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تثعب زا  شیپ  (ص ) ربمایپ تمصع 

باتک تاصخشم 

یناحبس  رفعج 
یلبق يزاس  هیامن   : یلبق يزاس  هیامن 

ناریا  : یلم یسانشباتک  هرامش 
29283-85 یبایزاب :  هرامش 

تثعب زا  شیپ  ص )  ) مظعا ربمایپ  تمصع  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
ص 12 رویرهش 1385 : :  25 ش 479 ،   ، امش  : هلاقم اشنم 

ص 12 رهم 1385 : :  1 ،ش 480 ، 
مالسا ربمایپ  ص ،)  ) دمحم رگفیصوت : 

www.payambareazame.ir  : هلاقم عبانم  ناربمایپ  تمصع  رگفیصوت :  نیموصعم  هریس  رگفیصوت : 

تمصع نافلاخم  زیواتسد  جنپ 

هراشا

تباث ًالماک  هانگ  فالخ و  زا  ار  وا  یگتساریپ  تفرگ ، ماجنا  تثعب  زا  سپ  ص )  ) ربمایپ تمصع  نوماریپ  هک  ياهدرتسگ  قیمع و  ییاهثحب 
هطقن تثعب  زا  شیپ  وا  يارب  هک  دناهداتفا  رکف  هب  دناهتسجن ، یهایس  هطقن  متاخ ، ربمایپ  یگدنز  هحفص  رد  هک  ناشیدنادب  زا  یهورگ  . دومن

دوخ زیواتسد  ار  ياهناگجنپ  تایآ  دروم ، نیا  رد  .و  دنزاس لزلزتم  رمع  نارود  مامت  رد  ار  وا  تمصعدنناوتب  دیاش  ات  دننک  وجتسج  یفعض 
یلو میداد ، رارق  یسررب  دروم  ار  ربمایپ  تمصع  هب  طوبرم  تایآ  عومجم  دلج  نیا  رد  ام  هک  دناهدومن  لالدتـسا  دوخ  مارم  هب  هداد و  رارق 

ار فلاـخم  هدومن و  حرطم  تسا  تثعب  زا  سپ  يو  یگدـنز  هب  طوـبرم  یگمه  هک  زین  ار  هیآ  جـنپ  نیا  ثحب  لـیمکت  يارب  تسا  هتـسیاش 
: دندرگیم حرطم  بیترت  هب  تایآ  نیا  عومجم  کنیا  مینک  حالس  علخ 

هیآ 6 یحضلا ، هروس 

هب طوبرم  یفرعم  نیا  دـنکیم و  یفرعم  لاـض »  » درف کـی  ناونع  هب  ار  ص )  ) ربماـیپ یحـضلا »  » هروس رد  نآرق  « يدـهف ـالاض  كدـجو  «و 
یحضلا « ) ینغاف الیاع  كدجو  يدهف و  الاض  كدجو  يواف و  ًامیتی  كدجی  ملا  :» دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ، وا  یناوج  یکدوک و  نارود 

« لاض  » ظفل نارواد ، شیپ  .« دومن رگناوت  تفای و  تسد  یهت  درک  تیادـه  تفای و  لاضو  داد  هانپ  تفاین و  میتی  ارت  اـیآ  (: » 8 ياههیآ 6 - 
رب رمع  زا  ياهلحرم  رد  ربمایپ  دنیوگیم : دـننادیم و  و ... كرـش ،» «، » رفک  » لداعم ار  نآ  هدرک و  ریـسفت  ینید  روما  رد  هارمگ  ینعم  هب  ار 

تـالامتحا زا  هیآ  حیـضوت  رد  اـم  : خـساپ . دـش هدراـمگ  مدرم  تیادـه  رب  تفاـی و  تیادـه  یهلا ، تمعن  وترپ  رد  یلو  هدوـب  تلاـح  نیمه 
هس دراوم  رد  برع  تغل  رد  لاض »  » ظفل . میزادرپیم هیآ  حیضوت  هب  هدرک و  رظن  فرص  هدرک  دای  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  هک  يددعتم 

سدـقم و تحاس  رب  ياهشدـخ  مینک ، ریـسفت  لامتخا  هس  زا  کی  ره  هب  ار  هیآ  و  مانمگ . هدشمگ 3 - هارمگ 2 - - 1: دوریم راک  هب  هناگ 
ینعم هب  لاض » : » فلا : میسرب تقیقح  هب  ات  میهد  جرخ  هب  هلصوح  ربص و  هیآ ، ریـسفت  رد  هکنیارب  طورـشم  دوشیمن ، دراو  ربمایپ  تمـصع 

دنراذگب و ینانرفان  هانگ و  ای  رفک ، كرش و  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یـساپ  ناسنا  - 1: تسا روصتم  تروص  ود  هب  ناـسنا  رد  یهارمگ  هارمگ :
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. تسا هتفر  راک  هب  ینعم  نیمه  رد  لاض »  » ظفل نیلاضلا » ـالو  مهیلع  بوضغملا  ریغ   » هیآ رد  ددرگ و  هریت  کـیرات و  ًـالماک  وا  حور  هنیئآ 
لقع ینـشوررب  یگریت  ددرگیم و  مکاح  ناسنا  ناور  حور و  رب  هک  تسا  یکیرات  هیاس و  يدوجو و  تلاح  کی  تلالـض  دروم ، نیا  رد 

، دریگ رارق  یلقع  يرکف و  يورین  ییافوکـش  ریـسم  رد  یلو  درذـگن  وا  رمع  زا  یحابـص  دـنچ  زونه  هک  یناـسنا  - 2. دوشیم هریچ  ، درخ و 
تلالـض دروم  نیا  رد  تسا  تیادـه  دـقاف  ینعی  لاض »  » ینعم کی  هب  دـنارذگیم ، ار  دوخ  یکدوک  توابـص و  نارود  هک  یناـسنا  ینعی 

دقاف ًالعف  هک  تسا  نیا  دوصقم  دراد و  یمدـع  هبنج  ًـالماک  هکلب  تسین ، وا  ناور  حور و  رد  یتوبث  فصو  کـی  يدوجو و  تلاـح  کـی 
رجنم تـسا ، حور  رد  یگریت  تلاــح  هـک  تـسخن  ینعم  هـب  تلالــض  هــب  دور ، شیپ  لاوــنم  نــیمه  هــب  عــضو  رگا  تــسا و  تیادــه 

نادـقف هب  نآ  تشگزاـب  هک  یتلالـض  تسا ، تلالـض  نینچ  کـی  دوـصقم  دـشاب ، هارمگ » ، » هیآ رد  لاـض »  » زا دوـصقم  هاـگره  . ددرگیم
تـسا ییاهتمعن  نایب  ماقم  رد  هیآ  هک  تسا  نیا  نخـس ، نیا  رب  هاوگ  . ناور حور و  یکاپانو  لد  یهایـس  یگریت و  تلاح  هن  تسا ، تیاده 

ردپ هک  دوب  ردام  محر  رد  وا  هک  تسا  نیا  اهتمعن  نآ  زا  یکی  تسا ، هتـشاد  ینازرا  دوخ  ربمایپ  هب  یکدوک  نارود  رد  ناهج  دـنوادخ  هک 
رد تزع  لامک  اب  داد و  هانپ  وا  هب  دـنوادخ  تخـس  طیارـش  نیا  رد  تشذـگرد ، شرداـم  هک  دوب  یگلاـس  شـش  نس  رد  داد ، تسد  زا  ار 

