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هلذب ملعلا و  بلط  یف  صالخإلا  موزل  یف  ۀصاخلا  قیرط  نع  يور  ام  لصف 3  ]76

[ ایبنألا مالک  راثآلا و  نم  صالخإلا  موزل  یف  لصف 4 : ]77

[ صالخإلا ۀیمهأ  ناطیشلا و  دیاکم  یف  لصف 5 -  ]78

ائیشف ائیش  امهنم  لک  هملعی  ام  لامعتسا  یناثلا  رمألا  79و 

لمعلا وه  ملعلا  بلط  نم  ضرغلا  نأ  یف  لصف   - 179

ملعلا لهأ  نم  نیرتغملا  ملعلا و  بلط  یف  رورغلا  یف  لصف   - 280

ةدیدع طئارش  مهنم  دحاو  لکل  لصف   - 382

یناثلا یلإ  عجرت  طئارش   ] لصف  - 484

هیلع دامتعالا  یلاعت و  هللا  یلع  لکوتلا  یف  ثلاثلا ]: رمالا  ]84

قلخلا نسح  عبارلا  رمالا ] ]85

سفنلا فیفع  نوکی  نأ  سماخلا  رمالا ] ]86

امهلاغتشا امهسرد و  یف  امهبادآ  یناثلا  88مسقلا 

لاغتشالا یف  ادهتجم  امهنم  لک  لازی  نأ ال  -[ 1]88

ازیجعت اتنعت و  ادحأ  لأسی  نأ ال  -[ 2]88

هنود وه  نمّم  ملعتلا  نم  فاکنتسالا  مدع   390

ةوفهلا دنع  عوجرلاب  ّقحلل  دایقنالا   492

هزاربإ َلبق  هنع  َلأسی  وأ  هدروی  نأ  ُدیری  ام  ُلُّمأت  . 593

ثَبَخلا ثَدَدحلا و  نم  ًارّهَطَتُم  ّالإ  سردلا  سلجم  روضح  مدع  . 693

مّلعملا اهب  ُّصَتْخَی  بادآ  یناثلا : 93عونلا 

93ةراشا

مَّدقت ام  یلإ  ًۀفاضم  هسفن  یف  هبادآ  ُلّوألا : 94ُمسقلا 

94ةراشا

ِتاحَفَص یلع  کلذل  هُقاقحتسا  َرَهْظَی  و  هُتَّیلهأ ، َلُمْکَت  یّتح  سیردتلل  َبِصَتْنَی  ْنأ ال  . 194

هلهأ ریغل  هلذب  هلالذإ و  ُكرت  ملعلا و  ُۀنایص  . 295
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كرتشملا رمألا  یف  مَّدقَت  ام  یلع  ةدایز  هملعب  ُلمعلا  . 396

كرتشملا رمألا  یلع  ةدایز  عضاوتلا  قلخلا و  نسح  . 497

ۀَّینلا حیحص  ریغ  هنوکل  دحأ  میلعت  نم  عانتمالا  مدع  . 598

هب لخبلا  مدع  قحتسملا و  دوجو  دنع  ملعلا  لذب  . 698

هلاوقأل هلاعفأ  ۀفلاخم  نم  زرتحی  نأ  -[ 7]99

دحأل ۀلماجم  ریغ  نم  ۀقاطلا  بسحب  قحلا  راهظإ  -[ 8]100

هتَبَلَط عم  ّملعملا  بادآ  یناثلا : 101مسقلا 

ۀتایصلا مهدیوعت  ۀََّینَّسلا و  بادآلاب  مُهُبیدأت  . 1101

ءاملعلا لئاضف  هلئاضفب و  مهریکذت  ملعلا و  یف  مهبیغرت  . 2101

هسفنل هرکی  ام  مهل  هَتهارک  هسفنل و  َّبحی  ام  مهل  هَّبُح  . 3101

تاهورکملا تامّرحملا و  باکترا  قالخألا و  ءوس  نع  مهرجز  . 4102

مهیلع مظاعتلا  مدع  نیمّلعتملل و  عضاوتلا  . 5104

ةداعلا یلع  ًادئاز  بئاغلا  لاوحأ  نع  لاؤسلا  . 6105

مهانک مهباسنأ و  هتبلط و  ءامسأ  مالعتسا  . 7105

ةدافإلا یف  َفَّطَلتلا  و  ملعلا ، نم  هلَّصح  ام  لذبب  ُۀحامَّسلا  . 8106

هلبق بجاولا  ریغب  لغتشی  نأ  نع  مّلعتملا  َّدص  . 9106

هجئاوح یلع  هراثیإ  کلذب و  مامتهالا  مهمیلعت و  یلع  صرحلا  . 10107

ّنفلا دعاوق  نم  هبسانی  ام  مالکلا  فیعاضت  یف  هرکذ  . 11107

مهتاظوفحم ةداعأب  مهتبلاطم  لاغتشالا و  یلع  مهضیرحت  . 12108

مهماهفأ رایتخا  مهل و  ۀقیقدلا  لئاسملا  دافتسم  حرط  . 13108

مهضعب اهلوقی  ةدئافب  فارتعالا  ثحبلا و  یف  مهفاصنإ  . 14108

هدنع ضعب  یلع  مهضعب  لیضفت  ۀبلطلل  هراهظإ  مدع  . 15109

اومحدزا اذإ  میلعتلا  یف  قبسألاف  قبسألا  میدقت  . 16109

هلاح هیضتقی  ام  قوف  کلس  اذإ  قفّرلاب  بلاطلا  ُءاصیإ  . 17109
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مولعلا نم  هب  لّفکتی  ام  ءارو  یتلا  مولعلا  حیبقت  مدع  . 18110

ۀحلصمل هریغ  یلع  أرق  اذإ  هیلع  أرقی  نّمم  يّذأتلا  مدع  . 19111

میلعّتلل لَّهأت  اذإ  هنع  ذخألاب  سانلا  رمأ  بلاطلا و  رمأ  ماظنب  مایقلا  . 20111

