعفا  نم  ءیـش  ناـک  اـمل  لـقعلاب  حـبقلا  نسحلا و  ناـک  ول 

(1) القع . حیبق  الو  نسحب  روبجملا  لاعفا  نم  ًائیشالو  هلاعفا  یف  روبجم 
رد هدنب  اریز  تسا ؛ لطاب  امـش  فارتعا  هب  نیا  و  دشاب ، هتـشاد  حبق  ای  نسح  اًلقع  ناگدنب  لاعفا  زا  يزیچ  دیابن  دوب  یلقع  حبق  نسح و  رگا 

. تسین یلقع  حبق  نسح و  هب  فصتم  يربج  لاعفا  زا  کی  چیه  تسا و  روبجم  شلاعفا 

خساپ

لاعفا اریز  تسین ؛ روبجم  ناسنا  هک  تسا  لیلد  دوخ  مالک  نیمه  و  تسین . روبجم  دوخ  لامعا  رد  ناسنا  هک  میاهدرک  تباث  دوخ  ياج  رد 
. دوشیم حیبق  نسح و  هب  فصتم  وا 

مشش لیلد 

هراشا

: دیوگیم يزار  رخف 
هلمج زا  و  تسا ، هدرک  فیلکت  نامیا  هب  ار  بهلابا  اریز  هدرک ؛ رما  قاطیالام  هب  عراـش  و  تسا . حـیبق  هیلدـع  دزن  ـالقع  قاـطیالام  فیلکت 

، نامیا

ص 442. دیرجت ، حرش  - 1
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تقیقح رد  سپ  هداد ) ربـخ  نآرق  رد  هک   ) تسوا ناـمیا  مدـع  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هداد  ربـخ  نآ  زا  هـچره  رد  تـسا  دـنوادخ  قیدـصت 
دنوادخ دشاب  حیبق  فیلکت  عون  نیا  رگا  و  دشابیم . نیدـض  نیب  عمج  فیلکت ، نیا  دروآیمن و  نامیا  هک  دروآ  نامیا  هک  هدرک  فیلکت 

(1) تسا . لاحم  یلقع  حبق  نسح و  هکنیا : هجیتن  تسا  هداد  ماجنا  هک  یلاح  رد  دهدیمن ، ماجنا 

خساپ

رد تسا و  یحو  قیرط  زا  وا  ناـمیا  مدـع  هب  راـبخا  اـّما  و  تسا ، وا  يارب  يراـیتخا  يرما  هک  تهج  نآ  زا  تسا  ناـمیا  هب  فلکم  بهلوـبا 
. تسین دروآیمن - نامیا  وا  هک  هدمآ - میرک  نآرق  رد  هچنآ  هب  فلکم  وا  هجیتن 

متفه لیلد 

هراشا

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(15 ءارسا : ( ) ًالوُسَر َثَْعبَن  یَّتَح  َنِیبِّذَعُم  اَّنُک  ام  َو  )

. میشاب هدرک  ثوعبم  يربمایپ  هکنآ  رگم  درک ، میهاوخن  تازاجم  ار ) یموق   ) زگره ام  و 
هدشن ای  دشاب  هدش  دراو  عرش  رد  هچ  دنک  باذع  ار  مارح  بکترم  بجاو و  كرات  دنوادخ  هک  دمآیم  مزال  دوب  یلقع  حبق ، نسح و  رگا 

. دنکیم یفن  ار  بلطم  نیا  قوف  هیآ  هک  یلاحرد  دشاب ،

خساپ

ص 153. لّصحملا ، - 1
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عرش عجرم  دراوم  نیا  ریغ  رد  و  تّوبن و ...  یعّدم  هزجعم  رد  رظن  موزل  معنم و  رکـش  بوجو  لثم  تسا  تجح  یلقع  تالقتـسم  رد  لقع 
روط هب  ار  اهنآ  لـقع  هک  یماـکحا  هن  تسا ، عراـش  تسد  هب  اـهنآ  ناـیب  مکح و  هک  تسا  یتاـعوضوم  ماـکحا و  هب  طوبرم  هیآ  و  تسا .

. میشاب عرش  روتسد  رظتنم  دیاب  دشابیم  عرش  عجرم  هک  تایدابع  دننام  هک  يدراوم  رد  میراد  لوبق  ام  دنکیم و  كرد  لقتسم 

اهیفلس دزن  لقع  زا  هدافتسا  نازیم 

هراشا
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هراشا

: دوشیم هراشا  اهنآ  هب  هک  دنراد  ییاههاگدید  دیاقع  عیرشت و  رد  نآ  تلاخد  لقع و  دروم  رد  نایباهو 

قیاقح مهف  رد  لقع  لالقتسا  مدع  . 1

هراشا

تایاور نآرق و  تایآ  رب  یعطق  یلقع  تاکردم  ندرک  دراو  دنرادن و  لوبق  ار  هیلقع  تالقتـسم  قیاقح و  مهف  رد  لقع  لالقتـسا  اهیفلس 
. دنریذپیمن ار 

: دیوگیم یسوق  رتکد 
جاتحی ۀنـسلا  باتکلا و  صوصن  مهف  ّناب  مهداقتعال  هلـضف ؛ هتمیق و  هل  نوفرعی  هردـق و  هنوردـقی  لقعلا و  نومرتحی  هللا -) مهمحر  - ) مّهنا

لقعلا و ریدقت  یف  ولغلا  نوضفری  مّهنا  ّالا  حیحصلا ، یعرشلا  مکحلا  اهنم  طبنتـسیف  اهیناعم  یف  هبحاص  صوغی  رّکفی  لقع  ّربدتی و  بلق  یلإ 
(1) هدیجمت ... 

ص 387. یفلسلا ، جهنملا  - 1
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باتک و صوصن  مهف  هک  دـندقتعم  اریز  دـنالئاق ؛ شزرا  تلیـضف و  نآ  يارب  دـننادیم و  ار  شردـق  هدرمـش و  مرتحم  ار  لقع  نانآ  انامه 
، دنک طابنتسا  ار  حیحـص  یعرـش  مکح  هدرک و  دراو  ود  نآ  یناعم  رد  ار  شبحاص  هک  تسا  يرکفتم  لقع  ّربدتم و  بلق  هب  جاتحم  تنس 

 ... دنریذپیمن ار  نآ  دیجمت  لقع و  زا  ریدقت  رد  ولغ  نانآ  یلو 

دقن

هدرک و مکح  تایاور  تایآ و  رهاظ  هب  خـیرات  لوط  رد  اهیفلـس  هک  مینکیم  هدـهاشم  اریز  مینیبیمن ؛ لمع  ماقم  رد  ام  ار  اعّدا  نیا  اـًلّوا :
ییانعم نیا  و  دنیامنیم . لمح  نآ  رب  هدرک و  لمع  یتیاور  ره  رهاظ  رب  هکلب  دـنریگیمن  کمک  لقع  زا  رهاوظ ، صوصن و  مهف  رد  زگره 

. یلقع دعاوق  ینابم و  زا  هدافتسا  هن  تسا  ندرک  رکف  يانعم  هب  دناهدرک  رکذ  لقعت  يارب  هک  ار 
دنوادخ رب  لیلد  ره  رهاوظ  لمح  هکلب  تسین ؛ لقع  ریدـقت  رد  ولغ  زگره  رهاوظ ، صوصن و  مهف  رد  یعطق  یلقع  دـعاوق  زا  هدافتـسا  ًایناث :

. تسا صوصن  هب  دبعت  رد  ّولغ  دراد  يدساف  یلات  هچ  هکنیا  رد  ربدت  نودب 

لقع رب  حیحص  تیاور  میدقت  . 2

لقع اب  هچرگ  دننکیم  ادیپ  داقتعا  نآ  نومـضم  هب  دنتفای  دنـسلاحیحص  دیاقع  باب  رد  ار  یثیدـح  هکنیا  درجم  هب  نایباهو  ثیدـح و  لها 
. دتسیاب عرش  لباقم  رد  دناوتیمن  لقع  دومن و  عرش  عبات  دیاب  ار  لقع  دنیوگیم : نانآ  اریز  دشاب ؛ هتشاد  تفلاخم  یعطق 

لقع اب  فلاخم  ینخس  زگره  تسالقع و  سیئر  عراش  مییوگیم : ام  یلو 
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، نوگانوگ ياههار  زا  هتـشاد و  دوجو  حیحـص  ياهدنـس  اب  یتح  ثیدـح  لـعج  رد  ینوگاـنوگ  لـماوع  هک  اـجنآ  زا  و  دـیوگیمن . یعطق 

تاـیاور صیخـشت  يارب  ینازیم  هک  دراد  اـج  اذـل  تسا ، هدـش  یمالـسا  یگنهرف  ثاریم  دراو  اراـصن  دوهی و  دـیاقع  زا  یخرب  گـنهرف و 
. تسا مهم  عوضوم  نیا  رد  یّلک  حیحص و  لقع  تیعجرم  اهنآ  زا  یکی  هک  میهد  رارق  حیحص  ریغ  زا  حیحص 

لقع رب  هباحص  لقن  میدقت  نایباهو و  . 3

هراشا

: دسیونیم یلیس  زیزعلادبع  دیس  رتکد 
و مهرُهظأ ، نیب  لزن  یحولا  ّنا  ثیح  ۀباحصلاب  ءادتقالا  هل و  ۀحراش  اّهنا  ثیح  ص ؛)  ) هللا لوسر  ۀنـس  یلاعت و  هللا  باتک  یف  عرـشلا  لثمتی 

مهفلاخ ام  لوهجملا  مهیده و  قفاو  ام  لوقعملاف  یمرادلا : دیعـسوبا  لوقی  مهریغ . نم  ۀنـسلا  باتکلاب و  ملعا  مهف  مهنیب ، ص )  ) هللا لوسر 
(1) ةدراولا . راثآلاب  ّالا  مهتقیرط  مهیده و  ۀفرعم  یلإ  لیبس  و ال 

؛ دباییم رولبت  روهظ و  هباحص  زا  يوریپ  و  تسا ، نآ  هدنهدحرش  هک  تهج  نآ  زا  ص )  ) هللا لوسر  تنـس  لاعتم و  يادخ  باتک  رد  عرش 
. دناهدوب نارگید  زا  تنـس  باتک و  هب  رتهاگآ  نانآ  سپ  تسا ، هدوب  اهنآ  نیب  ص )  ) ادـخ لوسر  هدـش و  لزان  نانآ  نیب  رد  یحو  هک  اریز 

هتـشاد تفلاخم  نانآ  اب  هک  تسا  يزیچ  لوهجم  هدوب و  اـهنآ  تیادـه  اـب  قفاوم  هک  تسا  يزیچ  لوقعم  سپ  دـیوگیم : یمراد  دیعـسوبا 
. تسین هدش  دراو  راثآ  زج  هب  هباحص  هار  تیاده و  تخانش  يارب  یهار  و  دشاب .

خساپ

ص 309. ۀیمهجلا ، یلع  ّدرلا  ص 102 ؛ یلیَس ، ۀیفلسلا ، ةدیقعلا  - 1
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. تسا هدیسر  تابثا  هب  لاعفا  روما و  زا  یخرب  یلقع  حبق  نسح و  دوخ  ياج  رد  ًالّوا :

یخرب و  داعم ، تثعب و  ترورـض  دـنوادخ و  دوجو  تابثا  لثم  تسا ؛ تابثا  لباق  لقع  اب  اهنت  یخرب  تسا ؛ مسق  هس  رب  ینید  فراعم  ًایناث :
. خزود تشهب و  داعم و  تایئزج  لثم  تسا  تابثا  لباق  لقن  اب  اهنت  زین  یخرب  و  دنوادخ ، تافص  زا  یخرب  لثم  لقن ؛ اب  مه  لقع و  اب  مه 
اجنآ تسا ؛ هدومن  تمذم  دننزیم  زابرـس  لقعت  زا  هک  ار  یناسک  هدرک و  لقعت  ربدت و  هب  توعد  يرایـسب  تایآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  ًاثلاث :

: دیامرفیم هک 
(22 لافنا : ( ) َنُولِقْعی َنیِذَّلا ال  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  )

. دننکیمن هشیدنا  هک  دنتسه  یلال  رک و  دارفا  ادخ ، دزن  ناگدنبنج  نیرتدب 
: دیامرفیم زین  و 

(100 سنوی : ( ) َنُولِقْعی َنیِذَّلا ال  یَلَع  َسْجِّرلا  ُلَعْجی  َو  )
. دنشیدنایمن هک  دهدیم  رارق  یناسک  رب  ار  هانگ ) رفک و   ) يدیلپ و 

لقع هرابرد  هیمیت  نبا  عضاوم  رد  یشخرچ 

: دیوگیم هیمیت  نبا 
لب ۀتبلا ، عرشلا  هضراعی  نا  روصتی  لقعلا ال  حیرصب  ملع  ام 
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ۀحیحصلا صوصنلا  فلاخ  ام  تدجوف  هیف ، سانلا  عزانت  ام  ۀماع  یف  کلذ  تلمأت  دق  و  ّطق . حیرـص  لوقعم  هضراعی  حیحـصلا ال  لوقنملا 

 ... عرشلل قفاوملا  اهضیقن  توبث  لقعلاب  ملعی  لب  اهنالطب ، لقعلاب  ملعی  ةدساف  تاهبش  ۀحیرصلا 
نا حلصی  الف  ۀفیعض ، ۀلالد  وا  عوضوم  ثیدح  اّما  هفلاخی  ّهنا  لاقی  يّذلا  عمسلا  لب  ّطق ، عمـس  هفلاخی  مل  لقعلا  حیرـصب  ملعی  ام  تدجوو 

لوقعلا تالاحمب  نوربخی  لسرلا ال  ّنا  ملعن  نحن  و  لوقعملا ؟ حیرص  هفلاخ  اذا  فیکف  حیرـصلا ، لقعلا  ۀضراعم  نع  دّرجت  ول  الیلد  نوکی 
(1) هتفرعم . نع  لقعلا  زجعی  امب  نوربخی  لب  هءافتنا ، لقعلا  ملعی  امب  نوربخی  الف  لوقعلا ، تاراحمب  لب 

حیرص لوقعم  اب  زگره  حیحص  لوقنم  هکلب  دشاب ، هتشاد  تفلاخم  عرش  اب  زگره  هک  دوریمن  نامگ  هدش  هتسناد  حیرـص  لقع  اب  هک  هچنآ 
صوصن دروم  رد  ار  اهنآ  تاهبـش  و  ماهدومن ، لّمأت  دناهدرک  عازن  اهنآ  رد  مدرم  هک  یبلاطم  مومع  رد  ار  بلطم  نیا  نم  و  درادن . هضراعم 

زگره هدش  هتسناد  حیرص  لقع  اب  هچنآ  هک  مدومن  هظحالم  و  دراد ...  اهنآ  نالطب  هب  ملع  لقع ، هک  متفای  دساف  یتاهبش  حیرص ، حیحص و 
فیعـض نآ  تلالد  ای  تسا و  یلعج  ثیدـح  ای  دراد  تفلاخم  لقع  اب  هک  دوشیم  هتفگ  هک  یتایاور  هکلب  درادـن ، تفلاخم  یلقن  لیلد  اـب 

لقع اب  نآ  هضراعم  زا  رظن  عطق  اب  هک  تسا 

ص 147. ج 1 ، لقنلا ، لقعلا و  ضراعت  ءرد  - 1
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فلاخم زگره  نالوسر  هک  مینادیم  ام  و  دشاب . فلاخم  لوقعم  حیرـص  اب  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  درادـن ، ار  ندوب  لیلد  تیحالـص  حـیرص ،

ندوب یفتنم  هب  ملع  لقع ، هک  دـنهدیمن  ربخ  يزیچ  زا  نانآ  دوش . لوقع  ریحت  بجوم  هک  يزیچ  یتح  دـنیوگیمن  يزیچ  لوقعم  حـیرص 
. تسا نآ  تخانش  زا  زجاع  لقع ، هک  دنهدیم  ربخ  يزیچ  زا  هکلب  دراد ، نآ 