چیه اریز  دوب  تیاده » دقاف   » یگدنز زاغآ  رد  وا  . دش گرزب  بلاطوبا  شیمارگ  يومع  و   » بلطملادـبع  » دوخ راوگرزب  دـج  مرگ  شوغآ 
، دوبن وا  فطل  رگا  و  تسا ، هدرک  تفایرد  گرزب  دـنوادخ  زا  دراد  هچ  ره  زیچ ، ره  سک و  ره  تسین و  لاـمک  ياراد  تاذـلاب  يدوجوم 

ءیـش لک  یطعا  يذلا  انبر  : » دـنکیم فیـصوت  نینچ  نوعرف  هب  ار  ناهج  يادـخ  نارمع  نب  یـسوم  دربیمن ، دـصقم  هب  هار  یناسنا  چـیه 
، نیاربانب . تسا هدومن  تیاده  ار  وا  سپـس  هدرک  اطع  وا  هب  ار  دوجوم  ره  شنیرفآ  هک  تسا  ییادخ  ام ، يادخ  (50 هط -  « ) يده مث  هقلخ 

يدوجوم ره  تیادـه  تسا و  یتاذ  ياهتیادـه  نادـقف  هب  رظان  تسا و  ص )  ) ربمایپ یگدـنز  نارود  نیتسخن  نوماریپ  وگتفگ  مکح  هب  هیآ 
هک تسا  لامک  نادـقف  ینعم  هب  هکلب  دـشاب ، تکرـش  اب  لداـعم  دـناوتیمن  تلالـض  نینچ  کـی  تسا و  وا  بناـج  زا  یمارگ  ربماـیپ  یتح 

جیردـت هب  ددرگیم و  زاغآ  محر ، رد  ناـسنا  شیادـیپ  هظحل  نیتسخن  زا  نادـقف  نیا  دومرف و  فطل  وا  هب  ادـخ  دوبن و  نآ  دـجاو  تاذـلاب 
نیا زا  زین  یمارگ  ربمایپ  و  ددرگیم ، ماگمه  وا  اب  زین  یهلا  تیادـه  دور  دـشر  هبور  ناـسنا  هچ  ره  دریگیم و  ار  نآ  ياـج  یهلا  تیادـه 
یلع نانخـس  زا  . تفرگ رارق  نآ  شـشوپ  رد  نورب  نورد و  زا  دش  یهلا  تیادـه  تفایرد  هتـسیاش  هک  ياهظحل  زا  و  دوبن ، ینثتـسم »  » لصا

نم هب  هللا  نرق  دـقلو  : » دـیامرفیم هک  اجنآ  دـش  هتفرگ  ریـش  زا  يو  هک  دوب  ياهظحل  زا  تیادـه  نیا  زاغآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  ًالماک  (ع )
هک يزور  زا  دنوادخ  [ . 1 « ] ًاراهن الیل و  ملاعلا  قالخا  نساحم  مراکملا و  قیرط  هب  کلـسی  هتکئالم  نم  کلم  مظعا  اـمیطف  ناـک  نا  ندـل 

یتیاده هصالخ : «. دنایامنب وا  هب  ار  وکین  ياهیوخ  اهیراوگرزب و  هار  ات  تخاس  هارمه  وا  اب  ار  هتشرف  نیرتگرزب  دش ، هتفرگ  ریش  زا  ربمایپ ،
لک یطعا  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  نوعرف ، اب  یـسوم  يوگتفگ  رد  هک  تسا  یتیاده  نامه  هدـمآ ، يدـهف » الـض  كدـجو  و   » هیآ رد  هک 
رفک رب  هاوگ  اهتیاده  نینچ  هضافا  دشابیم و  ادخ  بناج  زا  یگمه  تسا و  ياهضافا  یناسنا  ره  یبایهار  تیادـه و  يدـه » مث  هقلخ  ءیش 

اهناسنا همه  هک  تسا  ینارسخ   » ياههنیمز نامه  دوشیم  هدافتسا  لاض »  » هملک زا  هک  مه  یتلالض  و  تسین ، نامرف  زا  ینامرفان  كرش و  و 
هب هک  یتاظحل  زا  یهلا  تیادـه  هک  تسین  نآ  زا  عنام  نارـسخ »  » نیا یگدرتسگ  یلو  دنـشابیم ، نآ  هب  موکحم  یگمه  تسا و  لـماش  ار 

رـصعلا « ) تاحلاصلا اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  رـسخ  یفل  ناسنالا  نا  : » دیامرفیم هک  نانچ  دزاس  رثا  یب  ار  نآ  دهدیم  مهف  كرد و  ناسنا 
، دراد دوجو  اهناسنا  همه  رد  نارسخ  هنیمز  «. دننک حلاص  لمع  دنروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دننایز  ررـض و  رد  اهناسنا  همه  (.: » 1 و 2 - 

دوـخ هب  تـیلعف  تلاـح  نآ  ياـههنیمز  نارـسخ و  هوـق  تروـص  نـیا  ریغ  رد  ددرگیم و  یثـنخ  نآ  رثا  دـش  یهلا  تیادـه  ياریذـپ  رگا  و 
تیْلِعف و نآ  هب  نادرمتم ، یلو  دربیم ، نیب  زا  ار  نآ  رثا  یهلا ، تیاده  دراد و  دوجو  ناگمه  رد  تلالـض  ياههنیمز  هک  نانچمه  دریگیم 
ار یهورگ  دنوادخ  (.» هیآ 36 لحن  « ) ۀلالضلا هیلع  تقح  نم  مهنم  هللا و  يده  نم  مهنمف  : » دیامرفیم هک  نانچ  دنـشخبیم  تابث  ققحت و 
« ۀلالـضلا مهیلع  قـح  ًاـقیرف  يدـه و  ًاـقیرف  : » دـیامرفیم رگید  هیآ  رد  .و  دـش تباـث  مزـال و  تلالـض ، رگید  یخرب  يارب  و  درک ، تیادـه 

ناـشریگنماد یهارمگ  تلالــض و  یهلا ، ياهتیادـه  زا  يرادربهرهب  مدــع  رطاـخ  هـب  یهورگ  یلو  تیادــه  ار  یهورگ  (.» 30 فارعا -  )
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تشگزاب هک  تسا  یتاذ  نارسخ  تلالض و  تسخن ، . دنکیم یلجت  تروص  نیا  هب  تلالض  تیاده و  ناسنا  يونعم  ریـس  رد  نیاربانب ، . دش
يراـجم زا  هک  تسا  یهلا  ییاـمنهار  تیادـه و  هاـگنآ  . تسا مکاـح  ناـکما » ملاـع   » رـسارس رب  مکح  نیا  و  تسا ، لاـمک  نادـقف  هـب  نآ 

هورگ ریذـپانو ، یهلا ، فطل  ياریذـپ  دـنعون ، ود  رب  تیادـه  نیا  ربارب  رد  مدرم  . دریگیم ارف  ار  ایـشا  ناگدـنب و  دوجو  رـسارس  نوگاـنوگ 
هیآ رد  .و  دـشخبیم يراوتـسا  تابث و  نآ  رب  مود ، هورگ  یلو  دـنربیم ، نیب  زا  ار  یعیبط  نارـسخ  یتاذ و  ياهتلالـض  ياههنیمز  تسخن 

ینیوکت ياهتیاده  نامه  يدهف »  » هملک رد  تیاده  زا  دوصقم  و  تسخن ، تلالض  نامه  ًالاض »  » هملک رد  تلالض  زا  دوصقم  ثحب ، دروم 
تـسد یهلا  تیاده  در  زا  سپ  ناسنا  يارب  هک  تسا  یتلاح  نامه  ۀلالـضلا » هیلع  تقح   » رد تلالـض »  » زا دوصقم  یلو  تسا  یعیرـشت  و 