هسرد یف  هبادآ  ثلاثلا : 112مسقلا 

112ةراشا

ِۀَبْهُألا َلِماک  ّالإ  سردلا  یلإ  َجُرخی  ْنأ ال   1112

يورملا ءاعدلاب  سردلل  دیرم  هجورخ  دنع  ءاعدلا   2113

نیتعکر ةالص  سلجملا و  یلإ  لصو  اذإ  رضح  نم  یلع  میلستلا   3113

قارطإ عوشخ و  عضاوت و  راقو و  ۀنیکسب و  سولجلا   4114

ۀلبقلا لبقتسم  سولجلا   5114

سردلا عورش  لبق  ماکحألا  غیلبت  ملعلا و  میلعت  ۀّین   6114

حازملا ةرثک  فحزلا و  نع  ۀنایصلا  دحاو و  تمس  یلع  رارقتسالا   7115

نیرضاحلا عیمجل  هیف  ههج  زربی و  عضوم  یف  سولجلا   8116

مهل مایقلا  هئاسلج و  عم  هقلخ  نسح   9116

سردلا یف  عورشلا  لبق  هوحن  ءاعدلا و  نآرقلا و  ةوالت   10117

ظافلألا نم  هنکمی  ام  بذعأ  قرطلا و  رسیأب  سردلا  میهفت   11118

ْتَدَّدعت اذإ  سوردلا  نم  فرشألاف  فرشألا  میدقت   12118

ًالخم ًاریصقت  ةریصقت  مدع  ًالمم و  ًالیوطت  هسلجم  لیوطت  مدع   13119

هرکف شوشی  ام  هب  سردلاب و  لاغتشالا  مدع   14119

هسلجم یف  نیرضاحلا  يذؤیام  نوک  مدع   15119

هریخأت روضحلا و  تقو  میدقت  یف  ۀعامجلا  ۀحلصم  ةاعارم   16119

هضفح مدع  ۀجاحلا و  یلع  ةدایز  هتوص  عفر  مدع   17120

ثحبلا تاهج  فالتخا  طغَّللا و  نع  هسلجم  ۀنایص   18120

فاصنإ كرت  هنم  رهظ  وأ  ثحب  یف  يّدعت  نم  رجز   19121
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مهلاؤس عامس  مهباطخ و  یف  مهب  قافرإلا  . 20121

هل طاسبنالا  بیرغلل و  ددوتلا  . 21121

سلجی یتح  ءالضفلا  ضعب  لبقأ  اذإ  اهیف  عرش  ۀلأسم  نع  كاسمإلا  . 22121

هفرعی ءیش ال  نع  لئس  اذإ  هلثم  و  يردأ » ال   » لوق . 23122

ًاباوص همهوت  ریرقت  داسف  یلع  هیبنلا  یلإ  ةردابملا  . 24124

هیلع لدی  امب  هتدارإ  وأ  سردلا  غارف  دنع  هیبنلا  . 25124

ظعاوملا مکحلا و  نم  ءیش  رکذب  سردلا  متخ  . 26125

هب أدب  امک  ءاعدلاب  سلجملا  متخ  . 27125

ۀعامجلا مایق  دعب  ًالیلق  ثکملا  . 28126

مهل سیک  نطف  بیقن  بصن  . 29126

درو امب  هسلجم  نم  ماق  اذإ  ءاعدلا  . 30126

ملعتملاب ۀصتخملا  بادآلا  ثلاثلا : 127عونلا 

127هراشا

هسفن یف  هبادآ  لّوألا : 127مسقلا 

127ةراشا

ساندألا نم  هبلق  ریهطت  هتبین و  نیسحت  . 1127

بابشلا ۀلاح  غارفلا و  یف  لیصحتلا  مانتغا  . 2128

ۀعناملا قئالعلا  قئاوعلا و  نم  هیلع  ردقی  ام  عطق  . 3129

ملعلا نم  هرط  ءاضق و  یتح  جیوزتلا  كرت  . 4130

هبولطم نع  هلغشی  نم  عم  ةرشعلا  مدع  . 5131

تاقوألا عیمج  یف  هیلع  ۀبظاوملا  ملعتلا و  یلع  صرحلا  . 6132

فیوستلا كرت  ریسیلاب و  اضرلا  مدع  ۀمهلا و  ولع  . 7132

مهألا یلوألاب و  ملعتلا  بیترت  یف  ذخألا  . 8134

هتمرح میظعت  نم  هیلع  بجی  ام  هتودق و  هخیش و  عم  هبادآ  یناثلا : 135مسقلا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


135هراشا

ملعتملا یلع  ملاعلا  قح  135ۀمّدقم :

135هراشا

ملعتملا یلع  ملاعلا  قح  ]135

135هراشا

رضخلا ع بطاخ  نیح  یسوم ع  نع  لج  زع و  هللا  هاکح  136امیف 

136هیاکح

بدألا 136دئاوف 

یسوم عم  رضخلا  ۀصق  نم  ةدافتسملا  هزازعإ  ملعملا و  بدأ  نم  ةریثک  دئاوف  ]137

ملعلا هنع  ذخأب  نمیف  رظنلا  میدقت  . 1138

یناحورلا داولا  یقیقحلا و  بألا  هنأ  هخیش  یف  داقتعالا  . 2140

هضرم بیط  هخیش  نأ  سفنلا و  ضیرم  هنأ  داقتعا  . 3141

هبویع نع  هحفصلا  برض  مارتحالا و  نیعب  خیشا  رظن  . 4141

مهریغ ءاملعلل و  عضاوتلا  یلع  ةدایز  خیشلل  عضاوتلا  . 5142

هیلع رمآتلا  خیشلا و  یلع  راکنإلا  مدع  . 6143

هروضح هتبیغ و  یف  خیشلا  لیجبت  . 7144

هیده ةاعارم  هب و  هؤدتقا  هسفن و  یف  خیشلا  ۀمرح  میظعت  . 8144

ۀلیضف هیف  ام  یلع  هل  هفیقوت  یلع  خیشلا  رکش  . 9145

هلاعفأ لیوأت  هخیش و  نم  ردصت  ةوفج  یلع  ربصلا  . 10145

خیشلا روضح  لبق  سلجملا  یلإ  روضحلاب  قبسلا  یلع  داهتجالا  . 11146

هنذإ ریغب  ماعلا  سلجملا  ریغ  یف  خیشلا  یلع  لوخدلا  مدع  . 12149

بلقلا غراف  ةایهلا ، لماک  خیشلا  یلع  لوخدلا  . 13149

هللم هبلق و  لغهش  دنع  خیشلا  یلع  ةءارقلا  مدع  . 14150

اوتکف ثدحتی  نم  هدنع  خیشلا و  یلع  لخد  اذإ  جورخلا  میلستلا و  . 15150
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هدجی ملف  هناکم  رضح  اذإ  خیشلا  راظتنا  . 16150

هیلع قشی  تقو  یف  خیشلا  نم  ءارقإلا  بلط  مدع  . 17150

عوضخ نوکسب و  بدألا  ۀسلج  خیشلا  يدی  نیب  سولجلا  . 18151

کلذ وحن  ةدخم و  وأ  طئاح  یلإ  خیشلا  ةرضحب  دانتسالا  مدع  . 19151

هیلع هتیلکب  لابقإلا  خیشلا و  یلإ  ءافصإلا  . 20151

کلذ وحن  و  صخش ، زمغ  ةراسملا و  ًاغیلب و  ًاعفر  هتوص  عفر  مدع  . 21152

ناکمإلا ردقب  خیشلا  عم  هباطخ  نسح  . 22152

ةراشإ فطلأب  کلذ  یلإ  ةراشإلا  هرکذی و  مل  لاکشإ  رکذ  یلإ  ةردابملا  مدع  . 23153