تسا لمأت  لباق  وا  نخس  رد  یتاکن  یلو  تسا ، هتشاد  شمالک  رد  دودحم  هچرگ  یشخرچ  وا  هک  دوشیم  هدافتسا  هیمیت  نبا  مالک  نیا  زا 
: دوشیم رکذ  اجنیا  رد  هک 

دوجو تابثا  نوچمه  دـسرب ، عرـش  هب  تبون  ات  ددرگ  تباث  لقع  اب  دـیاب  عرـش  لقن و  رب  قباس  هبتر  رد  هک  تسا  تاداقتعا  زا  یخرب  اـًلّوا :
نیا تاـبثا  هنرگو  ددرگ ، تباـث  نآرق  تثعب و  ترورـض  نآ ، رب  عرفتم  اـت  وا  ندوـب  قداـص  ندوـب و  میکح  تلادـع و  لاـعتم و  دـنوادخ 

. دشابیم لطاب  هک  تسا  رود  میرک  نآرق  هب  تاداقتعا 
زا دشابیم و  تسا  يوار  ربخ  نامه  هک  ّتنـس  زا  یکاح  رد  نخـس  هکلب  تسین ، موصعم  ریرقت  لعف و  لوق و  ینعی  ّتنـس  رد  نخـس  ًایناث :

مییقت يارب  ار  ینازیم  هک  دراد  اج  نیاربانب  دناهدوب ، رایسب  حیحـص ، دنـس  اب  یتح  فلتخم و  ياههزیگنا  اب  ثیدح  ناگدننکلعج  هک  اجنآ 
لقع اب  تقباطم  مدـع  تقباطم و  اهنازیم  نآ  زا  یکی  هک  میهد  رارق  حیحـص  ریغ  زا  حیحـص  تخانـش  ثیداـحا و  يارب  يراذـگشزرا  و 

. تسا حیحص  حیرص و  میلس و 

لقع رب  لقن  میدقت  رد  نایباهو  هلدا 

هراشا
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هراشا

؛ دناهدرک کسمت  ياهلدا  هب  تسا  لقع  رب  عرش  میدقت  نامه  هک  دوخ  لّوا  ساسا  لصا و  رب  اهیفلس  نایباهو و 

لّوا لیلد 

هراشا

: دیوگیم یسوق  رتکد 
ُْمْتنُک ْنِإ  ِلوُسَّرلا  َو  ِهللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءیَـش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  : ) یلاعت لاق  امک  ۀنـسلا  باـتکلا و  یلإ  عزاـنتلا  دـنع  ساـنلا  ّدرب  ءاـج  لـیزنتلا  ّنا 

(1) عمسلا ...  میدقت  بجوی  اذه  و  اًلیِوَْأت ) ُنَسْحَأ  َو  ٌریَخ  َِکلذ  ِرِخآلا  ِمْوْیلا  َو  ِهللاِاب  َنُونِمُْؤت 
ار نآ  دیدرک  عازن  يزیچ  رد  رگا  سپ  : ) دیامرفیم هک  اجنآ  مینک  هعجارم  تنـس  باتک و  هب  عازن ، ماگنه  هک  دهدیم  روتـسد  نآرق  انامه 

میدـقت هیآ  نیا  دافم  و  تسا ) رتوکین  شتـشگزاب  رتهب و  نیا  دـیراد  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  رگا  دـینادرگزاب  لوسر  ادـخ و  يوس  هب 
 ... تسا لقع  رب  عرش  عمس و 

خساپ

. تسا يرود  تنس  باتک و  هب  عوجر  هنرگو  دشاب ، لوسر  ادخ و  هب  داقتعا  زا  دعب  عازن  هک  دوشیم  لماش  ار  يدراوم  قوف  هیآ  رهاظ  ًالّوا :
دوخ ياج  رد  هک  تسا  هدش  هداد  لقع  مکح  هب  عاجرا  دراوم  یخرب  رد  هک  میربیم  یپ  لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  عوجر  زا  دعب  ًایناث :

. درک میهاوخ  هراشا  اهنآ  هب 

ص 384. یفلسلا ، جهنملا  - 1
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ص40
: دیامرفیم هیآ  نیا  زا  لبق  لاعتم  دنوادخ  ًاثلاث :

(59 ءاسن : ( ) ْمُْکنِم ِْرمَألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهللا  اوُعیِطَأ  )
! ار ربمایپ ] يایصوا   ] رمألا ولوا  ادخ و  ربمایپ  دینک  تعاطا  و  ار ! ادخ  دینک  تعاطا 

لئاسم هن  تسا  تعاطا  هب  طوبرم  هک  یلمع  تسا  یلئاسم  درک  عوجر  لوسر  ادخ و  هب  نآ  رد  دیاب  هک  عازن  دروم  هک  دوشیم  مولعم  سپ 
. يداقتعا
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مود لیلد 

هراشا

: دیوگیم زین  وا 
(1) هیلا ...  بهذ  ام  لک  یف  لقعلا  قدصی  مل  عرشلا  امنیب  هب ، ربخا  ام  لک  یف  عرشلا  قدصی  لقعلا  ّنا 

 ... دنکیمن قیدصت  هدرک  كرد  هچنآ  همه  رد  ار  لقع  عرش  هک  یلاح  رد  دنکیم  قیدصت  هداد  ربخ  هچنآ  رد  ار  عرش  لقع  انامه 

خساپ

كرد ار  اهنآ  دـناوتیمن  لیـصفت  روط  هب  یلو  دـنکیم  قیدـصت  یّلک ، روط  هب  هچرگ  هدیـسر  عرـش  هیحان  زا  هک  ار  هچنآ  مامت  لقع  اـًلّوا :
. دیامن قیدصت  هجیتن  رد  هدرک و 

عراش درادـن  تلاخد  ّقح  لقع  هک  يدراوم  رد  يرآ  تسالقع . سیئر  عراش  اریز  درادـن ؛ تفلاخم  یعطق  لقع  مکح  اب  عرـش  زگره  ًایناث :
. دنکیمن قیدصت  ار  نآ  مکح 

موس لیلد 

هراشا

: دیوگیم زین  وا 
هیف و ال ةدئاف  ًاوغل ال  بتکلا  هلازنا  لسرلا و  هناحبـس  هللا  لاسرا  رابتعا  هسفنب و  لقعلا  لالقتـساب  لوقلا  لقنلایلع  لقعلا  میدـقت  نم  مزلی  ّهنا 

(2) هئارو . نم  لئاط 
. دشاب هدئافیب  وغل و  بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  هدوب و  لقتسم  دوخ  يدوخ  هب  لقع  هک  دیآیم  مزال  لقن  رب  لقع  میدقت  زا 

خساپ

هک میراد  لوبق  ار  لقع  میدـقت  يدراوم  رد  هکلب  میرادـن  ییاعدا  نینچ  دراوم  مامت  رد  میتسه  لقن  رب  لقع  میدـقت  هب  دـقتعم  هک  اـم  اـًلّوا :
. مینادیمن مدقم  عرش  رب  ار  لقع  زگره  تایدبعت  دروم  رد  اذل  دشاب و  هتشاد  ار  دراوم  نآ  رد  كرد  تردق  لقع 

رد تسا  لقع  هار  زا  عرـش  لقن و  تخانـش  هیجوت و  نآ ، زا  ام  دوصقم  هکلب  تسین ، عرـش  لقن و  لاطبا  لقع ، میدـقت  زا  اـم  دوصقم  ًاـیناث :
. دراد هار  اجنآ  رد  لقع  هک  يدراوم 

مراهچ لیلد 

هراشا

: دیوگیم زین  وا 

مود www.Ghaemiyeh.comلیلد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


ناک دسافلا و  يأرلاب  هلباق  مدآل و  دوجسلاب  هل  هللا  رما  نع  ضرعا  يّذلا  هللا ...  هنعل  سیلبا  ۀنس  لقنلایلع  يوهلا  يأرلا و  میدقت  ّنا 

ص 138. ج 1 ، ضراعتلا ، ءرد  ص 385 ؛ یفلسلا ، جهنملا  - 1
.386 صص 385 - یفلسلا ، جهنملا  - 2
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(1) هیأرب ...  ساق  نم  لّوا 

دوخ دساف  يأر  اب  دز و  زابرـس  مدآ  رب  ندرک  هدجـس  هب  ادخ  رما  زا  هک  تسا  نیعل  سیلبا  ّتنـس  لقن ، رب  سفن  ياوه  يأر و  میدقت  انامه 
 ... دومن سایق  دوخ  يأر  هب  هک  دوب  یسک  نیلوا  وا  دومن و  هلباقم 

خساپ

تابثا هب  ار  وا  تافص  ادخ و  دوجو  دناوتیم  هک  تسا  یعطق  لقع  زا  يوریپ  نآ ، هب  صاخ  دراوم  رد  عرش  رب  لقع  میدقت  زا  دوصقم  ًالوا :
لقع مکح  هفینحوبا و  مالک  هب  رظان  یسوق  فرح  اذل  دنراد و  یخرب  هک  دساف  یـصخش  يأر  لامعا  اب  یناسفن  ياوه  زا  يوریپ  هن  دناسرب 

. تسا ینظ 
. دباییمن باسح  هب  سفن  ياوه  زا  يوریپ  دراد  كرد  اجنآ  رد  لقع  هک  يدراوم  رد  یعطق  لقع  زا  يوریپ  ًایناث :

مجنپ لیلد 

هراشا

: دیوگیم زین  وا 
فالتئإلا عامتجالا و  اذه  فاصتا  یلإ  ۀفاضالاب  دحاو ، رمأل  مهدایقنا  مهعامتجا و  قلخلا و  فالتئا  یلإ  يدؤی  ۀیعرـشلا  ۀلدألا  یلإ  ّدرلا  ّنا 
مهتوافتل هیلع  سانلا  قافتا  هتفرعم و  هتوبث و  یلإ  لیبس  ءیش ال  یلإ  قلخلا  لیحیف  لقعلا  یلإ  ّدرلا  اّما  عرشلل . هتقفاومل  هتقیقح  یف  قدصلاب 

(2) ءارآلا ...  یف  مهفالتخا  لوقعلا و  یف 

ص 386. یفلسلا ، جهنملا  - 1
ص 386. یفلسلا ، جهنملا  ص 146 ؛ ج 1 ، ضراعتلا ، ءرد  - 2
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نیا هکنیا  هب  فاضم  دـش ، دـهاوخ  رما  کی  هب  قلخ  دایقنا  عامتجا و  قافتا و  هب  ّرجنم  یعرـش  هلدا  هب  هعجارم  هب  مدرم  ندـنادرگزاب  اـنامه 
مدرم لقع ، هب  مدرم  نداد  قوس  اب  یلو  دناهدومن ، تقفاوم  عرش  اب  هک  تهج  نآ  زا  دناهدش  فصتم  قدص  هب  تقیقح  رد  قافتا  عامتجا و 

ءارآ رد  هتـشاد و  تواـفت  لوـقع  رد  مدرم  اریز  تسین ؛ نآ  رب  مدرم  قاـفتا  تفرعم و  توـبث و  هـب  یهار  هـک  مـیاهداد  هلاوـح  يزیچ  هـب  ار 
 ... دنفلتخم

خساپ

. تسین فالتخا  زا  یلاخ  زین  عرش  هب  مدرم  هلاحا  اذل  تسا و  فلتخم  یعرش  هلدا  رهاظ  زا  اهتشادرب  ًالّوا :
عاجرا اذـل  دـنرادروخرب ، لقع  نیا  زا  مدرم  همه  دـسریم و  تقیقح  هب  روما  زا  يرایـسب  رد  ناسنا  یعطق  يرطف و  لقع  هک  اجنآ  زا  ًاـیناث :

. دناسرب عامتجا  تدحو و  هب  ار  مدرم  دناوتیم  یلقع  نینچ  مکح  هب  مدرم 

مشش لیلد 

هراشا

: دیوگیم نیما  قداص  نیما 
لاقف هب ، ءاج  ام  يوس  يأر  یلإ  لقن و ال  یلإ  لقع و ال  یلإ  هدـعب  نم  هتمأ  ـال  وه و  هجوحی  ملو  ص )  ) هیبن يدـییلع  هنید  هللا  لـمکا  دـق 

(1) (. ًانیِد َمالْسِإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوْیلا  : ) یلاعت هناحبس و 
َْمل َو  َأ  : ) لاقف اهتاهرت  لوقعلا و  تاهبش  یلإ  أجل  نیبملا و  یحولاب  فتکی  مل  نمیلع  رکنأ  و 

.3 هدئام : - 1
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(1) َنُونِمْؤی .) ٍمْوَِقل  يرْکِذ  َو  ًۀَمْحََرل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ْمِهیَلَع  یْلتی  َباتِْکلا  َکیَلَع  اْنلَْزنَأ  اَّنَأ  ْمِهِفْکی 

هیف سیل  ّهنا  امک  ۀمهاو ، ءارآ  ۀـصقان و ال  لوقع  هب  فذـقت  دـیزم  یلإ  جاتحی  فاک ال  لماک  نیدـلا  روما  نم  ص )  ) هللا لوسر  هب  ءاج  امف 
کلذ لب  نیدـلا  ماهم  نم  سیلف  امهنع  یلخ  امف  نیدـلا ، تامهم  نم  هلوسر  ۀنـس  هللا و  باتک  ولخی  نا  زوجی  ّهنال ال  ریـصقت ؛ ناـصقن و ال 

(2) ۀمرحم ...  نیدلا  یف  ةدایز 
ص)  ) ربمایپ هچنآ  زا  ریغ  ییأر  ای  لقن  ای  لقع  هب  ار  وا  زا  دـعب  تما  ربمایپ و  زگره  هدرک و  لـماک  شربماـیپ  طـسوت  هب  ار  شنید  دـنوادخ 
و مدومن ؛ مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  و  مدرک ؛ لماک  ار  امـش  نید  زورما ، : ) دومرف لاعتم  ناحبـس و  دـنوادخ  تسا . هدرکن  جاتحم  هدروآ 
یلقع و تاهبـش  هب  هدرکن و  اـفتکا  راکـشآ  یحو  هب  هـک  یـسک  رب  دـنوادخ  زین  و  متفریذـپ .) امـش  نادواـج )  ) نـییآ ناوـنع  هـب  ار  مالـسا 

تیافک میدرک  توالت  وت  رب  ار  نآ  میداتـسرف و  نآرق  زا  وت  رب  هک  ار  هچنآ  ایآ  : ) دـیوگیم هدرک  راکنا  هدرب  هاـنپ  نآ  هیاـپیب  ياـهفرح 
هدروآ نید  روما  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  ار  هچنآ  سپ  دـنروآیم ،) ناـمیا  هک  یموق  يارب  تسا  رّکذـت  تمحر و  نآ  رد  هنیآ  ره  درکن ،

نآ رد  هک  هنوگنامه  تسین ، هدیـسر  اهنآ  هب  یمهو  يارآ  صقاـن و  لوقع  هک  ار  هچنآ  ندرک  داـیز  هب  یجاـیتحا  تسا و  یفاـک  لـماک و 
نید تامهم  زا  شلوسر  تنس  ادخ و  باتک  هک  تسین  نکمم  اریز  دروخیمن ؛ مشچ  هب  یهاتوک  ناصقن و 

.51 توبکنع : - 1
ص 66. ج 1 ، ۀیوبنلا ، ۀنسلا  نم  ۀیلقعلا  ۀسردملا  فقوم  - 2

www.Ghaemiyeh.comخساپ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


ص45
 ... تسا مارح  نید و  رد  يدایز  روما  هکلب  دیآیمن  باسح  هب  ینید  مهم  روما  زا  تسا  یلاخ  تنس  باتک و  زا  هچنآ  ره  و  دشاب ، یلاخ 

خساپ

رد دـنرگیدکی و  ممتم  لـمکم و  مادـک  ره  هک  هداد  رارق  ینورب  ینورد و  ینارگتیادـه  نـالوسر و  ناـسنا  دوجو  يارب  لاـعتم  دـنوادخ 
ینورد رگتیاده  دنناسرب ، لماک  تیاده  دوصقم و  لزنمرـس  هب  ار  ناسنا  دنناوتیم  مینک  هدافتـسا  دوخ  ياج  هب  ار  مادک  ره  هک  یتروص 

. تسا ترطف  میلس و  حیرص و  لقع 
رـس هب  ناوتیم  لقع  غارچ  زا  يریگهرهب  ایبنا و  طسوت  هب  یهلا  شخبتاـیح  هخـسن  نتفرگ  اـب  هک  تسا  تیادـه  هار  غارچ  نوچمه  لـقع 

. تسا نآ  تاکردم  لقع و  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  ناسنا  ّقح  رد  یهلا  تایانع  مامت  هب  نید  لامک  يرآ  دیسر . دوصقم  لزنم 
دوـخ لـقع  زا  هک  ار  یناـسک  تسا و  هدرک  بلاـطم  مهف  رد  لـقع  يریگراـک  هب  لـقعت و  هب  رما  يرایـسب  تاـیآ  رد  مـیرک  نآرق  یهگناو 

: دیامرفیم تسا و  هدرک  ریبعت  نایاپراهچ  نیرتدب  ناونع  هب  دننکیمن ، هدافتسا 
(22 لافنا : ( ) َنُولِقْعی َنیِذَّلا ال  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  )

. دننکیمن لّقعت  هک  دنتسه  یگنگ  رک و  صاخشا  دنوادخ ، دزن  نایاپراهچ  نیرتدب  انامه 
لقعت هـک  دـهدیم  رارق  یناـسک  يارب  ار  يدـیلپ  دــنوادخ  « ؛) َنوـُلِقْعی ـال  َنـیِذَّلا  یَلَع  َسْجِّرلا  ُلَـعْجی  َو  : ) دــیامرفیم رگید  ییاـج  رد  و 

(100 سنوی : «. ) دننکیمن
: دیامرفیم یثیدح  رد  ع )  ) قداص ماما 
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و دنیوا ، ریبدت  تحت  همه  تسا و  نانآ  ّربدم  وا  دنـسانشیم ، ار  دوخ  ندوب  قولخم  هتخانـش و  ار  دوخ  قلاخ  ناگدنب ، هک  تسا  لقع  هب  ... 