اپ دناوتیمن  نکمم  دوجوم  چـیه  تسا و  یناکما  دوجو  همزال  تسخن  تلالـض  . دریگیم ارف  ار  حور  ياضف  یکیرات  یگریت و  دـهدیم و 
دازآ راتخم و  ًالماک  نآ  مدـع  لوبق و  رد  ناسنا  تسا و  تازاجم  بجوم  شهوکن و  هیاـم  بیع و  یمود  هک  یلاـح  رد  دـهن ، رتارف  نآ  زا 
ینعم کی  نیا  دوریم و  راک  هب  هدـشمگ  عاتم  ای  صخـش و  ینعم  هب  هژاو  نیا  یهاگ  یبرع  تغل  رد  هدـشمگ : ینعم  هب  لاـض  .ب -  تسا

دنیوـگیم باـب  نآ  رد  هک  هلاـعُج »  » ماـن هب  تسا  یباـب  یمالـسا  هقف  رد  . تسا ناوارف  دـهاش  نآ  يارب  ثیدـح  هقف و  رد  هک  تسا  یجیار 
ره «:» اذک هلف  یلاض  در  نم  : » دـیوگب ددـنبب و  دادرارق  صخـشم -  درف  اب  هن  یلک -  تروص  هب  دـناوتیم  هدـشمگ  وا  يالاک  هک  یـصخش 

، تسا هدـشمگ  ینعم  هب  هلاض »  » ترابع نیا  رد  تسا .» یـشاداپ  نینچ  وا  يارب  دـنادرگ ، زاب  نم  هب  دـنک و  ادـیپ  ارم  هدـشمگ  ءیـش  سک 
ناسل رد  روظنم  نبا  تسا ؛ عالطا  یپ  زا  نآ  بحاص  هدـشمگ و  اـیوگ  دـنیوگ ، یم  لـبالا » لاوض   » اـهنابایب رد  نادرگرـس  نارتش  هب  برع 

نانخـس «.» نمؤملا ۀـلاض  ۀـمیکحلا  ۀـملکلا  : » تسا هدـمآ  ثیدـح  رد  دـیوگیم و  هلاـض »  » ار هناـمیکح  تاـملک  برع  دـسیونیم : برعلا 
ار نآ  دوش  مگ  وا  زا  یـشزرا  یب  زیچ  رگا  دشاب و  هدنزرا  اهبنارگ و  هک  دوریم  ياهدـشمگیپ  ناسنا  اریز  تسا  نمؤم  هدـشمگ  هنامیکح 
دوب و هدش  مگ  هکم » باعـش   » رد هک  دشاب  ص )  ) ربمایپ توابـص  نارود  خیرات  هب  رظان  هیآ  هک  تسین  دیعب  چیه  نیاربانب  . دـنکیمن بیقعت 
ج [ . 2 . ] دهدیم یهاوگ  یعـضو  نینچ  رب  وا  تایح  خیرات  و  داد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  دوب ، هتـشگن  وا  لاح  لماش  یهلا  تمحر  رگا 
، ءیـشلا لض   » دنیوگیم برع  نابز  رد  دوریم ، راک  هب  ناهنپو  یفخم  مانمگ و  ینعم  هب  برع  تغل  رد  هژاو  نیا  مانمگ : ینعم  هب  لاض  - 

ایآ (.» 10 هدجـس -  « ) دیدج قلخ  یفل  ّانِا  َأ  ضرالا  یف  انللـض  اذا  أ  : » دنکیم لقن  داعم  رکنم  ناکرـشم  نابز  زا  نآرق  رد  باغ » یفخ و  يا 
رد ینعم  نیا  دوجو  رب  برعلا » ناسل   » رد روظنم  نبا  .»؟ دوب میهاوخ  يدیدج  شنیرفآ  رد  زاب  میدـش  ناهنپ  یفخم و  نیمز  رد  هک  زور  نآ 

هلیـسو هب  هک  دـشاب  وا  یگتخانـشان  یمانمگ و  لاض »  » زا دوصقم  هک  دراد  لامتحا  تروص  نیا  رد  دـنکیم . لقن  ار  يدـهاوش  برع  تغل 
نیا دشابیم و  ینعم  نیا  رب  هاوگ  تسا  هدمآ  دعب  هروس  رد  هک  كرکذ » کل  انعفرو   » هیآ و  هدش ،» هزاوآ  دـنلب   » یحو لوزنو  توبن  ضیف 

هاگره . دزادرپیم تسا  هدمآ  تسخن  هروس  رد  هک  یبلاطم  لیلعت  هب  مود ، هروس  دنشابیم و  طوبرم  مه  هب  ًالماک  نیماشم  رظن  زا  هروس  ود 
هب مدرم  تیادـه  هکلب  تسین ، ربمایپ  تیادـه  يدـهف »  » زا دوصقم  تروص  نیا  رد  دـشاب  یگتخانـشان  یماـنمگ و  لاـض »  » ظـفل زا  دوصقم 

یخرب زا  موس  ریسفت  و  دومن » تیاده  وت  يوس  هب  ار  مدرم   = کیلا سانلا  يدهف  : » تسا نینچ  هیآ  بیکرت  تقیقح  رد  تسا و  ربمایپ  يوس 
ناروادـشیپ هیرظن  هب  ياهراـشا  نیرتـکچوک  هیآ  رد  تفگ  ناوت  یم  ریـسفت  هس  ره  هب  هجوت  اـب  [ . 3 . ] تسا هدـش  لقن  موصعم  ناـیاوشیپ  زا 

اب رگا  درادن و  هیآ  ریسفت  رد  یگدزباتش  زج  یتهج  دننکیم ، تسردان  تشادرب  نآ  زا  هک  یناسک  و  تسین ، ص )  ) ربمایپ تمـصع  هرابرد 
. ددرگیم فرطرب  تایآ  تالکشم  دنور ، شیپ  هلصوح  ربص و 

هیآ 5 رثدم ، هروس 

باطخ دـشاب ، تب »  » نآ زا  دوصقم  رگا  دزرو ، باـنتجا  زجر »  » زا هک  دـهدیم  روتـسد  رثدـم »  » هروس رد  ربماـیپ  هب  نآرق  « رجهاـف زجرلاـف  »
ننمت الو  رجهاف  زجرلا  رهطف و  کبایث  ربکف و  کبر  رذـناف و  مق  رثدـملا  اهیا  ای  :» دـیامرفیم هک  ناـنچ  دـهدیم ؟ ینعم  هچ  نآ ، زا  يرود 
كاپ ار  دوخ  هماج  و  رامش ، گرزب  ار  دوخ  يادخ  هد ، میب  زیخرب ، هدیچیپ ! دوخ  هب  هماج  يا  (.: » 7  - 1 رثدم -  « ) ربصاف کبرل  رثکتست و 
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رد برع  نابز  رد  زجر »  » ظفل : خساپ . ریگشیپ یئابیکـش  ربص و  ادخ  يارب  ییوج و  ینوزف  ات  راذـگم  تنم  يوج ، يرود  زجر »  » زا و  نک ،
نونکا . تب یگدولآ 3 - باذع 2 - - 1: دوریم راک  هب  دنـشاب ، یلک  عیـسو و  ینعم  کی  تایئزج  زا  یگمه  دـیاش  هک  ریز  هناگ  هس  دراوم 