هب هباطخ  قیلی  امب ال  خیشلا  ۀبطاخم  نم  ظفحتلا  . 24153

ۀملک فیرحت  یلإ  خیشلا  ناسل  قبس  اذإ  ءازهتسالا  مدع  . 25154

لاؤس باوج  وأ  ۀلأسم  حرش  یلإ  خیشلا  قبس  مدع  . 26154

هب هتقواسم  هیف و  هتقباسم  خیشلا و  مالک  عطق  مدع  . 27154

کلذ ظفحی  وه  ًامالک و  رکذ  اذإ  خیشلا  یلإ  ءافصإلا  . 28155

همهفی ام  ماهفتسا  هملعی و  ام  لاؤس  رارکت  مدع  . 29155

هعضوم ریغ  یف  ءیش  نع  لاؤسلا  مدع  . 30156

هغارف هسفن و  بیط  دنع  هلاؤس  مانتغا  . 31156

هیلع لکشإ  اّمع  لاؤسلا  نم  ءایحتسالام  دع  . 32156

دوصقملا حاضتا  لبق  تمهفأ » : » خیشلا لاق  اذإ  معن » : » لوق مدع  . 33157

خیشلا ۀهج  یف  هنذ  روضح  . 34157

ینمیلاب خیشلا  هتلوانم  ینمیلاب و  خیشلا  هلوان  ام  لوانت  . 35157

هب بتکیل  هلوان  اذإ  خیشلل  ملقلا  دادعإ  . 36158

کلذ وحن  و  اهایإ ، خیشلا  لوان  اذإ  ًالوأ  ةداجسلا  رشن  . 37158

کلذ وحن  و  خیشلا ، ماق  اذإ  ةداجسلا  ذخأ  یلإ  ةردابملا  . 38158

مئاق وه  سولجلا و  مدع  خیشلا و  مایقل  مایقلا  . 39159
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کلذ وحن  و  راهنلاب ، هءارو  لیللاب و  یخشلا  مامأ  هنوک  . 40159

هتهقفر هخیش و  عم  ذئنیح  هدمتعی  ام  و  هتءارق ، هسرد و  یف  هبادآ  ثلاثلا : 160مسقلا 

160هراشا

ًانقتم ًاظفح  یلاعت  هللا  باک  ظفحب  ًالوأ  ءادتبالا  . 1160

همهف هلمتحی  ام  یلع  ۀعلاطملا  نم  راصتقالا  . 2160

ًانقتم ًاحیحصت  هظفح  لبق  هسرد  حیحصتب  ءانتعالا  . 3161

هححصی ام  طبض  و  حیحصتلل ، ملقلا  ةاودلا و  راضحإ  . 4161

اهیف رکفلا  ۀمادإ  تاظوفحملاب و  ةرکاذملا  . 5161

هلصحی ام  یلع  هراهن  هلیل و  تاقوأ  میسقت  . 6162

تبسلا موی  وأ  سیمخلا  موی  هئادتبا  لعج  هسردب و  ریکبتلا  . 7162

هب لاغتشالا  لامهإ  مدع  ثیدحلا و  عامسب  ریکبتلا  . 8163

اهعلاط وأ  اهأرق  یتلا  هبتک  ۀیاورب  ءانعالا  . 9163

تارصتخملا ثحب  اذإ  تاطوسبملا  یلإ  لاقتنالا  . 10164

ریسیلاب ۀعانقلا  مدع  ریمشتلا و  دجلا و  یف  ۀغلابملا  . 11164

نکمأ اذإ  هسلاجم  عیمج  لب  هخی  ۀقلح  ۀمزالم  . 12164

ۀبحت ةدایزب  خیشلا  صیصخت  نیرضاحلا و  یلع  میلستلا  . 13165

سلجملا هب  یهتنی  ثیح  سولجلا  و  نیرضاحلا ، باقر  یطخت  مدع  . 14166

هتلزنم نوکی  ثیح  خیشلا  نم  هبرق  یلع  صرحلا  . 15166

سلجملا يرضاح  هتقفر و  عم  بدأتلا  . 16166

هل همایق  راثیإ  هسلجم و  یف  هریغ  ۀمحازم  مدع  . 17166

ةرورض ریغل  هریغ  مادق  ۀقلحلا و  طسو  یف  سولجلا  مدع  . 18167

امهاضرب الإ  نیبحاصتم  وأ  نیوخأ  نیب  سولجلا  مدع  . 19167

ءاج اذإ  هل  ۀعسوتلا  مداقلاب و  نیرضاحلا  بیحرت  . 20167

هب قلعتی  امب ال  هریغ  سرد  ءانثأ  یف  ملکتلا  مدع  . 21167
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خیشلا عم  هثیدح  یف  ۀعامجلا  نم  دحأ  عم  ۀکراشملا  مدع  . 22168

خیشلا ةراشإب  الإ  هریغ  یلع  ءاسأ  نم  یهن  مدع  . 23168

هدعب هوحن  ةذاعتسالا و  و  ةءارقلا ، دارأ  اذإ  ۀبونلا  ةاعارم  . 24168

هلیصفت مدقت  ام  یلع  خیشلا  يدی  نیب  سولجلا  . 25170

هدعب هوحن  ةذاعتسلا و  و  ةءارقلا ، لبق  خیشلا  ناذیتسا  . 26170

خیشلا سلجم  یبظاوم  نم  هقفاری  نم  ةرکاذم  . 27171

هفارصنا دعب  وأ  خیشلا  سلجم  ریغ  یف  ةرکاذملا  نوک  . 28171

مهدیعم مهریبک و  عم  هنم  ًابیرق  وأ  مدقتملا  بدألا  ةاعارم  . 29171

لامکلا ملعلا و  نم  عونب  مهنم  ملع  نم  یلع  ۀقفرلا  داشرإ  بوجو  . 30171

یتفتسملا یتفملا و  يوتفلا و  بادآ  یف  یناثلا  172بابلا 

172ةراشا

( هتفص هبادآ و  یتفتسملا و  ماکحأ  یف  عبارلا  172عونلا 

ءاتفإلا ۀیمهأ  یف  172ۀمدقملا 

172هراشا

تایآلا یف  هنم  ریذحتلا  ]172

تفم لک  یف  ةربتعملا  رومألا  لوألا  177عونلا 

هبادآ یتفملا و  ماکحأ  یف  یناثلا  178عونلا 

178هراشا

ًۀیافک ًاضرف  امهنوک  هتبترم و  لیصحت  ءاتفإلا و  -[ 1]178

هبلق لغش  هقلخ و  ریغت  لاح  یف  یتفی  الأ  -[ 2]178

هداهتجا ریغت  مث  ۀعقاو  یف  یتفأ  اذإ  -[ 3]178

اهلثم ثدح  مث  ۀثداح  یف  یتفأ  اذإ  -[ 4]178

نامیألا ظافلأب  قلعتی  امب  یتفی  نأ  زوجی  ال  -[ 5]179

يوتفلا بادآ  یف  ثلاثلا  179عونلا 
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179هراشا