(1) دنایناف ...  هیقب  یقاب و  وا  اهنت 
: دیوگیم ّهلدا  فصو  رد  یلزتعم  رابجلادبع  یضاق 

تیّجح نینچ  مه  باتک و  تیّجح  هک  تسوا  هطساو  هب  زین  دوشیم و  هداد  زییمت  دب  کین و  نیب  هک  تسوا  اب  اریز  تسا ؛ لقع  لیلد  نیلوا 
(2) دوشیم . تباث  عامجا  ّتنس و 

هک تسا  يروما  هدننکدیکأت  هدش ، دراو  لدع  دـیحوت و  هب  عجار  نآرق  رد  هک  یفراعم  همه  : » دـیوگیم هلزتعم  ناگرزب  زا  ییابج  یلعوبا 
(3) دراد .»...  ناعذا  نآ  هب  ناسنا  لقع 

متفه لیلد 

هراشا

: دیوگیم میق  نبا 
یتح نامیا  دـحأل  تبثی  ّهنال ال  لوسرلا ؛ هب  ءاج  امیلع  لقعلا  نومدـقی  نیذـلا  ءـالؤه  نع  ناـمیالا  یفنیلع  هسفنب  هناحبـس  هللا  مسقا  دـقو 

: یلاعت هلوقل  يأر ؛ لقعب و ال  هضراعی  الف  الماک  ًامیلـست  کلذـل  مّلـسی  همکحل و  جرح  هسفن  یف  یقبی  هروما و ال  عیمج  یف  هلوسر  مّکحی 
(4) ًامِیلْسَت .) اوُمِّلَسی  َو  َتیَضَق  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجی  َُّمث ال  ْمُهَنَیب  َرَجَش  امِیف  َكوُمِّکَحی  یَّتَح  َنُونِمْؤی  َکِّبَر ال  َو  الَف  )

ص 29. ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 139. ۀلزتعملا ، تاقبط  لازتعالا و  لضف  - 2

ص 174. ج 4 ، فیلکتلاب ، طیحملا  - 3
ص 90. ۀلسرملا ، قعاوصلا  رصتخم  ك : ر . - 4
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یسک يارب  اریز  دنک ؛ رود  دنرادیم  مدقم  لوسر  تاروتـسد  رب  ار  لقع  هک  یناسک  زا  ار  نامیا  هک  هدروخ  مسق  دوخ  رب  ناحبـس  دنوادخ 

رد لماک  میلست  دشابن و  یجرح  مکح  نآ  تهج  هب  شـسفن  رد  دنک و  مکح  ادخ  لوسر  شروما ، مامت  رد  هکنآ  ات  دوشیمن  تباث  نامیا 
نانآ تراگدرورپ ! هب  مسق  : » دومرف لاعتم  دـنوادخ  اریز  دزیخنرب ؛ گـنج  هب  دوخ  يأر  لـقع و  طـسوت  هب  نآ  اـب  دـشاب و  هتـشاد  نآ  ربارب 

یجرح يدرک  تواضق  هچنآ  زا  دوخ  ياهسفن  رد  هاـگ  نآ  دـنهد  رارق  دوخ  نیب  تارجاـشم  رد  مَکَح  ار  وت  هکنآ  اـت  دـنروآیمن  ناـمیا 
«. دندرگ وت  مکح  میلست  دنباین و 

خساپ

مرکا لوسر  بناج  زا  نآ  داـقعنا  زا  دـعب  هک  تسا  تواـضق  مکح و  هب  طوبرم  هدرک  لالدتـسا  نآ  هب  شمـالک  رد  میق » نبا   » هک قوف  هیآ 
لئاسم فالخ  هب  نیا  و  درادن ، خسف  رظن و  ّقح  هتشادن و  ار  نآ  رد  هلخادم  ّقح  یسک  (ص )

تاداقتعا زا  یخرب  یلـصا  يانبریز  حیرـص  یعطق  لقع  هکنآ  ًاصوصخ  دـشاب ؛ رظن  بحاص  اهنآ  هرابرد  دـناوتیم  لقع  هک  تسا  يداقتعا 
. تسا

متشه لیلد 

هراشا

: دیوگیم هیمیت  نبا 
هل و نوداقنی  اوناـک  مأ  مهئارآ  مهلوقعب و  هنوضراـعی  اوناـک  لـه  و  ص ؟)  ) هللا لوسر  نم  یحولا  نوقلتی  اوناـک  فیک  ضر - ۀباحـصلاو -

نم نوعفدی  اوناک  له  و  هرابخأب ؟ نوقدصی  هماکحأل و  نوملستسی 
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هللا و يدـی  نیب  مدـقتلا  نم  ّهناف  عرـشلا ، يدـی  نیب  مدـقتی  نا  بجی  لقعلا ال  ّناف  اهیلع ؟ لقعلا  نومدـقی  و  مهلوقع ؟ هتـضفر  اـم  صوصنلا 

(1) هلوسر ... 
هکنیا ای  دنتـسنادیم  یحو  اب  ضراعم  ار  دوخ  ءارآ  لوقع و  ایآ  و  دندرکیم ؟ یّقلت  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ار  یحو  هنوگچ  ضر - هباحص -

هدرکیم عفد  ار  صوصن  ناشیاه  لقع  اب  ایآ  دندومنیم ؟ قیدصت  ار  نآ  رابخا  هدشیم و  نآ  ماکحا  میلست  هتشاد و  دایقنا  یحو  هب  تبسن 
لوسر ادخ و  رب  دوخ  نتخادنا  ولج  راک  نیا  اریز  دنادب ؛ عرش  زا  رتولج  ار  دوخ  دناوتیمن  زگره  لقع  دنتشادیم ؟ مدقم  نآ  رب  ار  لقع  و 

 ... تسا

خساپ

روط هب  و  دنتسنادیمن ، ضراعم  دوخ  لقع  اب  لوسر  ادخ و  تواضق  مکح و  نید و  عورف  رد  ار  لاعتم  دنوادخ  ماکحا  زگره  هباحـص  ًالّوا :
يارب لقع  هار  زا  لالدتسا  لقعت و  هب  توعد  ار  دارفا  شدوخ  میرک ، نآرق  یلو  دندوب ، ضحم  میلـست  تاروتـسد  هنوگنیا  لباقم  رد  یلک 

. تسا هدومن  یلصا  دیاقع  زا  یخرب  هب  ندیسر 
نیا هک  تسا  لقع  اب  ّتنـس  زا  یکاح  ربخ  هضراعم  زا  نخـس  هکلب  تسین  لقع  اب  ّتنـس  هضراعم  زا  نخـس  دش  هراشا  هک  هنوگنامه  ًایناث :

. تسا هدوب  رثؤم  ثیدح  حیحص  مهف  مدع  لعج و  رد  یلماوع  هکنآ  ًاصوصخ  دسریم  رظن  هب  یهیدب  يرما  ضراعت 

عورف لوصا و  نیب  کیکفت 

ص 331. ج 2 ، ماصتعالا ، ك : ر . - 1
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تلاخد نآ  رد  يرـشب  لقع  هک  هچنآ  يرآ  دـش ؛ لئاق  کیکفت  تایدابع  ًاصوصخ  نید  عورف  نید و  لوصا  نیب  دـیاب  هک  دـسریم  رظن  هب 

رظن هب  راوشد  يرما  یعقاو  دسافم  حلاصم و  هب  ندیسر  اریز  تسا ؛ تایدابع  نید و  عورف  داد  رارق  نازیم  نآ  رد  ار  لقع  ناوتیمن  درادن و 
میلـس و لقع  زا  یهار  اهنآ  رد  تسا و  داقتعا  هدـیقع و  هب  طوبرم  هک  نید  لوصا  فالخ  رب  دوب ، ّصن  عبات  اـهنآ  رد  دـیاب  اذـل  دـسریم و 

هار زا  اهنت  قدص  تفص  نوچمه  وا  تافص  یخرب  ادخ و  دوجو  تابثا  نوچمه  دیاقع  لوصا  زا  یخرب  هکنآ  ًاصوصخ  دراد ، دوجو  یعطق 
. تسا رود  مزلتسم  نآ  هب  لالدتسا  اریز  لقن ؛ هن  تسا  یندش  تابثا  لقع 

: دیوگیم هک  اجنآ  هدرک  هراشا  عیرشت  تادابع و  دروم  رد  هیزوج  میق  نبا  بلطم  نیمه  هب 
ملاعلا قرط  اـم  یّتلا  ۀـلماکلا  هتعیرـش  ّنا  ّنظی  فیکف  هاوس ، دـحا  یلإ  هللا  مهجوحی  مل  و  هتمرب ، ةرخـآلا  ایندـلا و  ریخب  مهءاـجف  ۀـلمجلابو 

وهف کلذ  ّنظ  نم  و  اهنع ، جراخ  لوقعم  وا  ۀـقیقح  وا  سایق  یلإ  وأ  اهلمکت ، اهنع  ۀـجراخ  ۀسایـس  یلإ  جاتحت  ۀـصقان  اهنم  لـمکا  ۀـعیرش 
(1) هدعب . رخآ  لوسر  یلإ  ۀجاح  سانلاب  ّنا  ّنظ  نمک 

سپ تسا ، هدرکن  جاـتحم  شدوخ  ياوس  یـسک  هب  ار  مدرم  دـنوادخ  تسا و  هدروآ  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  مدرم  يارب  ص )  ) ادـخ لوسر 
یتسایـس هب  جایتحا  هک  یثیح  هب  دـشاب  صقان  تسین ، نآ  زا  رتلماک  یتعیرـش  ملاـع  رد  هک  وا  لـماک  تعیرـش  هک  دوریم  ناـمگ  هنوگچ 

نآ ات  دشاب  هتشاد  نآ  زا  جراخ 

ص 276. ج 4 ، نیعقوملا ، مالعا  - 1
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ص50
یسک دننامه  دشاب  هتشاد  ینامگ  نینچ  هک  یسک  و  ددرگ ، جاتحم  تعیرش  نآ  زا  جراخ  یلوقعم  ای  تقیقح  ای  سایق  هب  ای  دنک  لیمکت  ار 

. دنراد ص )  ) ربمایپ زا  دعب  رگید  یلوسر  هب  جایتحا  مدرم  تسا  دقتعم  هک  تسا 

لقع تیافک  مدع  رب  قافتا 

عرـش هب  جایتحا  متح  روط  هب  دـنکیمن و  تیاـفک  ییاـهنت  هب  لـقع  ینید  فراـعم  رد  هکنیا  رب  میراد  رظن  قاـفتا  همه  هک  دـسریم  رظن  هب 
. تسا قافتا  دروم  هک  دنیوگیم  ار  بلطم  نیا  نایباهو  رگا  تسا ،

: دیوگیم هیمیت  نبا 
(1) لسرلا . هللا  لسرا  امل  ّالا  داشرإلا و  ۀیادهلا و  یف  ًایفاک  هدحو  لقعلا  ناک  امو 

. داتسرفیمن ار  نالوسر  دنوادخ  هنرگ  و  تسین ، داشرا  تیاده و  رد  یفاک  ییاهنت  هب  لقع 
. دنتسه یعرش  يداقتعا و  لیاسم  مامت  رد  لقع  تلاخد  رکنم  نارصاعم ، ًاصوصخ  نایباهو  بلاغ  هک  دسریم  رظن  هب  یلو 

لقع یکاردا  ياهتیدودحم 

: دیوگیم یلمآ  يداوج  هللا  تیآ 
هب دراد و  یناوارف  ياهتیدودـحم  هک  تسا  فرتـعم  دوـخ  اـما  تـسا ؛ نـید  یعقاو  ماـکحا  زا  فشاـک  تعیرـش و  حابـصم  لـقع  هـچرگ 

هک دنادیم  لقع  تسوا . روضح  هاگقرق  یقطانم  دباییمن و  راب  نید  زا  ییاههصرع 

ص 21. ج 1 ، لوقعملا ، حیرصل  لوقنملا  حیحص  ۀقفاوم  - 1
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نیع هک  یلاعت  قح  تافـص  هنک  هک  هنوگنامه  درادـن ، یـسرتسد  اجنآ  هب  یکردـُم  چـیه  تسا و  هعونمم  هقطنم  یلاـعت  قح  تاذ  كاردا 

 ... تسا لقع  يارب  يرگید  هعونمم  هقطنم  زین  تسوا  تاذ 
زا ریغ  ادخ  یموهفم  كاردا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  دیوگیم ، نخـس  دنوادخ  زا  دریگیم و  ددم  میهافم  زا  ینید  فراعم  رد  رـشب  هتبلا 

(1) دناقولخم ...  میهافم  همه  نوچ  تسا ؛ تاذ  تافص  هانتکا  تاذ و  كاردا 

اهیفلس تاضارتعا  بطاخم  هفینحوبا ،

نانآ اریز  دنـشاب ؛ فانحا  ياملع  هفینحوبا و  نایباهو ، اهیفلـس و  مومع  روط  هب  هیمیت و  نبا  لاثما  تاضارتعا  بطاخم  هک  دسریم  رظن  هب 
هچرگ دـنراد . هّجوت  یعرـش  تاـصوصن  هب  رتمک  هداد و  شرتسگ  یعرـش  ماـکحا  طابنتـسا  رد  عیـسو  ّدـح  رد  ار  ییارگلـقع  هک  دنتـسه 

. تسا طیرفت  یطارفا  ره  لباقم  رد  اریز  دناهدومن ؛ لیطعت  ار  لقع  یلک  روط  هب  هداد و  شرتسگ  ار  دوخ  ياعدا  هرئاد  نایباهو 
يارب ساـیقم  ناونع  هب  نآ  نداد  رارق  لـقع و  قـیرط  زا  یعرـش  ماـکحا  یعقاو  لـلع  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  دوـب  یـسک  لّوا  هفینحوـبا 

هک یمکح  ره  تسادـخ و  بناـج  زا  هک  درکیم  مکح  دوـب  ساـیقم  نآ  اـب  قـفاوم  هک  ار  یمکح  ره  دوـمن و  شـشوک  صوـصن  تحص 
. تفریذپیمن ار  دوب  لقع  اب  فلاخم 

، میدش دراو  ع )  ) دمحم نب  رفعج  رب  هفینحوبا  یلیل و  یبا  نبا  نم و  تفگ : هک  هدرک  لقن  عیمج  نب  ورمع  زا  شدنـس  هب  یناهفـصا  میعنوبا 
هب ترضح 