زا لبق  ص ،)  ) ربمایپ رد  يرکف  شزغل  دوجورب  یهاوگ  مادک  چیه  رد  هک  دوش  نشور  ات  میوشیم  روآدای  هیآ  ریسفت  رد  ار  لامتحا  هس  ره 
زا دوصقم  عومجم ، رد  هدش و  دراو  نآرق  رد  راب  هن  ار »  » رـسک هب  زجر »  » هکنیا حیـضوت  باذـع : ینعم  هب  زجر »  - » فلا . تسا هدوبن  تثعب 
أبس ، 11  / لافنا و 135 و 162 ، ، 134  / فارعا ، 59  / هرقب : میوشیم روآدای  راوتسرهف  ار  اهنآ  دراوم  و  دروم ، کی  زج  تسا  باذـع »  » نآ
مه هک  تسا  رثدـم »  » هروس هیآ  نامه  نآ  تسا و  هدـش ، دراو  راـب  کـی  طـقف  ار »  » مض هب  ظـفل  نیمه  یلو  .29  / توبکنع  11  / هیثاج ، 5/

دـشاب باذـع »  » نآزا دوصقم  رگا  باذـع : ینعم  هب  زجر » : » فلا : مییامنیم حرطم  ار  لاـمتحا  هس  ره  میزادرپیم و  نآ  حیـضوت  هب  نونکا 
ربمایپ رد  باذـع  لیاسو  هب  یکیدزن  ياههنیمز  دوجو  هناشن  باطخ  عون  نیا  ددرگیم و  باذـع  هیاـم  هک  تسا  یلاـمعا  زا  يرود  فدـه 

دوصقم دـیامنیم ، باطخ  ربمایپ  صخـش  هب  هک  اجنآ  دراد و  یمومع  هبنج  نآرق  تاباطخ  اریز  دـشابن ، راگزاس  وا  تمـصع  اـب  اـت  تسین 
ینز مان  « ) هراج  » ياونـشب میوگیم ، وت  هب   = ةراج اـی  یعمـساو  ینعا  كاـیا   » فورعم لوق  دـننام  تسا  تلم  مومع  میهفت  نارگید و  میلعت 

هک ییاج  دنیوگیم  مدرم  همه  درادیم و  رب  نایم  زا  ار  ضیعبت  عون  ره  تسا و  رادروخرب  یصاخ  تغالب  زا  نتفگ ، نخس  عون  نیا  (. تسا
ياهباطخ زا  يرایـسب  فده  رب  دیناوتیم  قیرط  نیا  زا  امـش  . تسا كاپ  ام  باسح  دـشاب ، فیلکت  باطخ و  نینچ  ياراد  ناسنا  نیرتزیزع 

هیلک یهابت  هیام  هکنیا  و  كرش » تارـضم   » هرابرد نآرق  هنومن  باب  زا  دیبای  تسد  تسین ، راگزاس  وا  تمـصع  اب  رظن ، زاغآ  رد  هک  نآرق 
تکرـشا نیل  : » دـیامرفیم دـنربب و  ار  دوخ  باسح  ناهج  ناکرـشم  مامت  ات  دـهدیم  رارق  باطخ  دروم  ار  ربمایپ  ددرگیم ، کـین  لاـمعا 

تما دوصقم  یلو  تسا  ص )  ) ربمایپ هب  باطخ  نیا  «. ددرگیم هابت  وت  کین  لامعا  همه  يزرو  كرش  رگا  (.: 65 رمز -  « ) کلمع نطبحیل 
کی زج  دـشاب  يرهاـظ  یگدوـلآ  هژاو  نـیا  زا  دوـصقم  رگا  يرهاـظ : یگدوـلآ  ینعم  هـب  زجر  .ب : تساـهناسنا هـیلک  تـیبرت  فدــه ، و 
نیمه هیآ  زا  دوصقم  دـنیوگیم : یخرب  و  رازگب -  زامن  هک  دـهد  روتـسد  ربمایپ  هب  هکنیا  لثم  دوب - ، دـهاوخن  يرگید  زیچ  لمعلاروتـسد 

رد ایآ  تفگ  دش و  دراو  لهجوبا  میدوب ، مارحلادجـسم  رد  ربمایپ  اب  ام  دـیوگیم : هک  هدـش  لقن  دوعـسم  نبا  زا  هکنیا  هاوگ  هب  تسا  ینعم 
باترپ ص )  ) ربمایپ يوس  هب  تفرگ و  ار  نآ  تساخرب و  يدرم  ًاروف  دـنک  باترپ  دـمحم  رب  ار  هدولآ  زیچ  نیا  هک  تسه  یـسکامش  ناـیم 

: تسخن ینعم  رد  هک  تسا  نامه  نآ  دافم  دیوج ، يرود  تشز  تافـص  زا  هک  دشاب  یقالخا  یحور و  یگدولآ  دوصقم  رگا  و  [ . 4 . ] درک
ره تسا  تب »  » نآ زا  دوصقم  هک  مینک  ضرف  منـص : تب و  ینعم  هب  زجر  .ج : دراد یمیلعت  بنج  اـهباطخ  نیا  میدـش و  روآداـی  باذـع ،) )
زین تب  هک  هدولآ »  » ینعم هب  دراد  ياهدرتسگ  ینعم  ظفل  نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  دشاب ، تب  نآ  یناعم  زا  یکی  هک  تسین  تباث  دـنچ 

هک اـجنآ  تسا  هدروآ  ریبـعت  سجر »  » ظـفل هب  بارـش  اـهنآ و  زا  نآرق  هک  نآ  تـالآ  تاودا و  راـمق و  دـننام  تسا  نآ  تاـیئزج  زا  یکی 
« مالزا  » یتسرپ و تب  رامق و  بارش و  (.: » 90 هدئام -  « ) ناطیشلا لمع  نم  سجر  مالز  الاو  باصنالا  رـسیملا و  رمخلا و  إمنا ّّ؛ : » دیامرفیم

قالطا همه  رب  دوخ  عیسو  ینعم  اب  سجر »  » هک روط  نامه  «. دوریم رامش  هب  ناطیـش  ياهراک  زا  تسا و  يدیلپ  ییامزآ ) تخب  عون  کی  )
هیآ رد  نآ  زا  دوـصقم  تسا و  ظـفل  نیا  میقتـسم  یناـعم  زا  تب »  » هک مینک  ضرف  اـم  ـالاح  . دراد ار  تلاـح  نیا  زین  زجر »  » نیمه ددرگیم 

، دراد یناـهج  ینوناـق و  یلک و  هبنج  وا  هب  باـطخ  هک  بطاـخم  رد  یتسرپتب  دوجورب  دـهاش  تب ، زا  يرود  هب  روتـسد  یلو  تسا  نیمه 
نیا راتفگ  نیا  دـهاش  . تسا ةراج » ای  یعمـساو  ینعا  كایا  : » هلوقم زا  یگمه  نآرق  ياهباطخ  میدـش  روآدای  هک  روط  ناـمه  اریز  تسین ؛

رب تمه  رمک  نامز  نآ  رد  هکلب  تسا ) هتشگن  تب  رود  هب  هاگ  چیه  و   ) دیتسرپیمن ار  تب  ربمایپ  اهنت  هن  هیآ  نیا  لوزن  فرظ  رد  هک  تسا 
. تسا هدوب  ناتسرپتب  ناکرشم و  اب  هزرابم  جوا  رد  هتسب و  ینکش  تب 

هیآ 52 يروش ، هروس 

کناو اندابع  نم  ءاشن  نم  هب  يدـهن  ًارون  هانلعج  نکلو  نامیالا  الو  باتکلا  ام  يردـت  تنک  ام  انرما  ْنِم  ًاحوَر  کـیلا  اـنیح  وا  کلذـک  «و 
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یتسنادیمن نآ  زا  شیپ  وت  میدرک و  یحو  دوخ  نامرف  هب  ار  یحور  ناربمایپ ، زا  ناگتشذگ  ناسب  زین  وت  رب  «: » میقتـسم طارـص  یلا  يدهتل 
هار هب  زین  وت  مینکیم ، تیادـه  نآ  اب  میهاوخب  ار  دوخ  ناگدـنب  زا  سک  ره  هک  میداد  رارق  ار  يرون  نآ  یلو  تسیچ ؟ نامیا  باـتک و  هک 
زا شیپ  ص )  ) ربمایپ هک  هتفرگ  نآ  رب  دهاش  ار  نامیالا » الو  باتکلا  ام  يردت  تنک  ام   » هلمج تمصع  نافلاخم  «. ییامنیم تیاده  تسار 