لاکشإلا لیزی  انایب  باوجلا  نیبی  نأ  یتفملا  مزلی  -[ 1]179

ۀحیحص ۀحضاو  هترابع  نوکت  نأ  -[ 2]180

باوجلا قلطی  لیصفت ال  ۀلأسملا  یف  ناک  اذإ  -[ 3]180

لاؤسلا بیترت  یلع  باوجلا  بیترت  نسحألاف  لئاسم  ۀعقرلا  یف  ناک  اذإ  -[ 4]180

یتفملا طخب  لاؤسلا  نوک  بدألا  نم  سیل  -[ 5]180

ۀعقاولا ةروص  نم  هملع  ام  یلع  لاؤسلا  بتکی  نأ  هل  سیل  -[ 6]181

هب قفریلف  مهفلا  دیعب  یتفتسملا  ناک  اذإ  -[ 7]181

ایفاش المأت  ۀملک  ۀملک  ۀعقرلا  لمأتیل  -[ 8]181

اهنع یتفتسملا  لأس  ۀهبتشم  ۀملک  اهیف  دجو  اذإ  -[ 9]182

کلذل لهأ  وه  نمم  هیرضاح  یلع  اهأرقی  نأ  -[ 10]182

طسو حضاو  طخب  باوجلا  بتکیل  -[ 11]182

هلمأت هیف و  هرظن  داعأ  باوجلا  بتک  اذإ  -[ 12]182

 ] …[ ئدتبملا وه  ناک  اذإ  -[ 13]183

هللااب ذیعتسی  نأ  ءاتفإلا  ةدارإ  دنع  بحتسی  -[ 14]183

دمحلا هللا هاوتف  لوأ  یف  بتکی  نأ  -[ 15]183

ربحلا نود  دادملاب  یتفملا  بتکی  نأ  -[ 16]183

ابلاغ هباوج  رصتخی  نأ  -[ 17]184

یتفتسملا مد  ۀقارإ  یغبنی  امم   ] لئس اذإ  -[ 18]184

ثاریم نع  لئس  اذإ  -[ 19]184

ۀجرف عدی  ءاتفتسالا و ال  رخآب  باوجلا  قصلی  نأ  -[ 20]185

یتفتسملا ضرغ  فالخ  باوجلا  نأ  یتفملل  رهظ  اذإ  -[ 21]185

ظیلغت هیف  امب  یماعلا  یتفی  نأ  ۀحلصملا  یتفملا  يأر  اذإ  -[ 22]185

قبسألاف قبسألا  مدقی  نأ  هترضحب  عاقر  عامتجا  دنع  یتفملا  یلع  بجی  -[ 23]186
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يوتفلل لهأ  وه  نمم  هریغ  طخ  اهیف  ءاتفتسالا و  ۀعقر  یتفملا  يأر  اذإ  -[ 24]186

الصأ لاؤسلا  یتفملا  مهفی  مل  اذإ  -[ 25]186

ثیدح وأ  ۀیآ  نم  ۀبیرق  ةرصتخم  ۀجح  هاوتف  یف  یتفملا  رکذی  نأ  -[ 26]186

هتفص هبادآ و  یتفتسملا و  ماکحأ  یف  عبارلا  187عونلا 

187هراشا

هتفص یف  -[ 1]187

هملع هنظ  یلع  بلغ  وأ  فرع  نم  الإ  یتفتسی  نأ ال  -[ 2]187

مهؤاتفتسا زوجی  نمم  رثکأف  نانثا  عمتجا  اذإ  -[ 3]188

تیملا دهتجملا  دیلقت  زاوج  یف  -[ 4]188

نیدلا ملعلا و  یف  اْوَواست  یتفملا و  دَّدعت  ول  -[ 5]189

يرخأ ةرم  ۀعقاولا  کلت  تثدح  مث  بیجأف  یتفتسا  اذإ  -[ 6]189

ۀعقر وأ  هربخ  دمتعی  ۀقث  ثعبی  نأ  هسفنب و  یتفتسی  نأ  هل  -[ 7]189

یتفملا عم  بدأتی  نأ  -[ 8]189

ةدحاو ۀقرو  یف  نییتفم  طخ  عمج  دارأ  اذإ  -[ 9]189

لاؤسلا نسحی  نمم  ۀعقرلا  بتاک  نوکی  نأ  -[ 10]190

یتفملل ۀعقرلا  یف  ءاعدلا  عدی  ال  -[ 11]190

هیلإ ۀلحرلا  هیلع  بجو  دلبلا  یف  ایتفم  ۀعقاولا  بحاص  دجی  مل  اذإ  -[ 12]190

اهبادآ اهطورش و  ةرظانملا و  یف  ثلاثلا  190بابلا 

191هراشا

اهبادآ اهطورش و  یف  لوألا  191لصفلا 

191هراشا

قحلا ۀباصإ  اهب  دصقی  نأ  -[ 1]191

ةرظانملا نم  مهأ  وه  ام  مث  نوکی  نأ ال  -[ 2]191

ادهتجم نیدلا  یف  رظانملا  نوکی  نأ  -[ 3]191
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ۀمهم ۀعقاو  یف  رظانی  نأ  -[ 4]192

هیلإ بحأ  ةولخلا  یف  ةرظانملا  نوکت  نأ  -[ 5]192

ۀلاض دشنمک  قحلا  بلط  یف  نوکی  نأ  -[ 6]192

لیلد یلإ  لیلد  نم  لاقتنالا  نم  هنیعم  عنمی  نأ ال  -[ 7]193

ملعلاب لقتسم  وه  نم  عم  رظانی  نأ  -[ 8]193

قالخألا تاکلهُم  نم  اهنم  دلوتی  ام  ةرظانملا و  تافآ  یف  یناثلا  193لصفلا 

193هراشا

هتهارک قحلا و  نع  رابکتسالا  -[ 1]194

ءایرلا -[ 2]195

بضغلا -[ 3]196

دقحلا -[ 4]197

دسحلا -[ 5]198

ۀعیطقلا رجهلا و  -[ 6]200

لحی امب ال  هیف  مالکلا  -[ 7]201

عفرتلا ربکلا و  -[ 8]202

تاروعلا عبتت  سسجتلا و  -[ 9]203

مهرورسب مغلا  سانلا و  ةءاسمب  حرفلا  -[ 10]204

اهیلع ءانثلا  سفنلا و  ۀیکزت  -[ 11]205

قافنلا -[ 12]205

ملعلا ۀلآ  یه  یتلا  بتکلا  ۀباتکلا و  بادآ  یف  عبارلا  206بابلا 

206هراشا

- ۀینیدلا بلاطملا  لجأ  نم  ۀباتکلا  -[ 1]206

یلاعت ۀینلا هللا  صالخإ  بتاکلا  یلع  بجی  -[ 2]207

اهیلإ جاتحملا  بتکلا  لیصحتب  ینتعی  نأ  ملعلا  بلاطل  یغبنی  -[ 3]208
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هوحن ءارشب و  اهلیصحت  هنکمأ  نإ  اهخسنب  لغتشی  نأ ال  -[ 4]208