صص 56 و 57. لقع ، تلزنم  - 1
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«. نید رما  رد  ذوفن  تریـصب و  ياراد  تسا  يدرم  نیا  : » مدرک ضرع  دـیوگیم : وا  تسوت »؟ هارمه  هک  تسیک  نیا  : » دوـمرف یلیل  یبا  نبا 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  مدج  زا  مردپ  درک  ثیدح  ارم  دنکیم ... ؟ سایق  دوخ  يأر  هب  ار  نید  رما  وا  ایوگ  : » دومرف ترضح 
َساَق ْنَمَف  ٍنیِط ،) ْنِم  ُهَتْقَلَخ  َو  ٍران  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌریَخ  اَنَأ  : ) َلاَقَف َمَدـآل ، ْدُجْـسا  َُهل : َیلاَـعَت  ُهللا  َلاَـق  َسِیْلبإ ، ِهیأَِرب  نیِّدـلا  َْرما  َساَـق  ْنَم  ُلَّوَأ 

(1) ِسایِقلِاب . ُهَعَبَّتا  ُّهنال  َسِیْلبِاب ؛ ِۀَمیِقلا  َمْوی  َیلاَعَت  ُهللا  ُهَنَرَق  ِهیأَِرب  َنیِّدلا 
: تفگ وا  نک ، هدجـس  مدآ  رب  دومرف : وا  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  ماگنه  نآ  دوب  ناطیـش  درک  سایق  دوخ  يأر  هب  ار  نید  رما  هک  یـسک  لوا 

زور رد  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ  دـنک  ساـیق  دوخ  يأر  هب  ار  نید  سک  ره  سپ  لـگ ) زا  ار  وا  يدرک و  قـلخ  شتآ  زا  ارم  مرترب ، وا  زا  نم  )
. تسا هدرک  يوریپ  سایق  رما  رد  ار  وا  اریز  درک ؛ دهاوخ  روشحم  ناطیش  اب  تمایق 

دیاقع باب  رد  لقع  هب  ییانتعایب  تیحیسم و 

زا ع )  ) حیـسم ترـضح  تعیرـش  میراد  داقتعا  ام  هکنآ  مغر  هب  تسا . نایحیـسم  ییانتعایب  دننامه  لقع  هب  نایباهو  نایفلـس و  یهجوتیب 
دناهدرک و هدنـسب  قارـشا  ماهلا و  هب  اهنت  هدرک و  اهر  دیاقع  باب  رد  ار  لقع  نایحیـسم ، هک  مینکیم  هدهاشم  یلو  تسا ، ینامـسآ  عیارش 

نیا زا  رگا  و  دراد . نآ  نالطب  ضقانت و  هب  مکح  ناـسنا  لـقع  هک  ياهلأـسم  دـنادیحوت ، یعدـم  هکنیا  نیع  رد  هدـش  ثیلثت  هب  دـقتعم  اذـل 
زا هلأسم  نیا  دنیوگیم : مینک  لاکشا  اهنآ  هب  تهج 

ص 197. ج 3 ، ءایلوالا ، ۀیلح  - 1
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هب نید و  لقع و  نیب  هار  نیا  زا  و  تسا ، بجاو  نآ  هب  ناـمیا  اـهنت  دوشیمن و  كرد  ناـهرب  لـقع و  اـب  نآ  هنک  هک  تسا  يدـیاقع  هلمج 

: دیامرفیم هک  اجنآ  هدومن  اهنآ  نیب  مزالت  رب  دیکأت  لاعتم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنزادنایم ، هلصاف  نید  ملع و  رگید  ریبعت 
(56 مور : ( ) ِْثعَْبلا ِمْوی  یلِإ  ِهللا  ِباتِک  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْدََقل  َنامیِإلا  َو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو  )

. دیدرک گنرد  خزرب ) ملاع  رد   ) تمایق زور  ات  ادخ  نامرف  هب  امش  دنیوگیم : هدش  هداد  نانآ  هب  نامیا  ملع و  هک  یناسک  یلو 
. تسین قارشا  ماهلا و  هلمج  نآ  زا  دنوادخ  تخانش  هب  اههار  ریاس  ندرک  اهر  يانعم  هب  رّکفت  لقع و  هب  توعد  يرآ ،

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(29 لافنا : ( ) ًاناقُْرف ْمَُکل  ْلَعْجی  َهللا  اوُقَّتَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  )

رارق لطاب  زا  قح  نتخاس  ادـج  تهج  ياهلیـسو  امـش  يارب  دـیزیهرپب ، ادـخ  ناـمرف ) تفلاـخم   ) زا رگا  دـیاهدروآ ! ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
. دهدیم

: دیامرفیم زین  و 
( ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهللا  َو  ْمَُکل  ْرِفْغی  َو  ِِهب  َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَـعْجی  َو  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ِنیَْلفِک  ْمُِکتْؤی  ِِهلوُـسَِرب  اوـُنِمآ  َو  َهللا  اوـُقَّتا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهیَأ  اـی  )

(28 دیدح : )
امش يارب  دشخبب و  امـش  هب  شتمحر  زا  مهـس  ود  ات  دیروایب  نامیا  شلوسر  هب  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 

. تسا میحر  روفغ و  دنوادخ  و  دشخبب ؛ ار  امش  ناهانگ  دیورب و  هار  دوخ ) یگدنز  ریسم  رد  مدرم و  نایم  رد   ) نآ اب  هک  دهد  رارق  يرون 
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ییاور ینآرق و  هلدا  هب  لالدتسا  راصحنا  نایباهو و 

هراشا
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هراشا

يداقتعا لیاسم  رد  یلقع  لیلد  هنوگره  هب  لالدتسا  ّدر  تسا و  ییاور  ینآرق و  ياهلالدتسا  رد  لالدتسا  راصحنا  نایباهو  لوصا  زا  یکی 
. تسا

: دیوگیم هیزوج  میق  نبا 
(1) نادجولا . ةرطفلا و  لقعلل و  ۀمئالم  لالدتسالا  یف  نآرقلا  ۀقیرط  ّنا 
. دراد نادجو  ترطف و  لقع و  اب  بسانت  لالدتسا  رد  نآرق  شور  انامه 

: دسیونیم یلیَس  رتکد 
نود لالدتـسالا  یف  نآرقلا  جهنم  اوراتخا  دق  و  نیددرتملا ، داشرا  مازلا و  نیدناعملا و  ماحقا  میرکلا  نآرقلا  ۀـقیرط  یف  ّنا  فلـسلا  يریو 

(2)  ... يرخألا قرطلا  جهانملا و  نم  هاوس 
ار نادناعم  ناوتیم  میرک  نآرق  شور  اب  هک  تسا  نآ  فلس  هاگدید 

. فرصت اب  ص 225 ، ج 1 ، ةداعسلا ، راد  حاتفم  - 1
ص 127. ۀیفلسلا ، ةدیقعلا  - 2
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. ار اههار  رگید  هن  تسا  هتفرگ  شیپ  رد  ار  نآرق  هار  اهنت  فلس  يرآ  دومن . داشرا  مزلم و  ار  ناگدننک  دیدرت  هدرک و  موکحم 

: دیوگیم هیمیت  نبا 
(1) ریثکب ...  کلذ  نود  وه  لب  دهتجملا  مامالا  عم  دلقملا  یماعلاک  ص )  ) هربخ عم  لقعلا  ّنا 

. دشابیم وا  زا  رتنییاپ  رایسب  هکلب  تسا ، دهتجم  ماما  لباقم  رد  دلقم  یماع  صخش  دننامه  ص )  ) ربمایپ ربخ  لباقم  رد  لقع  انامه 
: دیوگیم زین  وا 

ردکلا و نع  ۀیفاصلا  هتـصالخب  یتأت  ۀنـسلا  باتکلا و  لئالد  تدجوف  ۀیلقعلا ، لئالدلا  ۀملکتملا و  ۀفـسلفتملا و  رکذی  ام  ۀماع  تّربدت  دـق 
(2) اهبارطضا . اهترثک و  عم  لیطابألا  تاهبشلا و  نم  مهنم  عقو  ام  فذحت  اهل و  اودتهی  مل  ءایشأب  یتأت 

ار تنـس  نآرق و  لـیالد  یلو  مدرک  ربدـت  دوـشیم  رکذ  هک  یلقع  لـیالد  هدرک و  رکذ  نـیملکتم  هفـسالف و  هـک  ار  هـچنآ  موـمع  رد  نـم 
زین و  تسا ، هتفاین  یـسرتسد  اهنآ  هب  یـسک  زگره  هک  دنروآیم  یفراعم  تسا و  فاص  تارودک  زا  شندوب  هصالخ  اب  هک  مدرک  هدهاشم 

. دنربیم نیب  زا  ار  شبارطضا  ترثک و  اب  لطاب  ياهفرح  تاهبش و 
: دیوگیم زین  وا 

ام ّقحلا و  نم  اهیف  امب  میرکلا  نآرقلا  ءاج  دقف  ۀیهلإلا ، بلاطملا  یلع  ۀیلقعلا  لئالدلا  نم  ۀفسلفلا  مالکلا و  لها  راظنأ  دنع  ام  ّنا 

صص 138 و 139. ج 1 ، لقنلا ، لقعلا و  ضراعت  ءرد  ك : ر . - 1
صص 232 و 233. ج 19 ، يواتفلا ، عومجم  - 2
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مهلالـض ّلعل  ًادـج و  ریثک  اهیف  مهأطخ  ّناف  ءالؤه ، دـنع  ةدوجوملا  ةریثکلا  طیلاغألا  نع  ههزنت  عم  هجو  نسحا  یلع  اهنم  لـمکا  غلبا و  وه 

(1) مهملع . نم  رثکا  مهلهج  مهاده و  نم  رثکا 
رتغیلب و تقیقح و  ّقح و  اـب  هارمه  میرک  نآرق  رد  هدیـسر  یهلا  فراـعم  رب  یلقع  هلدا  زا  هفـسلف  مـالک و  لـها  ياههاگدـید  زا  هچنآ  ره 

رایـسب ّدج  روط  هب  نانآ  ياطخ  اریز  تسا ؛ هدـمآ  تسا ، دوجوم  نانآ  دزن  هک  يرایـسب  ياهطلغ  زا  یلاخ  هجو ، نیرتهب  هب  اهنآ  زا  رتلماک 
. دشاب رتشیب  ناشملع  زا  ناشلهج  ناشتیاده و  زا  نانآ  یهارمگ  دیاش  و  تسا ،

: دیوگیم هیزوج  میق  نبا 
(2) اهباحصا . هللا و  اهّطح  ثیح  تطح  مادقألا و  تحت  لوقعلا  هذهب  یمر  حیحصلا و  لقنلاب  ذخا  لوقعلا  هذه  لقنلا و  ضراعت  اذإ 

هک هنوگنامه  دوشیم  لامدـگل  اپ  ریز  اهلقع  نیا  هدـش و  ذـخا  حیحـص  لقن  هب  دـندرک  ضراعت  رگید  کی  اب  لوقع  نیا  لـقن و  هاـگره 
. تسا هدرک  بوکدگل  ار  شنابحاص  اهنآ و  دنوادخ 

: دیوگیم یسوق  نامیلس  نب  حْرفم  رتکد 
بهاذـملا فئاوطلا و  قرفلا و  جـهانم  نم  هاوس  اّمع  اـهب  قرتفا  ۀحـضاو  لوصا  یلع  دـمتعی  ۀیـساسا و  دـعاوق  یلع  یفلـسلا  جـهنملا  موقی 

، یفلسلا جهنملا  اهیلع  موقی  یّتلا  دعاوقلا  ّمها  نم  هذه  و  ۀیوبنلا ...  ثیداحالا  ۀینآرقلا و  تایآلاب  لالدتسالا  اهنم  يرخألا ... 

ص 225. ج 9 ، يواتفلا ، عومجم  - 1
.83 صص 82 - ۀلسرملا ، قعاوصلا  رصتخم  - 2
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ۀنسلا باتکلاب و  لالدتسالا  یلع  نوعمجی  فلسلا  ءاملع  ّنا  دجی  ًاثیدح  ًامیدق و  هل  عبتتملا  جهنملا و  اذهل  سرادلاف 
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(1) ًامومع ...  ۀفرعملا  ایاضق  كولسلا و  عیرشتلا و  داقتعالا و  ایاضق  لئاسم و  عیمج  یف  مهروما و  ۀفاک  یف 

نآ زا  هک  تسادج ...  رگید  بهاذم  فیاوط و  قرف و  ياههار  زا  هک  دراد  یحضاو  لوصا  رب  هیکت  یـساسا و  دعاوق  رب  مئاق  فلـس  شور 
یسک دشابیم . راوتسا  نآ  رب  فلـس  شور  هک  تسا  يدعاوق  نیرتمهم  زا  نیا  و  تسا ...  يوبن  ثیداحا  نآرق و  تایآ  هب  لالدتـسا  هلمج 

روما و مامت  رد  تنس  باتک و  هب  لالدتسا  رب  فلـس  ياملع  هک  دباییم  هدرک  يریگیپ  ار  نآ  دیدج  میدق و  زا  هدیمهف و  ار  شور  نیا  هک 
 ... دنراد عامجا  مومع  روط  هب  یتفرعم  يایاضق  راتفر و  عیرشت و  داقتعا و  يایاضق  لئاسم و 

: دیوگیم زین  یسوق  رتکد 
یف ۀیعرـشلا  صوصنلا  نم  ۀطبنتـسملا  ۀیلقعلا  ۀسیقألا  ۀیقطنملا و  ّۀلدألا  مهمادختـسا  ۀعامجلا  ۀنـسلا و  لها  فلـسلا  جهنم  دـعاوق  ّمها  نمف 

: مهتعانق نم  ًاقالطنا  ۀنسلا ، باتکلا و 
یف تحضوأ  دق  تناک  ّالا و  نوضئاخلا  اهیف  ضاخ  یّتلا  ۀیفسلفلا  ۀیمالکلا و  لئاسملا  نم  ۀلأسم  نم  ام  ّهناب  . 1

 ... نآرقلا
َكاْنئِج اَّلِإ  ٍلَثَِمب  َکَنُوتْأی  َو ال  یلاعت : لاق  امک  ۀیلقعلا ، نیهاربلا  ججحلاب و  ّهبر  نم  ًادیؤم  ءاج  ص )  ) میرکلا لوسرلا  ّنأب  و  . 2

ص 357. یفلسلا ، جهنملا  - 1
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(1) ًاریِسْفَت . َنَسْحَأ  َو  ِّقَْحلِاب 

نیهارب اّهنأب  و  ۀیمالـسالا ، ةدیقعلا  بلاطل  ءانغلا  اهیف  ۀیعرـشلا  صوصنلا  نم  ۀطبنتـسملا  ۀیلقعلا  نیهاربلا  جـجحلا و  ۀـلدألا و  هذـه  ّناب  و  . 3
(2) ٍلَثَم . ِّلُک  ْنِم  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِیف  ِساَّنِلل  اْنبَرَض  ْدََقل  َو  یلاعت : لاق  ۀمزلم ...  ۀیعطق 

(3) هتفرعم ...  ّلجوّزع و  هللایلع  لالدتسالا  یف  تازجعملا  قافآلا و  سفنألا و  تالالد  مهمادختسا  و  . 4
باتک رد  یعرش  صوصن  زا  هک  تسا  یلقع  ياهسایق  یقطنم و  هلدا  مادختسا  تعامج  تنـس و  لها  زا  فلـس  شور  دعاوق  نیرتمهم  زا 

؛ تسا يروما  رد  نانآ  ندش  عناق  تهج  هب  نیا  تسا و  هدش  طابنتسا  تنس  و 

.33 ناقرف : - 1
.27 رمز : - 2

.372 صص 367 - یفلسلا ، جهنملا  - 3
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تـسا هدش  نایب  حوضو  روط  هب  نآرق  رد  هکنآ  زج  دنـشاب  هدش  دراو  نآ  رد  املع  هک  تسین  یفـسلف  یمالک و  لئاسم  زا  ياهلأسم  چیه  . 1