یناروادـشیپ دارفا ، هنوگ  نیا  . تسا نشور  تمـصع ، رظن  زا  نامیا ، دـقاف  لاـح  و  دروآ ، ناـمیا  یحو  هیاـس  رد  و  دوب ، ناـمیا  دـقاف  یحو ،
ناوتیم هباشم ، تایآ  هب  هجوت  اب  هیآ  دافم  رد  تقد  یکدنا  اب  هنرگو  دنوریم  نآ  لیلد  لابند  هب  سپس  دنزاسیم  ار  اعدم  ًالبق  هک  دنتـسه 

ًالبق کنیا  تشادرب  تسد  ناهج ، ياهناسنا  نیرتهدبز  ینعی  یهلا  ناراگزومآ  یحو و  لاجر  اب  زیتس  لادـج و  زا  و  درب ، یپ  هیآ  فدـه  هب 
يارب دناوخیم  حور  ار  نآرق  ادخ  رگا  تسا و  نآرق  نامه  تسا  هدش  یحو  ربمایپ  هب  هک  حور »  » زا لوا : هتکن  : میوشیم روآدای  ار  یتاکن 

دوخ رد  دوجوم  نئارق  تسا و  يویند  تایح  هیام  ناهج  نیا  رد  حور  هک  روط  نامه  تسا ، ناسنا  يورخا  تایح  هیاـم  نآرق  هک  تسا  نیا 
هب هک  تسا  یهلا » یحو   » هلأسم نامه  يروش  هروس  رد  ثحب  روحم  نیرتمهم  اریز  . دـننکیم دـییأت  ًالماک  ار  ینعم  نیا  نآ ، لبق  اـم  هیآ و 

، لبق ام  هیآ  رد  نیارب ، هتـشذگ  [ . 5 . ] تسا هتـشاد  نایرج  ص ،)  ) متاخ ربمایپ  نامز  ات  ناسنا  شنیرفآ  زاـغآ  زا  يونعم  ضیف  کـی  تروص 
باجح ءارو  نم  وا  ًایحو  الا  هللا  هملکی  نا  رشبل  ناک  ام  و  :» دیامرفیم هک  نانچ  هدیدرگ  حرطم  ناربمایپ  اب  ادخ  نتفگ  نخس  هناگ  هس  قرط 

یحو قیرط  زا  رگم  دیوگب  نخس  يرشب  اب  هک  تسین  ادخ  نأش  رد  (: » 51 يروش -  « ) میکح ّیلع  هنا  ءاشیام  هنذاب  یحویف  ًالوسر  لسری  وا 
وا نذا  هب  هک  دتسرفیم  لیئربج ) دننام   ) یلوسر ای  و  تفگ ) نخـس  روط  رد  یـسوم  اب  هک  هنوگ  نامه   ) باجح تشپ  زا  ای  بلق ) هب  ءاقلا  )
رب حور  یحو  رب  ربمایپ ، رب  ار » حور  ندرک  یحو   » هیآ نیا  رب  هوالع  «. تسا میکح  ماقم و  دـنلب  وا  دـنکیم  یحو  دـهاوخب  ار  هچنآ  ادـخ ) )
وت رب  میدرک  یحو  نیـشیپ  ناربمایپ  رب  هک  نانچمه  ینعی  انرما :» نم  ًاحور  انیح  وا  کلذـک  و  : » دـیامرفیم دـنکیم و  فطع  ناربمایپ  ریاس 

ناگتـشذگ دننام  زین  وت  رب  دیامرفیم : دنکیم و  فطع  نیـشیپ  ناربمایپ  عضو  رب  ار  ربمایپ  عضو  هکنیا  زا  میدومن . یحو  دوخ  نامرف  هب  زین 
نآرق تروص  هب  مالسا  ربمایپ  رد  تسا ؛ وا  مالک  ادخ و  نخـس  حور »  » زا دوصقم  هک  دز  سدح  یبوخ  هب  ناوتیم  میدرک ، یحو  یحور » »

، حور زا  دوصقم  هک  دـیمهف  ناوتیم  بلطم  هس  هب  هجوت  اـب  هصـالخ  . روبز لـیجنا و  تاروت و  فحـص و  تروـص  هب  رگید  ناربماـیپ  رد  و 
حیـضوت رـشب ، اب  ار  ادـخ  نتفگ  نخـس  قرط  لـبق ، اـم  هیآ  - 2. تسا یحو  هلأـسم  هروـس ، رد  ثحب  یـساسا  روـحم  - 1. تـسا یهلا  یحو 

یفرعم ناسکی  نیـشیپ  ناربمایپ  عضو  اب  ار  ربمایپ  عضو  دـنکیم و  زاغآ  کلذـک » و   » هلمج اـب  ار  دوخ  راـتفگ  ثحب  دروم  هیآ  - 3. دهدیم
وا نادواـج  هزجعم  نآرق و  ناـمه  تسا  هدـش  یحو  ربماـیپ  هب  هک  یحور » : » تفگ ناوـتیم  ناـنیمطا  روـط  هـب  تروـص  نـیا  رد  دـنکیم .
هب ام  : » دیوگیم هیآ  اریز  تسین  قباطم  هیآ  رهاظ  اب  ریسفت  نیا  یلو  تسا  هدش  ریسفت  سدقلا » حور   » هب احور »  » تایاور زا  یخرب  رد  . تسا

حور هک  یلاـح  رد  تسا  هدـش  یحو  هک  تسا  يزیچ  تسا  اـنیحوا »  » لوـعفم هکنیا  مکح  هب  هیآ  رد  حور ، و  میدرک » یحو  ار  یحور  وـت 
هک دـنوریم  راک  هب  ییاجرد  ًابلاغ  برع  نابز  رد  ناکام »  » اـی و  تنک » اـم  : » هلمج [ . 6 . ] هدش یحو  هن  ناسر  مایپ  هدـننک و  یحو  سدـقلا 

هدرب راک  هب  هلوقم  نیمه  ردار  اههلمج  عون  نیا  زین  نآرق  دنک و  یفن  يزیچ  زا  ار  یگتـسیاش  نأش و  ای  و  ناوت ، ناکما و  دهاوخب  هدـنیوگ 
دریمب یسفن  تسین  نکمم  (.: » 145 نارمع -  لآ  « ) هللا نذاب  الا  تومت  نا  سفنل  ناک  ام  و  : » فلا : میوشیم روآدای  ار  ییاههنومن  هک  تسا 

نا نیکرـشملل  ناک  ام  و  : » ج «. دزرو تنایخ  هک  تسین  ربمایپ  نأـش  رد  (.: » نارمع 161 لآ  « » ّلُغَی نا  یبنل  ناک  اـم  : » ب «. ادـخ نذا  هب  رگم 
لمنلا « ) نودهشت یتح  ًارما  ۀعطاق  تنک  ام  : » د «. دننک ریمعت  ار  ادخ  ياهدجسم  هک  تسین  ناکرـشم  رب  (.: » 17 هبوت -  « ) هللا دجاسم  اورمعی 