اهیف هیلع  ررض  نمل ال  بتکلا  ةراعإ  بحتسی  -[ 5]209

هظفح هیلع  بجو  اباتک  راعتسا  اذإ  -[ 6]209

هریغ باتک  حلصی  نأ  زوجی  ال  -[ 7]209

اروشنم اشورفم  ضرألا  یلع  هعضی  الف  هعلاط  وأ  باتکلا  نم  خسن  اذإ  -[ 8]210

فر وأ  بشخ  اهتحت  وأ  یسرک  یلع  نکتلف  ۀفوفصم  بتکلا  عضو  اذإ  -[ 9]210

اهریغ وأ  سیرارکلل  ۀنازخ  باتکلا  لعجی  نأ ال  -[ 10]211

هدر هذخأ و  دنع  هدقفتی  نأ  هل  یغبنی  اباتک  راعتسا  اذإ  -[ 11]211

ةراهط یلع  نوکی  نأ  یغبنیف  ۀیعرشلا  ملعلا  بتک  نم  ائیش  خسن  اذإ  -[ 12]211

طخلا نسح  یف  ۀغلابملاب  ملعلاب  لغتشملا  متهی  ال  -[ 13]213

ادج ابلص  ملقلا  نوکی  نأ  یغبنی  ال  -[ 14]213

فورحلا طمرقی  نأ ال  یغبنی  -[ 15]214

هنم یلاعت  هللا  مسا  فاضم  لصف  ۀباتکلا  یف  اوهرک  -[ 16]215

هب قوثوم  حیحص  لصأب  هباتک  ۀلباقم  هیلع  -[ 17]215

ۀجاحلا عضاوم  طبضی  نأ  یغبنیف  ۀلباقملاب  باتکلا  ححص  اذإ  -[ 18]216

باتکلا یف  هطبض  هححص و  ام  یلع  بتکی  نأ  یغبنی  -[ 19]217

 ] …[ ههجو ریغ  یلع  ءیش  هیف  بتک  وأ  ةدایز  باتکلا  یف  عقو  اذإ  -[ 20]218

 ] …[ قحللا یمسی  طقس و  ءیش  جیرخت  دارأ  اذإ  -[ 21]219

 ] …[ ۀلباقملا یف  وأ  خیشلا  یلع  باتکلا  ححص  اذإ  -[ 22]221

ظیلغ ملق  وأ  ۀمجرت  وأ  ةرئادب  نیثیدح  وأ  نیمالک  لک  نیب  لصفی  نأ  -[ 23]221

دئاوفلا یشاوحلا و  ۀباتکب  سأب  ال  -[ 24]221

ةرمحلاب کلذ  وحن  لوصفلا و  باوبألا و  مجارتلا و  ۀباتک  یغبنی  -[ 25]222

[ ۀمتاخ ]222

222هراشا
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نالصف هیف  ۀیبدألا و  ۀیلقعلا و  مولعلا  نم  هیلع  فقوتت  ام  ۀیعرشلا و  مولعلا  ماسقأ  یف  لوألا  222بلطملا 

ۀیلصألا ۀیعرشلا  مولعلا  ماسقأ  یف  لوألا  222لصفلا 

222هراشا

مالکلا ملع  222امأف 

باتکلا ملع  امأ  223و 

ثیدحلا ملع  امأ  225و 

هقفلا امأ  227و 

ۀیعرفلا مولعلا  یف  یناثلا  229لصفلا 

هب قحلأ  ام  یعرشلا و  ملعلا  ماکحأ  بتارم  یف  یناثلا  230بلطملا 

ملعتملا یلإ  رظنلاب  مولعلا  بیترت  یف  ثلاثلا  233بلطملا 

مولعلا بالطل  ۀمهم  حئاصن  یف  باتکلا  235ۀمتت 

( دیرملاۀینم همجرت   ) مالسا رد  ملعت  میلعت و  236بادآ 

باتک 236تاصخشم 

237همدقم

تسخن ریرحت  دیدج و  ریرحت  237همدقم 

باتک دیدج  ریرحت  يایازم  239اما 

تسخن ریرحت  241همدقم 

یناث 243دیهش 

یناث دیهش  همان  243یگدنز 

: یناث دیهش  تیب  بسن و  244مان و 

: یناث دیهش  مادنا  245امیس و 

: ردپ تایح  اب  نامزمه  یناث  245دیهش 

یملع 245ياهرفس 

یلصا نطوم  هب  یمئاد  250تشگزاب 
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یناث دیهش  251دیتاسا 

یناث دیهش  یملع  راثآ  253تافلؤم و 

یمالسا نادنمشناد  ءاملع و  هاگدید  زا  یناث  259دیهش 

: ءاتفا داهتجا و  هلحرم  هب  261لین 

يرعاش رد  وا  ماقم  یناث و  261دیهش 

: دوخ تداهش  هرابرد  یناث  دیهش  ینیب  264شی 

« دیرملا ۀینم   » باتک همجرت  265زاغآ 

فلتخم ياههاگدید  زا  نایوجشناد  نادنمشناد و  شناد و  ملع و  تلیضف  267فرش و 

ءاملع ملع و  تمظع  هوکش و  زا  رگید  270یئاهزارف 

نامیا هیاس  رد  میرک -  نآرق  قطنم  رد  یناسنا -  هعماج  فلتخم  ياههورگ  زا  هورگ  272راهچ 

نادنمشناد ءاملع و  هژیو  273تازایتما 

دنزاتمم اههورگ  ریاس  زا  هتسجرب  زایتما  جنپ  اب  نادنمشناد  ءاملع و  میرک ، نآرق  رد  273فلا - 

نامیا  1273

دنوادخ یگناگی  دیحوت و  هب  داقتعا   2273

راگدرورپ میب  زا  نتسیرگ  رثات و  هودنا و   3273

ینورد فاطعنا  عوشخ و   4273

ادخ زا  میب  سرت و   5273

274همتاخ

يوبن ثیداحا  تنس و  قطنم  رد  ناملعتم  ءاملع و  ملع و  ماقم  یئالاو  274ب - 

274هراشا

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر  274نانخس 

( مالسلا مهیلع   ) هعیش ناماما  ياههاگرظن  زا  ناملعتم  ءاملع و  ملع و  تلیضف  281ج - 