...
رب نانآ  : ) دومرف لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگنامه  دـش  هداتـسرف  مدرم  رب  یلقع  نیهارب  اهتجح و  زا  یهلا  تادـییأت  اب  ص )  ) میرک لوسر  . 2

(. دروآ میهاوخ  ار  ریسفت  نیرتهب  ّقح و  وت  يارب  ام  هکنآ  زج  دز  دنهاوخن  لاثم  وت 
اهنیا اریز  تسا ؛ یمالسا  هدیقع  بلاط  يارب  يزاینیب  اهنآ  رد  هدش  طابنتسا  یعرش  صوصن  زا  هک  یلقع  نیهارب  اهتجح و  هلدا و  نیا  . 3
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(. میاهدروآ یلاثم  ره  زا  نآرق  نیا  رد  مدرم  يارب  ام  : ) دومرف لاعتم  دنوادخ  اذل  و  تسا ...  روآمازلا  یلقع  نیهارب 

 ... تسا هدرک  کسمت  تازجعم  یقافآ و  یسفنا و  هلدا  هب  وا  تخانش  ّلجوّزع و  يادخ  رب  لالدتسا  رد  فلس  . 4
: دیوگیم زین  یسوق  رتکد 

: اهنم ةدیدع  ایازمب  مهججح  رشبلا و  ۀلدا  نم  هاوس  امیلع  زاتمی  ّلجوّزع  هللا  نم  ًایحو  امهرابتعاب  کلذو 
. ططشلا لیملا و  أطخلا و  نع  ۀمصعلا  . 1

. رثألا یف  غلبا  ۀجحلا و  یف  يوقا  وهف  سوسحملا ، دهاشملاب  نامیالا  نم  سوفنلا  هیلع  ترطف  امیلع  لالدتسالا  یف  هدامتعا  . 2
. هب یضرلا  قحلا و  لوبقل  یعدا  نیللا  قفرلا و  بولسا  ّنا  کشال  و  نسحا ، یه  یتلاب  ةوعدلا  داشرالا و  هیجوتلایلع و  هلامتشا  . 3

. نادجولا عتمی  رعاشملا و  كرحی  ۀمیلسلا و  لوقعلا  یضریف  عانقإلا ، نایبلا و  بیلاسأ  ةوقلا و  رهاظم  عورأب  ناسنالا  ۀبطاخم  . 4
. یفکی یفشی و  امب  نیدناعملا  ۀلداجم  ةدسافلا و  هبشلا  لاطبا  ۀحیحصلا و  ججحلا  ریرقت  . 5

(1) ۀحیحصلا . ةدیقعلا  ءانب  یناثلا : ةدسافلا و  دئاقعلا  مده  امهدحأ : نیّقش : اذ  ًاجهنم  ۀیمالسالا  ةدیقعلا  ریرقت  یف  هذاختا  . 6
ناـنآ ياـهتجح  رـشب و  هلدا  زا  دوخ  ياوس  اـم  رب  هدـش و  یحو  ّلـجوّزع  يادـخ  بناـج  زا  تنـس  نآرق و  هک  تسا  نآ  تهج  هب  نیا  و 

؛ لیبق زا  دراد  يرامشیب  يایازم 

.358 صص 357 - یفلسلا ، جهنملا  - 1
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. شزغل اوه و  اطخ و  زا  تمصع  . 1

رتغیلب نآ  رثا  رتيوق و  جاـجتحا  رد  هک  تسا  هدرک  هدافتـسا  تاـسوسحم  تادـهاشم و  هب  ناـمیا  زا  یناـسفن  تاـیرطف  رب  لالدتـسا  رد  . 2
. تسا

ّقح و شریذـپ  يارب  راـتفگ  رد  شمرن  تارادـم و  بولـسا  هک  تسین  یکـش  و  تسا ، نسحا  هب  توـعد  داـشرا و  هیجوـت و  رب  لمتـشم  . 3
. تسا رترثؤم  نآ  هب  ندش  یضار 

یـضار نآ  هب  میلـس  ياهلقع  اذل  و  دناهداد ، رارق  باطخ  دروم  ندرک ، عناق  نایب و  بولـسا  توق و  رهاظم  نیرتهب  اب  ار  ناسنا  ود ، نیا  . 4
. درب دهاوخ  هرهب  نآ  زا  نادجو  هدروآرد و  تکرح  هب  ار  ناسنا  روعش  هدش و 

. دناهدومن لاطبا  یفاک  یفاش و  وحن  هب  ار  نادناعم  هلداجم  دساف و  ياهههبش  هدرک و  ریرقت  ار  حیحص  ياهتجح  . 5
يرگید دساف و  ياههدیقع  ندرک  بارخ  یکی  دوب ؛ دهاوخ  رثا  ود  ياراد  دهد  رارق  یمالـسا  هدیقع  رد  دوخ  شور  ار  نآرق  هک  یـسک  . 6

. حیحص هدیقع  نتخاس 
خساپ

بتاکم و هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ، ینید  فراعم  دـیاقع و  تابثا  يارب  اههار  ماـمت  هدـنریگرب  رد  میرک  نآرق  هک  میدـقتعم  اـم  هچرگ  اـًلّوا :
ینید فراعم  رگید  ای  لاعتم  دنوادخ  راکنا  ددصرد  اهنآ  زا  یخرب  هک  دمآ  دیدپ  مالـسا  روهظ  رـصع  زا  دعب  یلقع  نوگانوگ  ياههفـسلف 

. دومن هدافتسا  فراعم  نیا  تابثا  يارب  زین  یفسلف  یلقع و  ینابم  زا  هک  تسین  نآ  زج  ياهراچ  اذل  تسا .
هفسلف مالک و  قطنم ، لیبق  زا  یلقع  مولع  يریگارف  زا  ام  فده  ًایناث :
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. مینک هدافتسا  تنس  نآرق و  ياهلالدتسا  زا  رتهب  میناوتب  اهنآ  هطساو  هب  ات  تسا  یتقیرط 

نادیم هب  دیدج  تاهبـش  اب  نانآ  یهاگ  زا  ره  هک  یلاح  رد  تسا  هداد  خـساپ  نافلاخم  تاهبـش  زا  صاخ  يدراوم  رد  تنـس  نآرق و  ًاثلاث :
ات میریگارف  هدومن و  میـسرت  ار  یلقع  ینابم  لوصا و  هک  دراد  اـج  اذـل  دـنیآیمرب ، یمالـسا  لوصا  یناـبم و  رب  مجاـهت  ددـصرد  هدـمآ و 

. مییآرب نانآ  دیدج  تاهبش  هب  خساپ  هدهع  زا  میناوتب 
. دنکیم توعد  ربدت  لقعت و  هب  ار  ام  تایاور  میرک و  نآرق  دراوم  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 

لقعت هب  توعد  نآرق و 

راک هب  ار  دوخ  لقع  ات  تسا  هتـساوخ  مدرم  زا  هدومن و  قلطم  روط  هب  لقعت  هب  توعد  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا 
هک هنوگنآ  دـنریگ  راکهب  نآ  هلدا  ینآرق و  صوصن  مهف  رد  اهنت  هکنآ  هن  دـنیامن . هدافتـسا  دراد  دربراک  هک  یتالاجم  رد  نآ  زا  هتفرگ و 

؛ مینکیم هراشا  تایآ  هنوگنیا  زا  ییاههنومن  هب  کنیا  دنیوگیم . نایباهو 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  . 1

(24 مور : ( ) َنُولِقْعی ٍمْوَِقل  ٍتایآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  اِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَألا  ِِهب  ییْحیَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِّزَنی  َو  ًاعَمَط  َو  ًافْوَخ  َقْرَْبلا  ُمُکیِری  ِِهتایآ  ْنِم  َو  )
لوزن هب  دـیما  و  هقعاـص ، زا  سرت   ) تسا دـیما  مه  سرت و  هیاـم  مه  هک  دـهدیم  ناـشن  امـش  هب  ار  دـعر  قرب و  هک  تسا  نیا  وا  تاـیآ  زا 

و ناراب ،)
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هک یتـیعمج  يارب  تسا  ییاـههناشن  نـیا  رد  دـنکیم ؛ هدـنز  نآ  هلیـسو  هـب  شندرم  زا  دـعب  ار  نـیمز  هـک  دتـسرفیم  ورف  یبآ  نامـسآ  زا 

! دنشیدنایم
: دیامرفیم زین  و  . 2

(151 ماعنا : ( ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  ُهللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  َو ال  )
نآ هب  ار  امـش  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  قاقحتـسا ؛) يور  زا  و   ) قحب رگم  دـیناسرن ! لتق  هب  هدرمـش ، مرتحم  دـنوادخ  هک  ار  یناسنا  و 

! دینک كرد  دیاش  هدرک ، شرافس 
: دیامرفیم و  . 3

(10 کلم : ( ) ِریِعَّسلا ِباحْصَأ  ِیف  اَّنُک  ام  ُلِقْعَن  َْوأ  ُعَمْسَن  اَّنُک  َْول  اُولاق  َو  )
! میدوبن نایخزود  نایم  رد  میدرکیم ، لّقعت  ای  میتشاد  اونش  شوگ  ام  رگا  دنیوگیم : و 

: دیامرفیم نینچمه  . 4
(190 نارمع : لآ  ( ) ِباْبلَألا ِیلوُأل  ٍتایآل  ِراهَّنلا  َو  ِلیَّللا  ِفالِتْخا  َو  ِضْرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ  )

. تسا نادنمدرخ  يارب  ینشور )  ) ياههناشن زور ، بش و  تفر  دمآ و  و  نیمز ، اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  ًاملسم 

لقعت هب  توعد  رد  نآرق  ياهبولسا 

هراشا

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  تسا . هدومن  لقعت  ّربدت و  هب  توعد  فلتخم  ياههار  زا  میرک  نآرق 

یهلا تایآ  رد  لقعت  هب  توعد  . 1

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(242 هرقب : ( ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِتایآلا  ُمَُکل  ُهللا  ُنیَبی  َِکلذَک  )

! دینک هشیدنا  دیاش  دهدیم ؛ حرش  امش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  نینچ ، نیا 
: دیامرفیم زین  و 

(219 هرقب : ( ) َنوُرَّکَفَتَت ْمُکَّلََعل  ِتایآلا  ُمَُکل  ُهللا  ُنیَبی  )
! دینک هشیدنا  دیاش  دزاسیم ، نشور  امش  يارب  ار  تایآ  دنوادخ  نینچنیا 

لقعت مدع  زا  بجعت  . 2

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(82 ءاسن : ( ) ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهللا  ِریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتی  الَف  َأ  )

. دنتفاییم نآ  رد  یناوارف  فالتخا  دوب ، ادخ  ریغ  يوس  زا  رگا  دنشیدنایمن !؟ نآرق  هرابرد  ایآ 

لقعت لها  حدم  . 3
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(269 هرقب : «. ) دندرگیمن رکذتم  و ) دننکیمن ، كرد  ار  قیاقح  نیا  ، ) نادنمدرخ زج 

(28 مور : «. ) میهدیم حرش  دننکیم  لّقعت  هک  یناسک  يارب  ار  دوخ  تایآ  نینچنیا  « ؛) َنُولِقْعی ٍمْوَِقل  ِتایآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَک  : ) دیامرفیم و 

لقعت مدع  تهج  هب  تّمذم  . 4

: دیامرفیم و 
(22 لافنا : ( ) َنُولِقْعی َنیِذَّلا ال  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  )

. دننکیمن هشیدنا  هک  دنتسه  یلال  رک و  دارفا  ادخ ، دزن  ناگدنبنج  نیرتدب 
: دیامرفیم و 

(44 ناقرف : ( ) اًلِیبَس ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَألاَک  اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  َنُولِقْعی  َْوأ  َنوُعَمْسی  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَأ  ُبَسَْحت  ْمَأ  )
! دنرتهارمگ هکلب  دننایاپراهچ ، نوچمه  طقف  نانآ  دنمهفیم !؟ ای  دنونشیم  نانآ  رتشیب  يربیم  نامگ  ایآ 

میرک نآرق  هاگدید  زا  لقعت  قیداصم 

هراشا

: تسا هدرک  یفرعم  فادها  هب  ندیسر  يارب  یفلتخم  روما  رد  لقعت  هب  توعد  میرک  نآرق 
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نیمز اهنامسآ و  رد  لقعت  . 1

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(101 سنوی : ( ) َنُونِمْؤی ٍمْوَق ال  ْنَع  ُرُذُّنلا  َو  ُتایآلا  ِینُْغت  ام  َو  ِضْرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اذ  ام  اوُرُْظنا  ُِلق  )

هک یناسک  لاح  هب  اهراذنا  تایآ و  نیا  اما  تسا ! نیمز  اهنامـسآ و  رد  شدیحوت ) ياههناشن  ادـخ و  تایآ  زا   ) زیچ هچ  دـینک  هاگن  وگب :
! دوب دهاوخن  دیفم  دنروآیمن  نامیا  تجاجل ) رطاخ  هب  )

ناسنا فارطا  تاقولخم  رد  لقعت  . 2

: دیامرفیم و 
(19 - 17 هیشاغ : ( ) ْتَبُِصن َفیَک  ِلابِْجلا  َیلِإ  َو  ْتَِعفُر * َفیَک  ِءامَّسلا  َیلِإ  َو  ْتَِقلُخ * َفیَک  ِِلبِإلا  َیلِإ  َنوُرُْظنی  الَف  َأ  )

هک اههوک  هب  و  هدـش !؟ هتـشارفارب  هنوگچ  هک  دـننکیمن  هاگن  نامـسآ  هب  و  تسا !؟ هدـش  هدـیرفآ  هنوگچ  هک  دـنرگنیمن  رتش  هب  نانآ  ایآ 
! هدیدرگ بصن  دوخ  ياج  رد  هنوگچ 

دوخ سفن  رد  لقعت  . 3

(21 تایراذ : ( »!؟ دینیبیمن ایآ  تسا ؛) یتایآ  زین   ) امش دوخ  دوجو  رد  و  « ؛) َنوُرِْصُبت الَف  َأ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  َو  : ) دیامرفیم و 
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لقعت هب  توعد  زا  نآرق  فادها 

هراشا

: دنکیم لابند  ار  یفادها  لقعت  هب  مدرم  توعد  رد  میرک  نآرق 

سفنا قافآ و  رد  ادخ  تردق  اب  ییانشآ  . 1

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(17 لحن : ( ) َنوُرَّکَذَت الَف  َأ  ُُقلْخی  ْنَمَک ال  ُُقلْخی  ْنَمَف  َأ  )

!؟ دیوشیمن رّکذتم  ایآ  دنیرفآیمن !؟ هک  تسا  یسک  نوچمه  دنیرفآیم ، ار ) تاقولخم  هنوگنیا   ) هک یسک  ایآ 
: دیامرفیم و 

(11 نامقل : ( ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َنوُِملاَّظلا  َِلب  ِِهنوُد  ْنِم  َنیِذَّلا  َقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأَف  ِهللا  ُْقلَخ  اذه  )
. دنراکشآ یهارمگ  رد  ناملاظ  یلو  دناهدیرفآ !؟ ار  زیچ  هچ  وا  ریغ  ینادوبعم  دیهد  ناشن  نم  هب  اّما  تسادخ ؛ شنیرفآ  نیا 

یهلا تمکح  رارسا  اب  ییانشآ  . 2

: دیامرفیم دنوادخ 
(13 هیثاج : ( ) ُْهنِم ًاعیِمَج  ِضْرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ْمَُکل  َرَّخَس  َو  )

شدوخ يوس  زا  ار  همه  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  و 
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! دننکیم هشیدنا  هک  یناسک  يارب  تسا  یّمهم )  ) ياههناشن نیا  رد  هتخاس ؛ امش  رّخسم 

عیرشت تمکح  اب  ییانشآ  . 3

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
241 و 242) هرقب : ( ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمَُکل  ُهللا  ُنیَبی  َِکلذَک  َنیِقَّتُْملا * یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  ٌعاتَم  ِتاقَّلَطُْمِلل  َو  )

، نینچنیا راـکزیهرپ . نادرم  رب  تسا  یقح  نیا ، ددرگ .) تخادرپ  رهوـش ، فرط  زا  هک   ) تسا مزـال  یبساـنم  هیدـه  هقلطم ، ناـنز  يارب  و 
! دینک هشیدنا  دیاش  دهدیم ؛ حرش  امش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ 

(184 هرقب : !« ) دینادب رگا  تسا  رتهب  امش  يارب  نتشاد  هزور  و  « ؛) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌریَخ  اُوموُصَت  ْنَأ  َو  : ) دیامرفیم و 
: دیامرفیم و 

(9 هعمج : ( ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌریَخ  ْمُِکلذ  َعیَْبلا  اُورَذ  َو  ِهللا  ِرْکِذ  یلِإ  اْوَعْساَف  ِۀَعُمُْجلا  ِمْوی  ْنِم  ِةالَّصِلل  يِدُون  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  )
اهر ار  شورف  دیرخ و  دیباتـشب و  ادخ  رکذ  يوس  هب  دوش ، هتفگ  ناذا  هعمج  زور  زامن  يارب  هک  یماگنه  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

! دیتسنادیم رگا  تسا  رتهب  امش  يارب  نیا  هک  دینک 
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نآ زا  تربع  خیرات و  هفسلف  اب  ییانشآ  . 4

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(137 نارمع : لآ  ( ) َنِیبِّذَکُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َفیَک  اورُْظناَف  ِضْرَألا  ِیف  اوُریِسَف  ٌنَنُس  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  )

ار نآ  دـننامه  زین ، امـش  هک  دنتـشاد ؛ ییاهتشونرـس  دوخ ، تافـص  لاـمعا و  قبط  موق ، ره  و  ( ؛ تشاد دوـجو  ییاهّتنـس  امـش ، زا  شیپ 
!؟ دوب هنوگچ  ادخ ) تایآ   ) ناگدننکبیذکت ماجنارس  دینیبب  دینک و  شدرگ  نیمز ، يور  رد  سپ  دیراد ).