تنک ام   » هلمج ینعم  لصا ، نیا  هب  هجوت  اب  . مریگب میمـصت  يریطخ ) رما  نینچ  رد   ) امـش روضح  نودب  هک  تسین  هتـسیاش  نم  رب  (.: » 32 - 
نامیارب یبایتسد  و  باتک ، زا  یهاگآ  ناکما  ربمایپ ، يا  وت  رد  میدرکیمن  یحو  وت  هب  ام  رگا  هک  تسا  نیا  نامیا » الو  باتکلا  ام  يردت 

لوزن زا  سپ  دوب و  یهاگآ  تیارد و  دـقاف  نامیا ، باتک و  هب  تبـسن  نآرق ، یحو  زا  شیپ  ربمایپ  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاظ  موس : هتکن  . دوبن
تسا و یحو  لوزن  هورگ  رد  طقف  هک  تسا  نامیا  باتک و  زا  یهاگآ  عون  مادک  نآ  دـید  دـیاب  نونکا  تفای  تسد  یهاگآ  ملع و  رب  نآ ،

ریذپناکما یحو  لوزن  هورگ  رد  طقف  طقف و  نآ  زا  یهاگآ  دبای و  تسد  نآ  رب  یحو  کمک  نودب  هک  تسین  یناسنا  چـیه  ربمایپ و  نأش 
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طوبرم یهاگآ  .ب : اتکی يادـخ  هب  نامیا  لصا  باتک و  لوزن  لصا  هب  طوبرم  یهاگآ  فلا : : دراد دوجو  لامتحا  ود  اـج  نیارد  دـشابیم .
لامتحا . نآ هدرتسگ  بلاطم  هب  ناـمیا  و  فیاـظو ، ماـکحا و  ناتـساد ، صـصق و  فراـعم ، دـیاقع ، زا  معا  نآرق  تاـیوتحم  نیماـضم و  هب 

دـندوب و هاـگآ  وا  تلاـسر  توـبن و  زا  باـتک  لـها  اریز  دـشاب ، ربماـیپ  رب  یحو  لوزن  هورگ  رد  نآ  زا  یهاـگآ  هک  تسین  يزیچ  تـسخن 
نافینح ودـشابن  مکاح  نآ  رب  لقع  هک  تسین  يزیچ  وا  ییاتکی  ادـخ و  دوب و  هدینـش  شناـکاینزا  ار  دوخ  تلاـسر  توبن و  ربماـیپ  صخش 
ءاکتا نودب  یناسنا  چیه  هک  تسا  مود  مسق  نامه  دوصقم  ًاعبط  دندوب ، دـحوم  یگمه  دوش ، لزان  اهنآ  رب  یحو  هکنیا  نودـب  ربمایپ  نامز 

و دشاب ، هاگآ  ددرگ و  علطم  ناربمایپ  حیحـص  تشذگرـس  صـصق و  یتح  فیاظو  ماکحا و  فراعم  لوصا و  نینچ  زا  دناوتیمن  یحو  هب 
هیاس رد  وا  دوبن و  هاگآ  یعیرشت  ننس  یهلا و  فراعم  لیصافت  زا  یحو  لوزنزا  شیپ  یمارگ  ربمایپ  هک  تسین  یکـش  . دروایب نامیا  اهنآ  رب 

ادـخ و هب  ناـمیا  زا  یتح  زیچ  چـیه  زا  ربماـیپ  هک  مییوگب  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نیا  دروآ و  ناـمیا  نآ  رب  دـش و  هاـگآ  اـهنآ  زا  یهلا  یحو 
هب نامیالا » الو   » دروم رد  مه  و  باتکلا » ام  يردـت  تنک  ام   » دروم رد  مه  ار  ثحب  دروم  هیآ  دافم  دـیناوتیم  امـش  . دوبن هاـگآ  وا  ییاـتکی 
نا ربصاف  اذـه  لبق  نم  کموق  الو  تنا  اهملعت  تنک  ام  کیلا  اهیحون  بیغلا  ءابنا  نِم  کلت  : » فلا . دـیروایب تسد  هب  رگید  هیآ  ود  کمک 
نآ زا  ًـالبق  وت  موق  هن  وت و  مینکیم  یحو  وـت  هب  هک  تسا  یبـیغ  ياـهربخ  زا  ناربماـیپ ) تشذگرـس   ) نیا (.: » 49 دوه -  « ) نیقتملل ۀـبقاعلا 

ام يردـت  تنک  اـم   » هلمج لداـعم  هیآ  نیا  رد  اـهملعت » تنک  اـم   » هلمج . تسا ناراـگزیهرپ  نآ  زا  ماجنارـس  شاـب ، راـبدرب  دـیدوبن ، هاـگآ 
نم هیلا  لزنا  امب  لوسرلا  نمآ  : » .ب تسا یهلا  باتک  نیماضم  لیصافت  زا  یهاگآ  ود ، ره  زا  دوصقم  تسا و  ثحب  دروم  هیآ  رد  باتکلا »

کیلاو اـنبر  کـنارفغ  اـنعطا  انعمـس و  اولاـق  هلـسر و  نم  دـحا  نیب  قرفنـال  هلـسر  هبتک و  هتکئـالم و  هللااـب و  نـمآ  لـک  نوـنمؤملا  هـبر و 
ادـخ و هب  یگمه  ناـمیا  اـب  دارفا  نینچمه  و  دروآ ، ناـمیا  هدـش ، لزاـن  وا  هب  يو  راـگدرورپ  زا  هک  هچنآ  هب  ربماـیپ  (.» 285  / هرقب «) ریصملا

قرف دناهدمآ ) إدـخ ّّ؛ بناج  زا  یگمه  هک  رظن  نیا  زا   ) وا ناربمایپ  نایم  ام  دـنیوگیم ) ، ) دـندروآ نامیا  وا  ناربمایپ  اهباتک و  ناگتـشرف و 
نآ اب  ربمایپ  هک  ینامیا  تسین  یکش  «. تسا وت  يوس  هب  تشگزاب  شخبب و  ار  ام  ایادخ  میدومن  تعاطا  میدینش و  دنیوگیم  میراذگیمن ،

دوجو هب  نامیا  ای  باتک و  لصا  هب  نامیا  نآ ، قلعتم  یلو  تسا ، یحو  لوزن  زا  سپ  نامیا  تسا ، هدش  فیـصوت  لوسرلا ) نمآ   ) هلمج رد 
فراعم و لوصا و  نامه  هدـش  لزان  وا  رب  هچنآ  و  لزنا » امب   » تسا هدـش  لزان  وا  رب  هک  تسا  يزیچ  هب  نامیا  نآ  قلعتم  هکلب  تسین ، ادـخ 
هب عرفتم  نامیا  اریز  تسا ، هداد  تسد  ربمایپ  هب  یحو ، لوزن  زا  سپ  نامیا ، نینچ  کی  و  تسا ، فیاظو  ماکحا و  تشذگرس و  صـصق و 

هلمج رد  نامیا  قلعتم  نیاربانب  . تسا هدوب  نآ  زا  سپ  مه  نامیا  ًاعبط  هدوب  یحو  لوزن  زا  دـعب  یهاگآ  نینچ  نوچ  و  تسا ، یهاگآ  ملع و 
وا رب  ادـخ  زا  هچنآ  «: » هبر نم  هیلا  لزنا  امب   » نامیا زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  یکی  لوسرلا » نمآ   » هیآ رد  نامیا  قلعتم  اب  ناـمیالا » ـال  «و 