281هراشا

دراد يرترب  تیزم و  لیلد  تفه  هب  تورث ، لام و  رب  شناد  283ملع و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا وا  فراعم  تامولعم و  رادقم  هب  يدرف  ره  تیصخش  283شزرا 

ملع باب  رد  هناگ  هدراهچ  ناموصعم  نانخس  286د - 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ   1286

( مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما   2287

( اهیلع هللا  مالس   ) ءارهز همطاف   3288

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما   4289

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما   5289

( مالسلا هیلع   ) داجس ماما  نیسحلا ، نب  یلع   6290

( مالسلا هیلع   ) رقاب ماما  یلع ، نب  دمحم   7290

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  دمحم ، نب  رفعج   8291

( مالسلا هیلع   ) مظاک ماما  رفعج ، نب  یسوم   9291

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  یسوم ، نب  یلع   10292

( مالسلا هیلع   ) داوج ماما  یلع ، نب  دمحم   11292

( مالسلا هیلع   ) یقنلا یلع  ماما  دمحم ، نب  یلع   12293

( مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  یلع ، نب  نسح   13293

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  رصع ، یلو  ترضح   14294

ینامسآ نهک  بتک  ءامکح و  ياههاگرظن  زا  شناد  ملع و  شزرا  تیمها و  294ه - 

294نامقل

295تاروت

295روبز

295لیجنا

نایوجشناد ءاملع و  ملع و  هرابرد  شناد  نید و  ناگنازرف  نخس  296و - 

يرافغ رذ  296یبا 

(128  ) هبنم نب  297بهو 
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ملع يایازم  رد  نافراع  297نخس 

نادنمشناد اب  ینیشنمه  کین  297راثآ 

299هجیتن

ءاملع ملع و  تلیضف  رد  درخ  لقع و  ياهدومنهر  301ز - 

درگاش ملعم و  فئاظو  بادآ و  304باب 1 

درگاش ملعم و  كرتشم  فیاظو  بادآ و  304عون 1 

304هراشا

تین صالخا  داجیا  يارب  میرک  نآرق  ياهدومنهر  305فلا - 

تین صالخا  تیمها  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  نانخس  306ب - 

تین صولخ  هرابرد  یعیش  ثیداحا  310ج - 

ینید ناربهار  ناگرزب و  نانخس  رد  تین  صالخا  مسر  هار و  313د - 

تسا نیمک  رد  هراومه  نادنمشناد  صالخا  ندرب  نایم  زا  يارب  ناطیش  315ه - 

315هراشا

ءاملع زا  یخرب  صالخا  315تلق 

ناطیش زا  یگدروخ  بیرف  316مئالع 

دوشیم دراو  يرگید  رد  زا  316ناطیش 

یناطیش ياهگنرین  زا  يرگید  317همشچ 

ناطیش ياهگنرین  سرریت  زا  زیرگ  317هار 

دوشیم دراو  يرد  ره  زا  318ناطیش 

: ملع نتفرگ  راک  هب  هرابرد  ثیداحا  320فلا - 

لمع دقاف  نادنمشناد  هرابرد  هدنهدرادشه  ياهلاثم  بلاج و  ياههتکن  323ب - 

. دنکیم يرتسگ  ماد  هنوگچ  ناطیش  هک  دید  دیاب  325ج - 

: یقالخا لئاذر  زا  لد  شیالاپ  329د - 

یعقاوریغ نادنمشناد  هرابرد  زیگنا  تربع  لاثم  هنومن و  دنچ  332ه - 
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حیحص یبای  تهج  زا  يرادروخرب  و  ادخ ، هب  لکوت  هجوت و  و  ملع ، نتسب  راک  هب   - 3335

سفن لیمکت  رد  ششوک  ینتورف و  قلخ و  نسح   - 4337

تمه ولع  سفن و  تفع   - 5339

یقالخا نیزاوم  هب  بدأت  ینید و  رئاعش  فئاظو و  هب  مایق   - 6342

تالاغتشا ریاس  سرد و  رد  درگاش  ملعم و  فئاظو  بادآ و  مود : 344شخب 

یملع تالاغتشا  ثحب و  رارمتسا  تموادم و   - 1344

ثحب رد  یئوج  هزیتس  لادج و  ءارم و  زا  يراددوخ   - 2345

دومن فاکنتسا  یطیارش  چیه  رد  یهاگآ  ملع و  لیصحت  يریگدای و  زا  دیابن   - 3350

قح ربارب  رد  ندوب  میلست  فاطعنا و   - 4351

سرد يارب  درگاش  ملعم و  یلبق  یگدامآ   - 5352

رهاظ نتسارآ  موزل  و  یگزیکاپ ، تفاظن و  تیاعر   - 6352

ملعم هژیو  فئاظو  بادآ و  352عون 2 

352هراشا

میلعت رما  رد  یگتسیاش  تیحالص و  زارحا   - 1353

شناد ملع و  نوئش  تایثیح و  ظفح   - 2354

ملع نتفرگ  راک  هب   - 3356

ینتورف قلخ و  نسح   - 4357

ملع میلعت  زا  ندیزرون  غیرد   - 5358

ملع قافنا  ءاطعا و  لذب و  رد  ششوک   - 6360

ملعم راتفگ  راتفر و  یگنهامه  موزل  تمهت و  عضاوم  زا  زارتحا   - 7361

فلخت زا  يریگولج  و  قح ، راهظا  رد  ملعم  تماهش   - 8362

نایوجشناد نادرگاش و  اب  ملعم  هژیو  فئاظو  بادآ و  مود : 364شخب 

نادرگاش رد  شناد  ملع و  هب  یگتسبلد  قوش و  داجیا  ای -  قیوشت -   - 2365

نادرگاش هب  تبسن  ملعم  يزوسلد  تاساوم و  موزل   - 3366
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نادرگاش فلخت  زا  عنم  يارب  هیبنت  فلتخم  ياهشور  زا  هدافتسا   - 4367

نادرگاش هب  تبسن  ملعم  شمرن  ینتورف و   - 5369

سرد هسلج  زا  درگاش  تبیغ  تروص  رد  ملعم  هفیظو  ای  نایوجشناد -  لاوحا  زا  دقفت   - 6370