: دیامرفیم و 
َو اهوُرَمَع  اَّمِم  َرَثْکَأ  اهوُرَمَع  َو  َضْرَألا  اوُراثَأ  َو  ًةَُّوق  ْمُْهنِم  َّدَشَأ  اُوناک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َفیَک  اوُرُْظنیَف  ِضْرَألا  ِیف  اوُریِـسی  َْمل  َو  َأ  )

(9 مور : ( ) َنوُِملْظی ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  َو  ْمُهَِملْظِیل  ُهللا  َناک  امَف  ِتانیَْبلِاب  ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَءاج 
ار نیمز  و  دـندوب ، نانیا  زا  رتدـنمورین  اهنآ  دوب !؟ هنوگچ  دـندوب  نانآ  زا  لبق  هک  یناسک  تبقاع  دـننیبب  اـت  دـندرکن  شدرگ  نیمز  رد  اـیآ 

اهنآ اّما   ) دـندمآ ناشغارـس  هب  نشور  لیالد  اب  ناشناربمایپ  و  دـندرک ، داـبآ  دـنتخاس و  نوگرگد  ناـنیا  زا  شیب  يداـبآ ) تعارز و  يارب  )
هب اهنآ  درکن ، متس  نانآ  هب  زگره  دنوادخ  دندید ؛) ار  دوخ  رفیک  دندرک و  راکنا 
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! دندرکیم متس  ناشدوخ 

لقع حدم  رد  تایاور 

هراشا

. تسا هدمآ  نایم  هب  لقع  حدم  زا  نخس  زین  نیقیرف  تایاور  رد 

: تیب لها  ثیداحا  . 1

یتجح وا  تسا . هریغل  رهظم  هتاذـب و  رهاظ  وا  هدرک و  هضافا  ناسنا  حاورا  رب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  يرون  زا  تسا  ترابع  تایاور  رد  لقع 
زیمت تسا و  باـقع  باوث و  فیلکت و  كـالم  وا  و  تسا ، یتجح  ره  تیّجح  ماوق  وا  اـطخ ، زا  عنتمم  تسا و  موصعم  ًاـتاذ  هک  تسا  یهلا 

دنوادـخ دوجو  تابثا  يارب  یلقع  لیلد  رب  هک  تایاور  زا  یخرب  یـسررب  هب  کنیا  تسوا و ....  هطـساو  هب  ریخ  زا  رـش  لـطاب و  زا  قح  نیب 
. میزادرپیم هدش  هراشا 

: دیامرفیم ع )  ) نینمؤملاریما فلا )
(1) ُُهتَّجُح . ُُتْبثَت  ِرُّکَفَّتلِاب  َو  ُُهتَفِْرعَم  ُدَقَتُْعت  ِلوُقُْعلِاب  َو  ِهیَلَع  ُّلَدَتْسی  ِهللا  ِْعنُِصب 

تباـث وا  تجح  رکفت  اـب  و  دوـشیم ، ادـیپ  داـقتعا  وا  تفرعم  هب  لوـقع  هلیـسو  هب  و  دوـشیم ، لالدتـسا  وا  دوـجو  رب  دـنوادخ  قوـلخم  هب 
. ددرگیم

: دیامرفیم زین  و  ب )

ص 62. لوقعلا ، فحت  - 1
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(1) ُناَمیْالا . ُلُمْکی  ِراَْرقْالِاب  َو  ِهللاِاب  ُقیِدْصَّتلا  ُدَقَتْعی  ِلوُقُْعلِاب 

. ددرگیم لماک  نامیا  ادخ  دوجو  هب  رارقا  هب  و  دوشیم ، ادیپ  دنوادخ  دوجو  هب  داقتعا  اهلقع  هلیسو  هب 
: دیامرفیم ع )  ) رقاب ماما  ج )

َْکنِم َیلِإ  ُّبَحَأ  َوُه  ًاْقلَخ  ُْتقَلَخ  اَم  ِیلالَج  َو  ِیتَّزِع  َو  َلاَق : َُّمث  ََربْدَأَف  ِْربْدَأ  َُهل : َلاَق  َُّمث  َلَْبقَأَف ، ِْلْبقَأ ، َُهل : َلاَق  َُّمث  ُهَقَْطنَتْـسا ، َلـْقَْعلا  ُهللا  َقَلَخ  اََّمل 
(2) ُبِیثُأ . َكایِإ  َو  ُِبقاَعُأ  َكایِإ  َو  یَْهنَأ  َكایِإ  َو  ُُرمآ  َكایِإ  یِّنِإ  اَمَأ  ُّبِحُأ ، ْنَمِیف  اَّلِإ  َُکْتلَمْکَأ  َو ال 

تزع و هب  دومرف : هاگنآ  تشگزاب . درگ ، زاب  تفگ : دمآ ، شیپ  يآ ، شیپ  تفگ : وا  هب  درک ، یـسرپزاب  وا  زا  دـیرفآ  ار  لقع  ادـخ  نوچ 
رما و انامه  مداد ، لماک  مراد  ناشتـسود  هک  یناسک  هب  اهنت  ار  وت  مدـیرفاین و  دـشاب  رتبوبحم  مشیپ  هب  وت  زا  هک  یقولخم  دـنگوس  ملالج 

. تسا وت  هجوتم  مشاداپ  رفیک و  یهن و 
: دیامرفیم ع )  ) قداص ماما  د )

َو اَهَتَُّوق  َو  اَهَأَْدبَم  َو  ِرُومْالا  َلَّوَأ  َّنِإ 

ص 66. لوقعلا ، فحت  - 1
ص 96. ج 1 ، راونألاراحب ، ص 192 ؛ نساحم ، ص 10 ؛ ج 1 ، یفاک ، - 2
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ُهَّنَأ َو  َنُوقُولْخَم  ْمُهَّنَأ  َو  ْمُهَِقلاَـخ  ُداَـبِْعلا  َفَرَع  ِلـْقَْعلِابَف  ْمَُهل  ًارُون  َو  ِهِْقلَِخل  ًۀَـنیِز  ُهللا  ُهَلَعَج  يِذَّلا  ُلـْقَْعلا  ِِهب  اَّلِإ  ءیَِـشب  ُعَفَْتنی  ـال  ِیتَّلا  اَـهَتَراَمِع 

َو ِهِرَمَق  َو  ِهِسْمَـش  َو  ِهِضْرَأ  َو  ِِهئاَمَـس  ْنِم  ِهِْقلَخ  ْنِم  اَْوأَر  اَم  یَلَع  ْمِِهلوُقُِعب  اوُّلَدَتْـسا  َو  َنُوناَْفلا  ُمُه  َو  ِیقاَْبلا  ُهَّنَأ  َو  َنوُرَّبَدُْملا  ُمُهَّنَأ  َو  ْمَُهل  ُرِّبَدُْملا 
ِْملِْعلا ِیف  َروُّنلا  َّنَأ  َو  ِلْهَْجلا  ِیف  َۀَْـملُّظلا  َّنَأ  َو  ِحـِیبَْقلا  َنِم  َنَسَْحلا  ِِهب  اُوفَرَع  َو  ُلوُزی  َو ال  ْلَزی  َْمل  ًارِّبَدـُم  َو  ًاِقلاَخ  ْمَُهل  َو  َُهل  َّنَأـِب  َو  ِهِراَـهَن  َو  ِِهلَیل 

(1) ُلْقَْعلا . ِهیَلَع  ْمُهَّلَد  اَم  اَذَهَف 
يارب يروـن  تنیز و  ادـخ  ار  نآ  هک  تسا  لـقع  تسا ، طوـبرم  نآ  هب  اـهنت  يدوـس  ره  هـکنآ  یناداـبآ  ورین و  زیچ و  ره  تـسخن  زاـغآ و 
هکنیا دنتسه و  وا  ریبدت  تحت  ناشیا  ّربدم و  وا  دناقولخم و  اهنآ  هک  دنناد  دنسانشب و  دوخ  قلاخ  ناگدنب  لقع ، اب  سپ  هداد ، رارق  شقلخ 

لالدتـسا زور  بش و  هام و  دیـشروخ و  نیمز و  نامـسآ و  ندـید  زا  شیوخ  لوقع  هلیـسو  هب  دنـشابیم و  یناف  اـهنآ  رادـیاپ و  ناـشقلاخ 
تشز و صیخشت  لقع  اب  اهتنایب و  زاغآ و  ان  دنراد  یتسرپرس  قلاخ  اهنیا  وا و  هک  دندرک 

ص 29. ج 1 ، یفاک ، - 1
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. تسا هتشگ  امنهار  اهنآ  هب  لقع  هچنآ  تسا  نیا  تسا . رون  ملع ، رد  یکیرات و  ینادان ، رد  دنتسناد  دنداد و  ابیز 

: دیامرفیم زین  و  ه )
(1) َۀَّنَْجلا . َلَخَد  ٌنیِد  َُهل  َناَک  ْنَم  َو  ٌنیِد  َُهل  َناَک  الِقاَع  َناَک  ْنَم 

. دوریم تشهب  هب  دراد  نید  هک  یسک  دراد و  نید  تسا  لقاع  هک  ره 
: دیامرفیم ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  و )

(2) ُلوُقُْعلاَف . ُۀَنِطاَْبلا  اَّمَأ  َو  ُۀَِّمئالا : َو  ُءاِیْبنْالا  َو  ُلُسُّرلاَف  ُةَرِهاَّظلا  اَّمَأَف  ًۀَنِطَاب ؛ ًۀَّجُح  َو  ًةَرِهاَظ  ًۀَّجُح  ِنیَتَّجُح  ِساَّنلا  یَلَع  َّنِإ ِهللا  ُماَشِه  ای 
ناهنپ تجح  دناناماما و  ناربمایپ و  نالوسر و  راکـشآ  تجح  ناهنپ ، تجح  راکـشآ و  تجح  دراد : تجح  ود  مدرم  رب  ادـخ  ماشه ، يا 

. تسا مدرم  لقع 
: دومرف تسیچ »؟ مدرم  رب  ادخ  تجح  نامز  نیا  رد  سپ  : » دیسرپ هک  یماگنه  تیّکس  نبا  لاؤس  هب  خساپ  رد  ع )  ) اضر ماما  ز )

ص 91. ج 1 ، راونألاراحب ، ص 14 ؛ لامعألا ، باوث  ص 11 ؛ ج 1 ، یفاک ، - 1
ص 137. ج 1 ، راونألاراحب ، ص 386 ؛ لوقعلا ، فحت  ص 16 ؛ ج 1 ، یفاک ، - 2
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(1) ُُهبِّذَکیَف . ِهللا  یَلَع  ُبِذاَْکلا  َو  ُُهقِّدَصیَف  ِهللا  یَلَع  ُقِداَّصلا  ِِهب  ُفَْرعی  ُلْقَْعلا ،

. دوشیم بیذکت  هدش و  هتخانش  لقع  اب  زین  وگغورد  دوشیم و  قیدصت  هتخانش و  وگتسار  ماما  لقع ، هلیسو  هب 
هب ار  شدوخ  هدرک و  قلخ  شدوخ  تفرعم  رب  ار  لوقع  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  حوضو  روـط  هب  اـهنیا  ریغ  تاـیاور و  نیا  زا 

. تسا هدناسانش  اهنآ 
مینادب دیاب  ار  نیا  یلو  دوب ، دهاوخ  فراع  ناحبـس  دـنوادخ  هب  ًاعطق  دـنادب  زین  ار  نآ  تیعقوم  هدوب و  لقع  ياراد  هک  یـسک  ره  نیاربانب 

هب شتفرعم  دـنک  هدافتـسا  لقع  رون  زا  رتشیب  هک  سک  ره  تسا ، بتارم  ياراد  زین  ادـخ  تفرعم  هجیتن  رد  تسا و  بتارم  ياراد  لـقع  هک 
. دوب دهاوخ  رتشیب  دنوادخ 

تنس لها  ثیداحا  . 2

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  شدنس  هب  یناربط  فلا )
(2) ِۀَّنَجلا . َیلِإ  ُهَریِصَم  َلَعْجی  یّتَح  ُهَعَفَر  ّالِإ  ُرَثْعیال  َُّمث  َّلَجَوَّزَع ، ُهللا  ُهَعَفَر  ّالإ  ٌِلقاَع  َرَثْعیال  ْنأ  َّلَجَوَّزَع  ِهللایَلَع  ُدِهاَّشلا  اَنَأ 

ص 137. ج 1 ، راونألاراحب ، ص 86 ؛ ج 1 ، اضرلا ع ، رابخا  نویع  ص 25 ؛ ج 1 ، یفاک ، - 1
ص 29. ج 8 ، ص 282 ؛ ج 6 ، یمثیه ، دئاوزلا ، عمجم  ص 30 ؛ ج 2 ، ریغصلا ، مجعملا  - 2
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وا هکنآ  زج  دروخن  نیمز  سپـس  دنک ، دنلب  ار  وا  لجوزع  يادخ  هکنآ  زج  دنکن  ادیپ  شزغل  یلقاع  چیه  هک  مهاوگ  ّلجوّزع  يادخ  رب  نم 

. دشاب تشهب  فرط  هب  وا  ریسم  هکنآ  ات  دیامن  دنلب  ار 
َو ُُهلَقَع  ُُهتَءوُُرم  َو  ُْهنیِد  ِءْرَملا  ُمَرَک  : » دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـناهدرک  لـقن  هریرهوـبا  زا  ناشدنـس  هب  نارگید  لـبنح و  نب  دـمحا  ب )

«. دشابیم شقالخا  وا  بسح  وا و  لقع  شتورم  وا و  نید  ناسنا  مرک  « ؛ (1) ُهُْقلُخ » ُُهبَسَح 
: تفگ هک  هدرک  لقن  هزب  یبا  نب  مساق  زا  دوخ  دنس  هب  نارگید  یناربط و  ج )

َحَْلفَأ ص :)  ) ِهللا ُلوُسَر  لاَقَف  ْعَْفنَت . َو  ُّرُـضَت  اهَّنَأ  يََرن  اَّنُک  َو  ًاَناَثْوأ  ِۀِیلِهاَّجلا  ِیف  ُدـُبْعَن  اَّنُک  اَمَّنإ  َلاَقَف : ص )  ) ِیبَّنلا یَتَأ  ٍریَُـشق  ِیَنب  ْنِم  اًلُجَر  َّنإ 
(2) اًْلقَع . َُهل  َّلَجوَّزَع  ُهللا  َلَعَج  ْنَم 