ثحب دروم  هیآ  رد  هک  تسا  نیا  تسا  هدش  تابثا  رگید  هیآ  رد  هدش و  یفن  نامیا  ثحب  دروم  هیآ  رد  هکنیا  تلع  یلو  تسا ؛» هدش  لزان 
نئارق و نیا  هب  هجوـت  اـب  . تسا تثعب  زا  سپ  وا  لاـح  ثـحب  عوـضوم  رگید  هـیآ  رد  تـسا و  تـثعب  زا  شیپ  ربماـیپ  لاـح  نخـس  عوـضوم 
ار ام  راتفگ  لامجا  نارـسفم  زا  ناگرزب  تسا و  یفنم  ًالماک  تثعب  زا  لبق  هب  تبـسن  ص )  ) ربمایپ هرابرد  اوران  هشیدـنا  عون  ره  تاحیـضوت 

[ . 7 : ] دییامرف هعجارم  ریز  رد  هدش  دای  كرادم  هب  دیناوتیم  امش  دناهدروآ  دوخ  ياهباتک  رد 

هیآ 16 سنوی ، هروس 

امـش رب  ار  نآرق  نم  تساوخیم  ادخ  رگا  وگب  «: » نولقعت الفا  هلبق  نم  ًارمع  مکیف  تثبل  دـقف  هب  مکیردا  الو  مکیلع  هتولتام  هللا  ءاشول  لق  »
هیآ فدـه  !؟ دیـشیدنایمن ارچ  ماهدرک ، یگدـنز  نآ  زا  شیپ  امـش  ناـیم  رد  اهتدـم  نم  مدومنیمن  ناـتهاگآ  نآ  زا  مدرکیمن و  توـالت 

داهنـشیپ زا  خـساپ  هیآ  نیا  هدـش و  حرطم  ناکرـشم  بناج  زا  داهنـشیپ  ود  لبق  ام  هیآ  رد  ددرگیم ، نشور  ًـالماک  نآ  لـبق  اـم  هب  هجوتاـب 
نوکی ام  لق  هل  دـب  وا  اذـه  ریغ  نارقب  تنا  انئاقل  نوجری  نیذـلا ال  لاق  تانیب  انتایآ  مهیلع  یلتت  اذا  و  :» لبق ام  هیآ  کنیا  تسا  اهنآ  تسخن 
نشور تایآ  عقوم  ره  (.: » 15  / سنوی « ) میظع موی  باذع  یبر  تیصع  نا  فاخا  ینا  یلا  یحوی  ام  الا  عبتا  نا  یسفن  ءاقلت  نم  هلدبا  نا  یل 
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؛ نک ضوع  ار  نآ  ای  و  روایب ، نیا  ریغ  ینآرق  دنیوگیم  دنرادن  دیما  زیخاتسر ) زور   ) ام ءاقل  هب  هک  یناسک  دوشیم ، توالت  اهنآ  رب  ربمایپ 
مراگدرورپ تفلاخم  رگا  نم  میامنیم  يوریپ  دوشیم ، یحو  نم  رب  هک  هچنآ  زا  نم  منک ، لیدبت  دوخ  شیپ  زا  ار  نآ  مرادن  قح  نم  وگب 

ربماـیپ هب  داهنـشیپ  ود  دـندوب  رکنم  ار  وا  باـتک  ندوب  ینامـسآ  توبن و  هک  نارفاـک  هیآ  نیا  رد  . مسرتیم گرزب  زور  باذـع  زا  منکب  ار 
خـساپ ًاقافتا  . هدب رییغت  ار  ناتب  شهوکن  هب  طوبرم  نآرق  تایآ  زا  یخرب  - 2. روایب تغالب ) تحاصف و  نامه  اب   ) نیا زج  ینآرق  - 1. دندرک

ناکما و زا  نخس  مود ، داهنشیپ  زا  داقتنا  رد  تسا . نوگانوگ  فلتخم و  اهباوج  تیهام  تسا و  هدمآ  هیآ  ود  ره  نمض  رد  داهنشیپ  ود  ره 
ره زا  مرادـن و  ار  نآ  ندرک  نوگرگد  قح  متـسه و  یهلا  یحو  وریپ  عبات و  نم  هک  دوشیم  روآدای  طقف  هدـماین  نایم  هب  نآ  ناکما  مدـع 

ءاقلت هلدبا  نا  یل  نوکی  ام  لق  : » دراد لابند  هب  رفیک  تمایق  زور  رد  تفلاخم ، اریز  مسرتیم  یحو ، زا  یچیپرس  تیصعمو و  تفلاخم  عون 
نم هتخادرپ  هتخاس و  نآرق  : دـیامرفیم دوشیم و  روآدای  ار  نآ  ندوبن  نکمم  هلأسم  تسخن  داهنـشیپ  زا  داقتنا  رد  هک  یلاح  رد  ...«. یـسفن

تـسا ادخ  نآ  زا  تسه  هچ  ره  مروایب  يرگید  مربب و  ار  یکی  ات  هک  تسین  نآ  روس  تایآ و  ءاشنا  نیودـت و  میظنت و  يار  ای  ارم  تسین و 
مدناوخیم هن ، تساوخیمن ، وا  رگا  مهدیم و  شزومآ  مناوخیم و  امـش  رب  ار  نآ  وا  نامرف  هب  تسا و  هداهن  نم  رایتخا  رد  ار  نیمه  وا  و 

امـش اب  مدوب و  امـش  ناـیم  رد  زارد  ياـهلاس  هک  تسا  نیا  تسین  نم  هشیدـنا  رکف و  هدـیکچ  نآرق  هک  نخـس  نیا  هاوگ  . متخومآیم هن ، و 
هیبش ینخـس  تدـم  نیا  رد  لقاال  دوب  نم  زا  رگا  دیاهدینـشن و  نم  زا  نآ  روص  تایآ و  هباـشم  ینخـس  تدـم ، نیا  رد  ماهدرک و  یگدـنز 

هب وا  تسا و  ادخ  بناج  زا  نآرق  هک  تسا  نیا  هب  رظان  طقف  یلبق  هیآ  دننام  هیآ  نیا  هجیتن ، رد  !؟ دـیمهفیمن ارچ  دیدینـشیم ، نم  زا  نآرق 
بلطم نیا  دنراد و  داقتعا  نآ  رب  ناناملسم  همه  هک  تسا  یتقیقح  نیا  و  مدوبن . هاگآ  نآ  زا  یحو  لوزن  زا  لبق  ات  نم  تسا و  هتخومآ  نم 

قرف نآ  لوزن  زا  لبق  وا  عضو  اب  یحو  لوزن  زا  سپ  ربمایپ  عضو  ًاملـسم  درادـن و  یتافانم  تثعب  زا  لبق  یمارگ  لوسر  دـیحوت  ناـمیا و  اـب 
. تسا هدوب  اهتشذگرس  صصق و  ننس و  فراعم و  ماکحا و  لوصا و  زا  یلیصفت  عالطا  نآ ، و  تسا ، هتشاد 

هیآ 86 صصق ، هروس 

وت رب  باتک  هک  یتشادـن  نآ  دـیما  زگره  وت  : » نیرفاکلل ًاریهظ  ننوکت  الف  کبر  نم  ۀـمحر  الا  باتکلا  کـیلا  یقلی  نا  اوجرت  تنک  اـم  «و 
لوزن رب  ار  ربمایپ  يراودـیما  هیآ ، زاغآ  رد  «. شابم نارفاک  نابیتشپ  تمعن ) نیا  ساـپ  هب   ) تراـگدرورپ تمحر  قیرط  زا  رگم  ددرگ  لزاـن 