درگاش تاصخشم  مان و  زا  عالطا   - 7371

دشاب نادرگاش  دادعتسا  روخ  رد  دیاب  یملع  بلاطم  ءاقلا   - 8371

نادرگاش هب  یملع  ینید و  تالاغتشا  یقطنم  لسلست  بترت و  میهفت   - 9372

اهنآ دادعتسا  تیاعر  نادرگاش و  نهذ  هب  بلاطم  بیرقت  رد  ششوک   - 10372

اهنآ سیردت  نمض  مولع  یلک  دعاوق  طباوض و  رکذ   - 11374

اهنآ دادعتسا  شوه و  شیامزآ  سورد و  رارکت  رب  صیرحت  یملع و  تالاغتشا  هب  نادرگاش  قیوشت   - 12375

شوه شیامزآ  نادرگاش و  زا  ندرک  شسرپ  قیقد و  لئاسم  حرط   - 13375

وا راکفا  تیمها  هب  فارتعا  درگاش و  تیصخش  هب  مارتحا   - 14376

نادرگاش هب  تبحم  تافتلا و  رد  تاواسم  تیاعر   - 15377

سیردت هب  عورش  رد  دایز  نادرگاش  تبون  تیاعر   - 16377

نادرگاش شوه  ياهتوافت  دادعتسا و  زایتما  تیاعر   - 17378

درادن صصخت  نآ  رد  ملعم  هک  یمولع  حیبقت  مدع   - 18379

هتسیاش ناملعم  هب  نادرگاش  داشرا   - 19380

سرد هسلج  سیردت و  رما  رد  ملعم  هژیو  فئاظو  بادآ و  موس : 382شخب 

شناد ملع و  ماقم  زا  لیلجت  روظنم  هب  رهاظ  نتساریپ  نتسارآ و   - 1382

هفیظو ماجنا  هب  عورش  نیح  رد  ادخ  اب  ملعم  یگتسبمه  ظفح  ءاعد و   - 2383

سرد رد  قیفوت  يارب  ادخ  اب  یگتسبمه  نیا  رارمتسا  همادا و   - 3383

بدا تکازن و  راقو و  اب  هتخیمآ  سولج   - 4384

سرد هسلج  رد  ملعم  سولج  تمس  تهج و  میظنت  نییعت و   - 5384

فده دصق و  شیالاپ   - 6385

سرد هسلج  رد  تناتم  راقو و  ظفح   - 7386
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دشاب هدش  باسح  دیاب  نادرگاش  هب  ملعم  هاگن  هجوت و  زرط   - 8386

اهنآ يایازم  زا  ینادردق  تلیضفاب و  نادرگاش  هب  هژیو  مارتحا   - 9387

سیردت زا  لبق  ءاعد  ندناوخ  نآرق و  توالت   - 10388

میهفت سیردت و  شور  دعاوق و  نیرتهب  زا  هدافتسا   - 11389

سیردت رما  رد  اهشناد  مولع و  یقطنم  بترت  تیاعر   - 12390

بلاطم حیضوت  نایب و  رد  داصتقا  لادتعا و  تیاعر   - 13390

یحور یجازم و  لخم  ضراوع  زا  ملعم  تینوصم   - 14391

دازآ ياوه  تیمها  سرد و  هسلج  ای -  سرد -  هسلج  ياضف  هب  هجوت   - 15391

سیردت تقو  ریخأت  میدقت و  رد  مها  حلاصم  نادرگاش و  حلاصم  تیاعر   - 16391

سرد طیحم  اب  ادص  بسانت  تیاعر   - 17391

سرد هسلج  رد  لادج  ءارم و  زا  يریگشیپ  و  شمارآ ، زا  يرادساپ  مظن و  ظفح  يارب  طایتحا  مزح و   - 18392

نادرگاش رد  یقالخا  تیلوئسم  سح  طابضنا و  داجیا   - 19392

نادرگاش ياهشسرپ  هب  خساپ  تیفیک  دروم  رد  ارادم  قفر و   - 20393

دراو هزات  درگاش  هب  تبسن  وا  یئور  هداشگ  ملعم و  تافتلا  تبحم و   - 21393

سرد هسلج  هب  دنمشناد  ملاع و  دورو  اب  نامزمه  ملعم ، هفیظو   - 22394

درادن هطاحا  اهنادب  هک  یلئاسم  رد  یناوتان  زجع و  هب  فارتعا   - 23394

سرد نتفای  نایاپ  زا  لبق  هابتشا ، شزغل و  رکذت   - 24397

سرد نتفای  نایاپ  هب  مالعا   - 25398

دریگ نایاپ  یقالخا  حیاصن  اب  اهسرد  دیاب   - 26399

ءاعد اب  سرد  هسلج  متخ   - 27399

نآ نتفرگ  نایاپ  زا  سپ  سرد  هسلج  رد  ندومن  گنرد   - 28400

نادرگاش يارب  سیئر  رتهم و  نییعت   - 29400

سرد هسلج  زا  نتساخرب  ماگنه  هب  ءاعد   - 30401

دوخ هب  تبسن  درگاش  فئاظو  بادآ و  401شخب 1 
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اه یگدولآ  زا  لد  شیالاپ  هیفصت و   - 1401

درمش تمینغ  دیاب  ار  یناگدنز  ياهتصرف   - 2402

نتشیوخ زا  يدام  قئاوع  قئالع و  نتخیسگ   - 3404

هداوناخ لیکشت  لهأت و  زا  زیهرپ   - 4405

تسردان ترشاعم  زا  ندوب  رذح  رب   - 5406

یملع ششوک  كرحت و  رب  تموادم   - 6407

یملع يالاو  ماقم  زا  یئایوپ  رد  ششوک  تمه و  ولع   - 7407

تیمها ظاحل  زا  اهشناد  مولع و  جرادم  تیاعر   - 8409

داتسا اب  درگاش  یناگدنز  نیئآ  بادآ و  410شخب 2 

410همدقم

سیاش قیال و  ملعم  داتسا و  زا  وجتسج  شواک و  ترورض   - 1415

درک یقلت  یناحور  یعقاو و  ردپ  ناونع  هب  ار  داتسا  دیاب   - 2416

درمشرب ناور  ناج و  جلاعم  کشزپ  ناونع  هب  دیاب  ار  داتسا   - 3418

شناد ملع و  ماقم  زا  لیلجت  داتسا و  هب  نداهن  جرا   - 4418

داتسا ربارب  رد  ینتورف  عضاوت و   - 5419

دوخ هیرظن  يأر و  رب  داتسا  هیرظن  يأر و  حیجرت  موزل   - 6419

درک دای  مارتحا  هب  داتسا  زا  دیاب   - 7420

وا زا  نتفگ  قشمرس  داتسا و  زا  یسانش  قح   - 8421

داتسا ياهرادشه  داشرا و  زا  يرازگساپس   - 9421

داتسا ياهیوردنت  روج و  لمحت   - 10422

درب رس  هب  وا  رضحم  زا  یبایفرش  داتسا و  راظتنا  رد  دیاب   - 11423

داتسا یصوصخ  سلجم  هب  دورو  يارب  تکازن  بدا و  تیاعر   - 12424

داتسا رب  دورو  ماگنه  هب  نورد  یگدامآ  و  نورب ، نتساریپ  نتسارآ و   - 13425

سرد يارب  درگاش  ینهذ  یحور و  یگدامآ   - 14425
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داتسا تالاغتشا  يارب  تمحازم  داجیا  مدع   - 15425