ام هب  اهتب  نیا  هک  میدوب  دـقتعم  میدـیتسرپیم و  تب  تیلهاج  رد  ام  انامه  درک : ضرع  دـمآ و  ص )  ) ربمایپ تمدـخ  ریـشق  ینب  زا  يدرم 
. تسا هداد  رارق  لقع  وا  يارب  لجوزع  دنوادخ  هک  یسک  هدش  راگتسر  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دنناسریم . عفن  ررض و 

ص 163. ج 2 ، ص 123 ؛ ج 1 ، مکاح ، كردتسم  ص 303 ؛ ج 3 ، ینطقراد ، ننس  ص 365 ؛ ج 2 ، دمحا ، دنسم  - 1
ح 3866. یطویس ، ریبکلا ، عماجلا  ص 132 ؛ ج 1 ، ریبکلا ، مجعملا  - 2
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: دومرف ص )  ) ربمایپ لوسر  هک  هدرک  لقن  هریرهوبا  زا  شدنس  هب  یناربط  د )

اَم َّلَجَوَّزَع : ُهللا  َلاَقَف  َدَـعَقَف . ْدـُْعقأ ، َُهل : َلاَق  َُّمث  َلَْبقَأَف ، ِْلْبقأ ، َُهل : َلاَق  َُّمث  ََربْدَأَف ، ِْربْدأ ، َُهل : َلاَق  َُّمث  َماَقَف . ُْمق ، َُهل : َلاَق  ُلـْقَعلا  َیلاَـعَت  ُهللا  َقَلَخ  اََّمل 
َكایإ َو  ُفَرْعا ، َِکب  َو  ُّزِعَأ ، َِکب  َو  یِطْعأ  َِکب  َو  ْذُـخآ  َِکب  َْکنِم ؛ ُنَسْحَأ  الو  َْکنِم  ُلَْضفَأ  الَو  َْکنِم  ُمَرْکَأ  الَو  َْکنِم  ًاَریَخ  ًاَْقلَخ  ُْتقَلَخ 

(1) ُباَقِعلا . َکیَلَع  َو  ُباوَّثلا  َِکب  ُِبتاعا ،
هب دومرف : وا  هب  سپـس  درک . تشپ  وا  نک . تشپ  دومرف : سپـس  تساخرب . لقع  زیخرب . دومرف : وا  هب  دـیرفآ ، ار  لقع  لاعتم  دـنوادخ  نوچ 

رترب رتمیرک و  رتهب و  ار  یقولخم  نم  دومرف : ّلجوّزع  دنوادخ  تسـشن . وا  نیـشنب . دومرف : وا  هب  هاگنآ  درک . ادخ  هب  ور  وا  نک . يور  نم 
، هدرک باتع  ار  وت  مناسانـشیم و  وت  هب  مهدیم و  تزع  وت  هب  منکیم و  اطع  وت  طسوت  هب  مریگیم و  وت  طـسوت  هب  مدـیرفاین ، زا  رتوکین  و 

. مهدیم باقع  وت  رب  هداد و  باوث  وت  هب 

تنس ربخ و  نیب  طلخ  نایباهو و 

هک تیاور  ربخ و  تسا و  ترـضح  ریرقت  لوق و  لعف و  نامه  هک  يوبن  ّتنـس  نیب  هیمیت  نبا  نانآ  سأر  رد  نایباهو و  هک  دـسریم  رظن  هب 
لقع هدوب و  ّقح  عقاو و  نیع  هک  هچنآ  يرآ  دناهدرک ، طلخ  تسا  ّتنس  زا  یکاح 

ص 28. ج 8 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 503 ؛ ج 2 ، یناربط ، طسوالا ، مجعملا  - 1
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یتح دشاب  هدش  عضو  لعج و  هک  تسا  نکمم  تسا و  ّتنس  زا  یکاح  هک  تیاور  ربخ و  یلو  تسا ، يوبن  ّتنـس  دنادرگ  نآ  عبات  دیاب  ار 

صیخشت يارب  یحیحص  نازیم  هب  جایتحا  هک  دسریم  رظن  هب  هدوب ، ناوارف  ثیدح  لعج  ياههزیگنا  هکنآ  ًاصوصخ  حیحـص ، ياهدنـس  اب 
. تسا یعطق  حیرص و  لقع  اهنآ  زا  یکی  هک  دشاب  حیحص  ریغ  زا  حیحص  رابخا  تایاور و 

لقع قلطم  هئطخت  رد  رود  موزل 

: دومن مسق  هس  رب  ناوتیم  ار  تاداقتعا 
نآ تابثا  يارب  تنس  نآرق و  زا  معا  لقن  زا  هدافتسا  دیناسر و  تابثا  هب  ار  نآ  لقع  مکح  اب  ناوتیم  اهنت  هک  تسا  تاداقتعا  زا  یشخب  . 1

؛ قدص تفـص  لثم  شتافـص  زا  یخرب  ادخ و  دوجو  تابثا  نوچمه  تسا ، رود  مزلتـسم  هنرگو  تسا  ییازفا  نامیا  دـییأت و  تهج  هب  اهنت 
. دوش دیاقع  تابثا  كردم  شیبن  تنس  زین  دشابیم و  نآرق  نامه  هک  شمالک  نآ  عبت  هب  ات  تسا  هدشن  تباث  لاعتم  دنوادخ  زونه  اریز 

تیوقت اتـسار  نیا  رد  ار  رگیدـمه  لـقن  لـقع و  و  تسا . تاـبثا  لـباق  لـقن  مه  لـقع و  مکح  اـب  مه  هک  تسا  دـیاقع  زا  رگید  یـشخب  . 2
. داعم لصا  تماما و  توبن و  تابثا  نوچمه  دننکیم ؛

؛ تسین یهار  اهنآ  رد  ار  لقع  تسا و  تیاور  تایآ و  زا  معا  لقن  نآ  هدـننک  تاـبثا  اـهنت  هک  تسا  يداـقتعا  لـیاسم  زا  رگید  یـشخب  . 3
اهنآ هب  تایاور  نآرق و  رد  هکنآ  تایصوصخ  داعم و  تایئزج  زا  یخرب  نوچمه 
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. تسا هدش  هراشا 

تایانک تاراعتسا و  زا  نآرق  هدافتسا 

نایم رد  هک  اجنآ  زا  اذـل  و  تسا ، هداد  ياهزجعم  موق  نآ  ربمایپ  هب  یموق  ره  رب  مکاح  تیعـضو  لاح و  ياضتقم  اب  قباطم  لاـعتم  دـنوادخ 
ترضح موق  نایم  رد  هک  اج  نآ  زا  و  تسا . هداد  اصع  ءاضیب و  دی  ترـضح  نآ  هب  هتـشاد  جاور  وداج  رحـس و  ع )  ) یـسوم ترـضح  موق 

هداد یتوم و ...  يایحا  یـسیپ و  ندرکفرطرب  لیبق  زا  هنیمز  نیا  رد  هداعلا  قراـخ  ياـهراک  وا  هب  هتـشاد  جاور  یکـشزپ  ملع  ع )  ) یـسیع
هب نآ  جوا  رد  نامز  نآ  مدرم  هتـشاد و  ناوارف  تیمها  تغالب  تحاصف و  برع  نایم  رد  ص )  ) مالـساربمایپ نامز  رد  هک  اجنآ  زا  و  تسا .

تحاـصف و جوا  ياراد  نآ  ياوتحم  لاـمک ، تیعماـج و  ياوس  هک  دوـمرف  تیاـنع  ینآرق  شربماـیپ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  اذـل  دـندربیم  رس 
هلباقم زا  یناوتان  زجع و  راهظا  زا  دعب  نادناعم  نافلاخم و  اذل  و  دروایب ، ار  نآ  لثم  تسناوتن  سک  چیه  هک  يدح  هب  تسا  يرهاظ  تغالب 

. دندش دراو  گنج  هار  زا  لثم  هب 
أشنم نیا  دوش و  هدافتسا  لماک  نسحا و  وحن  هب  هیانک  هراعتـسا و  هیبشت ، زاجم ، زا  هک  تسا  نآ  رد  باتک  مالک و  کی  تغالب  تحاصف و 

. تسا نآرق  رد  هباشت  عوقو 
هتـشادرب و نآرق  زا  ار  هباشت  هدرپ  دـناسرب و  نیقی  ملع و  هب  ار  ناسنا  هدرب و  نیب  زا  ار  ههبـش  ات  تسا  ییاهنازیم  هب  جایتحا  هباشت  عفر  يارب 

هدش لصاح  ملع  نآ  هب  یهیدب  يایاضق  تامدقم و  اب  هک  تسا  یهیدـب  یعطق و  لقع  مکح  اهنآ  زا  یکی  هک  دـنزاس ، راکـشآ  ار  تقیقح 
نیا ناشدوجو  رد  هدرک و  همه  قح  رد  ار  تیانع  نیا  لاعتم  دنوادخ  هک  اج  نآ  زا  و  تسا .

. دیسر یعطق  یهیدب و  لقع  مکح  هب  ناوتیم  تامدقم  حیحص  ندومیپ  اب  اذل  تسا ، هتشاذگ  هعیدو  هب  ار  تبهوم 
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دیاقع رد  دحاو  ربخ  هب  دامتعا  نایباهو و 

هراشا

: دیوگیم ینابلا  نیدلارصان  دمحم  تسا . يداقتعا  لیاسم  مامت  رد  دحاو  ربخ  رب  دامتعا  نایباهو  ینابم  هلمج  زا 
سیل داحآلا  ثیدح  ّنا  مهلوق : وه  کلذ  و  ریطخ ، يأر  ۀئطاخ و  ةرکف  ۀلیوط  نورق  ذـنم  نیملـسملا  مالکلا  ءاملع  ضعب  دـنع  ترهظ  دـقف 
ًاثیدح هاّنبت  نیرخأتملا و  لوصالا  ءاملع  نم  ددع  يأرلا  اذهب  ذخا  دقو  ۀیعرشلا ! ماکحألا  یف  ۀجح  ناک  نا  و  ۀیمالسالا ، دئاقعلا  یف  ۀجحب 

نا زوجیال  ّهنا  لاقف : مهـضعب  الغ  و  شاقنلا ! ثحبلا و  لمتحیال  ًایهیدب  ًارما  مهـضعب  دنع  راص  یتح  نیملـسملا  ةاعدلا  باّتکلا و  نم  ۀفئاط 
ةدیقع هیلع  ینُبت 
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(1) !! ... مثآ قساف و  وهف  کلذ  لعف  نم  الصا و 

هکنیا نآ  و  تسا ، هدـش  رهاظ  كانرطخ  ییأر  هابتـشا و  يرکف  ینالوط  ياـهنرق  زا  مـالک  ملع  صـصختم  یمالـسا  ياـملع  زا  یخرب  دزن 
رخأتم ياملع  زا  يدادـعت  ار  يأر  نیا  و  دـشابیم ، تجح  یعرـش  ماکحا  دروم  رد  هچرگ  تسین  تجح  یمالـسا  دـیاقع  باب  رد  ثیدـح 
يرما نانآ  دزن  هک  يّدح  هب  دناهداد  رارق  دوخ  يانبم  ار  نآ  ناملسم  ناگدننکتوعد  ناگدنـسیون و  زا  ياهفئاط  ًادیدج  هتفریذپ و  یلوصا 

ار ياهدیقع  چیه  ناوتیمن  دناهتفگ : هدرک و  ییوردـنت  زین  یخرب  و  دوریمن . نآ  رد  هشقانم  ثحب و  لامتحا  هک  هدـمآ  باسح  هب  یهیدـب 
 ... تسا راکهانگ  قساف و  وا  دنک  نینچ  هک  یسک  و  دومن ، ینتبم  دحاو  ربخ  رب 

نایباهو هلدا  یسررب 

هراشا

: تسا هدرک  کسمت  ياهلدا  هب  دوخ  ياعدم  يارب  هدرک ، فیلأت  هنیمز  نیا  رد  هک  یباتک  رد  ینابلا 

لوا لیلد 

هراشا

: دیوگیم وا 
و ۀنسلا ، تاهیجوت  باتکلا و  يْدَه  نع  بیرغ  وه  و  ءارغلا ، ۀیمالسالا  ۀعیرشلا  یف  هل  لصا  ال  ثَدحم ، عَدتبم  لوق  ّهنا 

ص 3. ینابلا ، ةدیقعلا ، یف  داحآلا  ثیدحب  ذخألا  بوجو  - 1
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(1) مهنم ...  دحا  نع  لقنی  مل  مهیلع و  یلاعت  هللا  ناوضر  حلاصلا  فلسلا  هفرعی  مل 

نآرق و ياهتیاده  زا  و  تسین ، یهاگیاج  نشور  یمالسا  تعیرش  رد  نآ  يارب  هک  تسا  ثداح  يرما  زیمآتعدب و  يراتفگ  نخـس  نیا 
زا کی  چیه  زا  و  دناهتـشادن ، تفرعم  نآ  هب  داب - نانآ  رب  لاعتم  يادخ  يدونـشخ  حـلاص - فلـس  و  تسا ، رود  هب  يوبن  تنـس  تاهیجوت 

 ... تسا هدیسرن  يرما  نینچ  اهنآ 

خساپ

. تسا مزال  نانیمطا  نیقی و  تاداقتعا ، رد  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  تایآ و  زا  میدرک  رکذ  هک  هنوگنامه  ًالوا :
هب ناوتیمن  یعطق  نئارق  دهاوش و  نودب  اذل  دناهدوبن ، نوصم  هابتـشا  وهـس و  زا  هتـشادن و  تلادـع  ثیدـح  نایوار  مامت  هک  اجنآ  زا  ًایناث :

. درک لصاح  نانیمطا  اهنآ  تایاور  دافم 
. دنسرب نامیا  هب  مدرم  هار  نیا  زا  ات  دناهدرک  یسانشادخ  یتدیقع و  لئاسم  رد  ربدت  لقعت و  هب  توعد  ًاقفّتم  يوبن  تنس  نآرق و  ًاثلاث :

مود لیلد 

هراشا

: دیوگیم زین  وا 
ّدر مزلتست  ةدیقع  نّمضتی  لوقلا  اذه  ّنا 

ص 7. داحآلا ، ثیدحب  ذخألا  بوجو  - 1
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(1) ةدیقعلا ...  یف  اهنوک  دّرجمل  ص ،)  ) یبنلا نع  ۀتباثلا  ۀحیحصلا  ثیداحألا  تائم 

هرابرد هکنآ  دّرجم  هب  هدش ، تباث  ص )  ) ربمایپ زا  هک  تسا  یحیحـص  ثیدح  اهدص  ّدر  مزلتـسم  هک  تسا  ياهدـیقع  نّمـضتم  نخـس  نیا 
 ... تسا يداقتعا  لیاسم 

خساپ

اهنآ زا  يرایـسب  مینکیم و  یـسررب  ار  اهنآ  میدرک  رکذ  هک  یتهج  نامه  هب  هکلب  میتسین ، يداقتعا  داحآ  ثیداحا  یمامت  ّدر  ددـصرد  اـم 
یتروص رد  تسا ، ود  نآ  اب  فلاخم  هک  دـشاب  يدراوم  رگا  میریذـپیم و  ار  دراد  يراگزاس  میرک  نآرق  تاصوصن  یعطق و  لقع  اـب  هک 

. مینکیمن ادیپ  داقتعا  اهنآ  دافم  هب  دشابن  لیوأت  لباق  هک 

موس لیلد 

هراشا

: دیوگیم زین  وا 
ّلکب نومزجی  اوناک  مّهنا  نیقییلع  اّنناف  مهنع ؛ هللا  یضر  هیلع  اوناک  امل  فلاخم  وه  لب  ۀباحصلا ، هب  لُقی  مل  طقف  سیل  روکذملا  لوقلا  ّنا 

دحاو ربخ  كربخ  ص :)  ) هللا لوسر  نع  هثّدح  نمل  مهنم  دحا  لقی  مل  و  ص ،)  ) هللا لوسر  نع  ثیدح  نم  مهدحا  هب  ثّدحیام 

ص 8. داحآلا ، ثیدحب  ذخألا  بوجو  - 1
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(1) ملعلا . دیفیال 