نآ موهفم  درک و  تقد  نآ  هرابرد  دیاب  هک  هدش  دراو  کبر » نم  ۀمحرالا   » تروص هب  ییانثتـسا  لیذ ، رد  یلو  دـنکیم ، یفن  وا  رب  باتک 
؛ تشاد دوخ  رب  باتک  ءاقلا  هب  دیما  یعون  هب  تثعب  زا  لبق  یمارگ  لوسر  هک  دنک  تباث  هک  دراد  ار  نآ  ناوت  هیآ  لیذ  دروآ و  تسد  هب  ار 
هس انثتـسا  نیا  دروم  رد  . هلمج حیـضوت  کنیا  تشاد . دیما  نآ  لوزن  هب  رگید  قیرط  زا  یلو  دوب ، دیما  دقاف  رظن  کی  زا  رگید ، ترابع  هب  و 
زا هک  تسین  انثتـسا  ینعم  هب  کبر » نم  ۀـمحر  الا   » هلمج رد  ـالا »  » ظـفل - 1 تـسا موس  لامتحا  اهنآ  نیرتراوتـسا  هک  دراد  دوجو  لامتحا 

نینچ هلمج  ینعم  و  دوریم ، راک  هب  لبق  راتفگ  زا  كاردتـسا  ماـقم  رد  هک  تسا  نکل »  » ینعم هب  هکلب  دـنک ، اـهنم »  » ار يزیچ  لـبق ، هلمج 
. دوش وت  لماش  یتمعن  نینچ  هک  درک  باجیا  راگدرورپ  تمحر  يدـیمون  نیا  اب  نکیل  ددرگ  ءاقلا  وترب  باتک  هک  یتشادـن  دـیما  وت  تسا :
« اهنم  » حالطـصا هب  انثتـسا و  نیـشیپ  هلمج  زا  يزیچ  ضرف  نیا  رد  [ . 8 . ] تسا هدـش  لقن  تسا  یبرع  ناـبز  ياـبدا  زا  هک  ءارق »  » زا رظن  نیا 

تقیقح رد  ؛و  تشادن باتک  لوزن  هب  يدـیما  عون  چـیه  ربمایپ  هکنیا  نآ  تسا و  هدـنام  یقاب  قلطم  یفن  تلاح  هب  لبق  هلمج  تسا و  هدـشن 
هب نکیل  مدوبن ، راکهدب  ینالف  هب  نم  دیوگب  دوخ  راک  حیـضوت  ماقم  رد  دنک  يدام  کمک  رفن  کی  هب  يدرف  هک  تسا  نیا  لثم  هیآ  دافم 

رهاظ فالخ  رب  كاردتـسا »  » هن انثتـسا ،»  » رب الا »  » لمح ناکما  اب  ریـسفت  نینچ  کی  هتبلا  . مدرک کمک  يو  هب  يدـنواشیوخ  دـنویپ  رطاـخ 
نیـشیپ هلمج  زا  يزیچ  ندرک  جراخ  انثتـسا و  ینعم  هب  ۀـمحر » الا   » ظفل - 2. دـشابیم ردان  ًالماک  نآ  دوجو  غیلب  دارفا  نانخـس  رد  تسا و 

رد دوشیم و  هدافتسا  هیآ  دافم  زا  دنکیم  انثتسا  نآ  زا  دشابیم و  نآ  هجوتم  ۀمحر » الا   » هک ياهلمج  یلو  كاردتـسا ، ینعم  هب  هن  تسا ،
، دماین دورف  وت  رب  یتهج  چیه  هب  نآرق  ۀمحرالا » باببـسالا  نم  ببـسب  باتکلا  کیلع  یقلا  ام  و  : » دیامرفیم نینچ  ادخ  ایوگ  تسا  ریدقت 
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تسا هدعاق  فالخرب  هلمج  ریدقت  هک  تسا  ادیپ  هتفگان  . تسا هدرک  لقن  فاشک  رد  يرشخمز  ار  هیرظن  نیا  قح و  تمحر  تهج  زا  رگم 
: تسا نیا  هیآ  ینعم  و  تسا . هیآ  دوخ  رد  دوجوم  هلمج  زا  انثتـسا  ۀـمحر » الا   » ظفل - 3. تفر نآ  غارس  دیابن  دنکن ، باجیا  یترورـض  ات  و 

يراـختفا نینچ  ددرگ و  وت  لاـح  لـماش  قح  مرک  تمحر و  هکنیا  نآ  قـیرط و  کـی  زا  رگم  یتشادـن ، دوـخرب  نآرق  لوزن  هب  يدـیما  وـت 
رب نآ  لوزن  هب  يداع  يراجم  قیرط  زا  ربمایپ  فلا : : دوب روصتم  تروص  ود  هب  نآرق  لوزن  هب  دیما  نخـس ، رگید  هب  .و  دوش وت  لاح  بیـصن 
مرک لضف و  .ب : دادیمن یهاوگ  نآ  لوزن  رب  يداع  نایرج  عون  چیه  اریز  دـنکیم  یفن  ار  دـیما  نینچ  دوجو  هیآ  هک  دوش ، راودـیما  دوخ 

يزور هک  دوب  نئمطم  ربمایپ  دوبن و  یفنم  قیرط  نیا  زا  دـیما  دـناشوپب ، تمعن  نینچ  اب  ار  وا  دوش و  وا  هدـنب  نیرتكاـپ  لاـح  لـماش  ادـخ 
هک هچنآ  اب  دنکیم و  قیبطت  هیآ  رهاظ  اب  ًالماک  موس ، ریـسفت  . دراذـگیم وا  رایتخا  رد  ار  تیادـه  باتک  ددرگیم و  وا  لماش  قح  تمحر 

هدرک و نایب  ار  رظن  نیا  نشور  تروص  هب  يزاررخف  نارسفم ، نایم  رد  دشابیم و  راگزاس  میراد  یهاگآ  تثعب  زا  لبق  ربمایپ  یناگدنز  زا 
زیواتسد ار  اهنآ  تایآ ، نیا  دافم  رد  تقد  نودب  ناروادشیپ  هورگ  . دوشیم هدافتـسا  ياهنوگ  هب  زین  [ 9  ] یئابطابط همالع  موحرم  نانخس  زا 

. دناهداد رارق  دوخ 

یقرواپ

هبطخ 187. هدبع  هغالبلا  جهن  [ 1]
ص 137. راونالاراحب ج 16 ، ص 392 ، برعلا ج 11 ، ناسل  [ 2]

ص 142. ج 16 ، راونالاراحب ، [ 3]
ص 103. ج 1 ، رثالا ، نویع  [ 4]

میهاـفم  » باـتک رد  ار  نآ  لیـصفت  اـم  و  یحو ، ره  هن  دـهدیم  لیکـشت  ار  توـبن  ياـههیام  هک  تسا  یعیرـشت » یحو   » دوـصقم هـتبلا  [ 5]
. میاهدروآ  259 ص 244 -  ج 3 ، نآرقلا ،»

یعون هب  دیاب  دـناهدرک  ریـسفت  سدـقلا » حور   » هب ار  حور  هک  یتایاور  زا  یخرب  احوم و  هن  تسا  یحُوم  سدـقلا  حور  حالطـصا ، هب  و  [ 6]
. دنوش هیجوت 

حور ص 347  ج 8 ، نایبلا ، حور  ص 190 ، ج 27 ، يزار ، ریسفت  ص 37 ، ج 5 ، نایبلا ، عمجم   89  -. ص 88 ج 3 ، فاشک ، ریـسفت  [ 7]
ص 80. ج 18 ، نازیملا ، ص 58  ج 25 ، یناعملا ،

یقلا کـبر  نم  ۀـمحر  نکیلو   » تسا نینچ  هلمج  داـفم  ضرف  نیا  رد  ص 498  ج 6 ، يزار ، ریـسفت  ص 269 و  ج 4 ، ناـییلا ، عمجم  [ 8]
«. کیلع هب  معنا  کتمحر و  کبر  نکل  ای )  ) کیلا

ص 91. ج 1 ، نازیملا ، و  ص 486 ، ج 6 ، يزار ، رخف  ریسفت  [ 9]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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