لوسر زا  هک  یثیدـح  ره  هب  نانآ  هک  مینادیم  نیقی  هب  اریز  تسا ؛ اهنآ  درکلمع  اب  فلاخم  هکلب  دـناهتفگن ، هباحـص  اهنت  هن  ار  راـتفگ  نیا 
 ... تسین ملع  دیفم  تسا و  دحاو  وت  ربخ  تفگیمن : ثیدح  نالقان  هب  یسک  و  دندرکیم ، ادیپ  مزج  دشیم  لقن  ناشیا  رب  ص )  ) ادخ

خساپ

دروم رد  ناـنآ  هکنیا  یلو  تسا ، حیحـص  هدوـب  داـمتعا  دروـم  هقث و  نآ  يوار  هک  یتروـص  رد  يداـقتعا  لـئاسم  ریغ  رد  بلطم  نیا  اـًلوا :
. تسین مولعم  دناهتشاد  يدرکلمع  نینچ  زین  يداقتعا  لئاسم 

 ...« ۀباذکلایلع ترثک  : » دومرف هک  هدش  لقن  ترـضح  زا  اریز  درادن ؛ يراگزاس  هدش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  هک  يراتفگ  اب  بلطم  نیا  ًایناث :
 ...«. تسا هدش  دایز  وگغورد  نم  رب  « ؛ (2)

مراهچ لیلد 

هراشا

: دیوگیم زین  وا 
(3) ُهََتلاسِر ) َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهیَأ  ای  : ) یلاعت هللا  لاق 

ام َو  : ) لاق و  ، 

ص 12. داحآلا ، ثیدحب  ذخألا  بوجو  - 1
. نامه - 2

.67 هدئام : - 3
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(1) ُنِیبُْملا ) ُغالَْبلا  اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع 

 ... هیلع قفتم  یّنع ، اوغّلب  ص :)  ) بنلا ي لاق  و  ، 
يذـلا غیلبتلا  هب  عقی  مل  ملعلا  هب  لصحیال  دـحاولا  ربخ  ناکولف  ملعلا ، هب  لصحی  غّلبملایلع و  ۀـجحلا  هب  موقت  يذـلا  وه  غـالبلا  ّنا  مولعمو 

(2) دبعلایلع ...  هللا  ۀجح  هب  موقت 
(، ياهدناسرن مدرم ] هب   ] ار تتلاسر  هنرگو  نک ، غالبا  ار  هدش  لزان  تراگدرورپ  بناج  زا  وت  رب  هچنآ  لوسر ! يا  : ) دومرف لاعتم  دـنوادخ 
هک تسا  یثیدح  نیا  و  دـینک .) غالبا  نم  بناج  زا  : ) دومرف ص )  ) ربمایپ و  تسا .) نشور  راکـشآ و  غالبا  ربمایپ  هفیظو  اهنت  : ) دومرف زین  و 

 ... تسا هدمآ  هتس  حاحص  مامت  رد 
دوشن ملع  بجوم  دحاو  ربخ  رگا  و  دوشیم . لصاح  ملع  نآ ، هب  هدـش و  مامت  غّلبم  رب  تّجح  نآ  رب  هک  تسا  يزیچ  غالبا ، تسا  مولعم  و 

 ... ددرگیمن عقاو  تسا  ناگدنب  رب  ادخ  تجح  ییاپرب  بجوم  هک  یغیلبت 

خساپ

تسا و  موصعم  ینآرق - یلقع و  هلدا  هب  ص -)  ) ربمایپ هک  اجنآ  زا  ًالوا :

.54 رون : - 1
ص 13. داحآلا ، ثیدحب  ذخألا  بوجو  - 2
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هب هک  تسا  یتاغالبا  تایاور و  نآ  فالخ  نیا  و  تسا ، نیقی  ملع و  بجوم  وا  غالبا  اذـل  دـشابیم  ناـما  رد  يوهـس  هابتـشا و  هنوگره  زا 

. تسا هدش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  هطساو 
. تسا مزال  نانیمطا  ای  نیقی  هنیمز  نیا  رد  رگید  هلدا  قباطم  اریز  تسا ؛ مالکلا  لوا  يداقتعا  ثیداحا  رب  یّنع » اوغّلب   » هلمج لومش  ًایناث :
اجنآ زا  دسریم  ناشتسد  هب  تایاور  هنوگنیا  هک  يدارفا  میسریم  هجیتن  نیا  هب  هلدا  نیب  عمج  اب  يداقتعا ، تایاور  لومـش  ضرف  رب  ًاثلاث :
دافم هب  سپـس  هدرک و  هظحالم  ینآرق  صن  یعطق و  لقع  اب  دیاب  اذل  تسا  رایـسب  نآ  مهف  ثیدح و  لقن  رد  هدننکهابتـشا  ای  وگغورد  هک 

. دننک ادیپ  داقتعا  اهنآ 

مجنپ لیلد 

هراشا

: دیوگیم زین  وا 
یـسوم ابا  ًاذاعم و  ًایلع و  لسرا  امک  مهنید ، سانلا  اومّلعیل  دالبلا  فلتخم  یلا  ۀباحـصلا  نم  ًادارفا  ثعبی  ناک  ص )  ) یبنلا ّنا  ًانیقی  ملعن  اّننا 

(1) ةدیقعلا ...  وه  اّمنا  نیدلا  یف  ءیش  ّمها  ّنا  ًاضیا  ًانیقی  ملعن  و  ۀفلتخم ، تابون  یف  نمیلا  یلإ 

.15 صص 14 - داحآلا ، ثیدحب  ذخألا  بوجو  - 1
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هک هنوگنامه  دنهد ، میلعت  مدرم  هب  ار  نید  ات  داتسرفیم  فلتخم  قطانم  هب  ار  هباحص  زا  يدارفا  ص )  ) ربمایپ هک  مینادیم  نیقی  روط  هب  ام 

هدـیقع ناـمه  نید  رد  زیچ  نیرتمهم  هک  مینادیم  نیقی  روط  هب  زین  و  داتـسرف ، نمی  هب  تبون  دـنچ  رد  ار  یـسوموبا  ذاـعم و  و  ع -) - ) یلع
 ... تسا

خساپ

دیاقع هب  توعد  هتشاداو و  رکف  هب  ار  اهنآ  ات  هک  دوب  تهج  نیدب  داتسرفیم  فلتخم  قطانم  هب  ار  هباحص  زا  يدارفا  هک  ص )  ) مرکا ربمایپ 
هدافتسا تیفیک  حیحص و  هدیقع  هکنآ  زا  دعب  تسا  یسانشادخ  هب  طوبرم  هک  یتایآ  زا  یخرب  رد  اذل  و  دیامن . لقع  هار  زا  ّربدت  اب  حیحص 

. تسا مهف  كرد و  لباق  لقعت  هار  زا  هدیقع  نیا  هک  دیامنیم  نیا  هب  هراشا  تسا و  هدومن  لقعت  هب  رما  رخآ ، رد  هدرک  نایب  ار  نآ 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 

(190 نارمع : لآ  ( ) ِباْبلَألا ِیلوُأل  ٍتایآل  ِراهَّنلا  َو  ِلیَّللا  ِفالِتْخا  َو  ِضْرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ  )
. تسا نادنمدرخ  يارب  ینشور )  ) ياههناشن زور ، بش و  تفر  دمآ و  و  نیمز ، اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  ًاملسم 

: دیامرفیم زین  و 
(73 هرقب : ( ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمُکیِری  َو  یتْوَْملا  ُهللا  یْحی  َِکلذَک  )

امش هب  ار  دوخ  تایآ  و  دنکیم ؛ هدنز  ار  ناگدرم  هنوگنیا  دنوادخ 
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! دینک هشیدنا  دیاش  دهدیم ؛ ناشن 

: دیامرفیم نینچمه 
(242 هرقب : ( ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمَُکل  ُهللا  ُنیَبی  َِکلذَک  )

! دینک هشیدنا  دیاش  دهدیم ؛ حرش  امش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  نینچ ، نیا 
: دیامرفیم و 

(67 ءایبنا : ( ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِهللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  اِمل  َو  ْمَُکل  ٍّفُأ  )
!؟) دیرادن لقع  و   ) دینکیمن هشیدنا  ایآ  دیتسرپیم ! ادخ  زج  هچنآ  رب  امش و  رب  فا 

: دیامرفیم زین  و 
(80 نونموم : ( ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِراهَّنلا  َو  ِلیَّللا  ُفالِتْخا  َُهل  َو  )

!؟ دینکیمن هشیدنا  ایآ  تسوا ؛ نآ  زا  زور  بش و  دمآ  تفر و  و  دناریمیم ؛ دنکیم و  هدنز  هک  تسا  یسک  وا  و 
: دیامرفیم نینچمه 

(164 هرقب : ( ) َنُولِقْعی ٍمْوَِقل  ٍتایآل  ِضْرَألا  َو  ِءامَّسلا  َنَیب  ِرَّخَسُْملا  ِباحَّسلا  َو  ِحایِّرلا  ِفیِرْصَت  َو  )... 
نامسآ نیمز و  نایم  هک  ییاهربا  اهداب و  ریسم  رییغت  رد  نینچمه )  ) و
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! دنشیدنایم دنراد و  لقع  هک  یمدرم  يارب  وا ) یگناگی  ادخ و  كاپ  تاذ  زا   ) تسا ییاههناشن  دنرخسم ،

: دیامرفیم و 
(171 هرقب : ( ) َنُولِقْعی ْمُهَف ال  یْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص  )

! دنمهفیمن يزیچ  ور  نیا  زا  دنتسه ؛ انیبان  لال و  رک و  عقاو ) رد  نارفاک ، نیا  )
: دیامرفیم زین  و 

(58 هدئام : ( ) َنُولِقْعی ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ًابَِعل  َو  ًاوُزُه  اهوُذَخَّتا  )
. دندرخبان یعمج  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخهب  نیا  دنریگیم ؛ يزاب  هرخسم و  هب  زامن )  ) ار نآ 

: دیامرفیم و 
(22 لافنا : ( ) َنُولِقْعی َنیِذَّلا ال  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  )

. دننکیمن هشیدنا  هک  دنتسه  یلال  رک و  دارفا  ادخ ، دزن  ناگدنبنج  نیرتدب 
: دیامرفیم نینچمه 

(46 جح :  ...( ) اِهب َنُولِقْعی  ٌبُوُلق  ْمَُهل  َنوُکَتَف  ِضْرَألا  ِیف  اوُریِسی  ْمَلَف  َأ  )
قح يادن   ) نآ اب  هک  ییاونـش  ياهشوگ  ای  دننک ؛ كرد  نآ  اب  ار  تقیقح  هک  دنـشاب  هتـشاد  ییاهلد  ات  دندرکن ، ریـس  نیمز  رد  نانآ  ایآ 

!؟ دنونشب ار )
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دیاقع رد  فیعض  تایاور  هب  دامتعا  زاوج  مدع 

هب هداد و  هعـسوت  دنـس  ظاحل  هب  ثیدح  شریذپ  رد  هدرک و  کسمت  ثیدح  نآرق و  تایآ  هب  دیاقع  رد  نایباهو  هلبانح و  ثیدـح و  لها 
. تسین زیاج  دیاقع  رد  فیعض  تایاور  هب  دامتعا  هک  یلاح  رد  دننکیم  کسمت  يدحاو  ربخ  ره 

: دیوگیم ثیدحلا » مولع   » باتک همدقم  رد  حالصلا  نبا 
نایب مامتها  ریغ  نم  ۀفیعـضلا  ثیداحألا  عاونا  نم  عوضوملا  يوس  ام  ۀـیاور  دـیناسألا و  یف  لـهاستلا  مهریغ  ثیدـحلا و  لـها  دـنع  زوجی 

، لامعالا لئاضف  صصقلا و  ظعاوملاک و  کلذ  و  امهریغ ، مارحلا و  لالحلا و  نم  ۀعیرشلا  ماکحا  و  یلاعت ، هللا  تافـص  يوس  امیف  اهفعض 
. دئاقعلا ماکحألاب و  هل  قلعتال  ام  رئاس  و  بیهرتلا ، بیغرتلا و  نونف  رئاس  و 

(1) امهنع . هللا  یضر  لبنح  نب  دمحا  يدهم و  نب  نمحرلادبع  کلذ  وحن  یف  لهاستلایلع  صیصنتلا  هنع  انیور  نّممو 
فعـض نایب  هب  مامتها  نودـب  فیعـض ، ثیداحا  عاونا  زا  یلعج  ریغ  تایاور  اهدنـس و  رد  لهاست  تسا  زیاج  نانآ  ریغ  ثیدـح و  لها  دزن 

اهنآ

ص 49. حالصلا ، نبا  همدقم  - 1
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اههصق اههظعوم و  دننامه  نآ  و  تساهنآ ، ریغ  مارح و  لالح و  زا  تعیرش  ماکحا  لاعتم و  دنوادخ  تافص  هب  طوبرم  هک  یتایاور  ریغ  رد 

زا هک  یناسک  هلمج  زا  و  درادن . دیاقع  ماکحا و  هب  یطبر  هک  يروما  رگید  و  ندناسرت ، قیوشت و  هب  طوبرم  نونف  رگید  لامعا و  لیاضف  و 
. تسا امهنع  هللا  یضر  لبنح  نب  دمحا  يدهم و  نب  نمحرلادبع  دنراد  روما  نیا  لثم  رد  لهاست  هب  حیرصت  هک  میاهدرک  تیاور  وا 

: دیوگیم يوون 
ریغ یف  هفعـض  نایب  ریغ  نم  هب  لمعلا  فیعـضلا و  نم  عوضوملا  يوس  ام  ۀـیاور  دـیناسألا و  یف  لهاستلا  مهریغ  ملعلا و  لـها  دـنع  زوجیو 

(1) ماکحألا . دئاقعلاب و  قلعتیال  ام  و  مارحلا ؛ لالحلاک و  ماکحألا  یلاعت و  هللا  تافص 
فعـض نایب  نودب  اهنآ  هب  لمع  فیعـض و  زا  یلعج ، تایاور  زا  ریغ  یتایاور  اهدنـس و  رد  لهاست  نانآ  ریغ  ملع و  لها  دزن  تسا  زیاج  و 

. درادن قلعت  ماکحا  دیاقع و  هب  هک  هچنآ  و  مارح ، لالح و  لثم  ماکحا ؛ لاعتم و  دنوادخ  تافص  دروم  ریغ  رد  اهنآ ،

ص 298. ج 1 ، يوون ، بیرقتلا ، رب  یطویس  حرش  يوارلا  بیردت  - 1
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همانباتک

. میرک نآرق  * 
. ۀیمالسالا ۀبتکملا  نارهت ، یسلجم ، یقتدمحم  راونالاراحب ، . 1

. یمالسا رشن  زکرم  مق ، سیردا ، نبا  رئارس ، . 2
ق. 1413 ه . ۀیراجتلا ، ۀبتکملا  ۀمرکملا ، ۀکم  یلیس ، ۀیفلسلا ، ةدیقعلا  . 3

ق. 1404 ه . یملعالا ، ۀسسؤم  توریب ، قودص ، خیش  اضرلا ، رابخا  نویع  . 4
. ۀیمالسالا بتکلا  راد  نارهت ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، . 5

. ءارسا رشن  مق ، یلمآ ، يداوج  هللادبع  لقع ، تلزنم  . 6
راد ضایر ، لوا ، پاـچ  ریما ، یلع  سیردا  رباـج  ةدـیقعلا ، یف  نیجهنملا  رثا  لـقنلا و  لـقعلا و  ۀـقفاوم  یف  نیملکتملا  فلـسلا و  جـهنم  . 7

ق. 1419 ه . عیزوتلاو ، رشنلل  فلسلا  ءاوضا 
. ءایضلا ۀبتکم  اطنط ، هرهاق ، یسوق ، رتکد  یفلسلا ، جهنملا  . 8

. هیمیت نبا  لوقعملا ، حیرصل  لوقنملا  حیحص  ۀقفاوم  . 9
. نیما قداص  نیما  ۀیوبنلا ، ۀنسلا  نم  ۀیلقعلا  ۀسردملا  فقوم  . 10

. ینابلا ةدیقعلا ، یف  داحآلا  ثیدحب  ذخالا  بوجو  . 11
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

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

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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