ددرگ داتسا  تحارتسا  عنام  درگاش  دیابن   - 16426

دومن لیمحت  داتسا  رب  دیابن  ار  سیردت  تقو   - 17426

داتسا رضحم  رد  درگاش  سولج  تیفیک  میظنت   - 18426

؟ دریگ رارق  سرد  هسلج  رد  هنوگچ  اجک و  درگاش ، سولج . تهج  نییعت   - 19427

دشاب داتسا  رضحم  رد  دوخ  تالاح  راتفر و  تاکرح و  بقارم  دیاب  درگاش   - 20428

داتسا هاگشیپ  رد  راتفگ  راتفر و  زا  تبظاوم  ادص و  میظنت   - 21428

داتسا اب  يوگتفگ  ماگنه  نایب  فطل  تیاعر   - 22429

فیطل تاراشا  اب  داتسا  نخس  ياهدوبمک  كرادت  ناربج و   - 23431

داتسا هب  باطخ  رد  تکازن  بدا و  تیاعر   - 24431

داتسا نابز  شزغل  ناسل و  قبس  نتفرگ  هدیدان   - 25432

داتسا رضحم  رد  اهشسرپ  خساپ  هب  درگاش  ندرکن  یتسدشیپ   - 26433

داتسا نانخس  هب  قیقد  عامتسا  ساوح و  زکرمت  موزل   - 27433

داتسا تاحیضوت  هب  نداهن  جرا   - 28433

تصرف هدننک  فلت  هدنیاسرف و  ياهلاؤس  رارکت  مدع   - 29434

درگاش عقوم  هب  لاؤس   - 30435

درگاش لاؤس  ندوب  نیشنلد   - 31436

دیزرو غیرد  ءایح  مرش و  رطاخ  و  شسرپ -  لاؤس و  زا  دیابن   - 32436

یملع بلطم  كرد  مدع  هب  فارتعا  رد  درگاش  تماهش   - 33436

داتسا نخس  مهف  رد  لاقتنا  تعرس  يارب  یگدامآ  داجیا   - 34437

ءاطع ذخا و  رد  بدا  تکازن و  تیاعر   - 35437

داتسا ماقم  هب  نداهن  جرا  رد  وم ، زا  رتکیراب  ياههتکن  تیاعر   - 36438

زامن هماقا  سولج و  ماگنهب  داتسا  میرح  ظفح   - 37438

داتسا هب  تبسن  درگاش  غیرد  یب  ياهششوک   - 38439

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


داتسا رضحم  رد  سولج  ظاحل  زا  درگاش  ندوبن  راب  دنب و  یب   - 39439

دشاب وا  هب  تبحم  مارتحا و  رگنایامن  داتسا ، تیعم  رد  نتفر  هار  تکرح و  دیاب   - 40439

اهسردمه ءاقفر و  داتسا و  اب  هطبار  رد  وا  ياههاگ  هیکت  سرد و  تئارق  نتخومآ و  شناد  رد  درگاش  فئاظو  بادآ و  441شخب 3 

441هراشا

نادرگاش یسرد  هدام  نیرت  یساسا  نیتسخن و  ای -  میرک -  نآرق  ندرک  ظفح  ترورض   - 1441

دشاب وا  دادعتسا  مهف و  روخ  رد  درگاش ، یملع  تالاغتشا  تاعلاطم و  دیاب   - 2442

هظفاح رد  نآ  نتخودنا  زا  لبق  تامولعم  سرد و  حیحصت   - 3442

دریگ تروص  وا  تمرح  ظفح  اب  ماوت  داتسا  ياهشزغل  ناربج  دیاب   - 4443

تاظوفحم یسررب  ششوک و  یعس و  رد  رارمتسا   - 5444

یملع تالاغتشا  يارب  يزور  هنابش  تاعاس  يزیر  همانرب   - 6444

سرد هب  زاغآ  يارب  هژیو  تعاس  زور و  باختنا   - 7445

ثیدح سرد  هب  طوبرم  لئاسم  یسررب  هعلاطم و  رد  مامتها  تدش   - 8445

اه نآ  عبانم  تاظوفحم و  تاعلاطم و  یسررب  تقد و   - 9446

نآ شراگن  تباتک و  قیرط  زا  یملع  ياههیامرس  شناد و  زا  يرادساپ  تنایص و   - 10446

تمه یئالاو  موزل  یناوج و  طاشن و  نارود  تصرف  مانتغا   - 11447

سرد تاسلج  رد  تکرش  رارمتسا  همادا  یگتسبمه و  ظفح   - 12447

سرد هسلج  هب  دورو  بادآ  تیاعر   - 13448

ملعم راوج  رد  سولج  نیزاوم  تیاعر   - 14448

سولج لحم  هب  تبسن  نارگید  تیولوا  قح  تیاعر   - 15449

سرد هسلج  نارضاح  هب  تبسن  تکازن  بدا و  تیاعر   - 16449

درک لاغشا  ار  نارگید  سولج  لحم  دیابن   - 17450

دریگ رارق  سرد  هقلح  هدر  رد  دیاب  درگاش   - 18450

تخادنا یئادج  سونام ، درف  ود  نایم  سولج ، ماگنه  دیابن   - 19450

نارضاح شیاسآ  تیاعر   - 20450
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نارگید سرد  رد  هلخادم  مدع   - 21451

نارگید نخس  رد  تکراشم  هلخادم و  مدع   - 22451

نادرگاش داتسا و  اب  نتشادهاگن  بدا   - 23451

سرد رد  تبون  تیاعر   - 24452

داتسا رضحم  رد  سولج  نیزاوم  تیاعر   - 25453

سرد تئارق  ماگنه  هب  ءاعد  ندناوخ  داتسا و  رضحم  زا  هزاجا  بسک   - 26453

داتسا نانخس  هداعا  رارکت و  هرکاذم و  هب  مامتها   - 27454

سرد هداعا  هثحابم و  هاگ  هب  داتسا  تمرح  ظفح   - 28455

یملع تارکاذم  هوحن  رد  یقالخا  نیزاوم  تیاعر   - 29455

هتسجرب نایوجشناد  یقالخا  یملع و  فئاظو   - 30455

یتفتسم یتفم و  يوتف و  بادآ  456باب 2 

456هراشا

: 456همدقم

يوتف مکح و  ندرک  رداص  هب  عجار  ینآرق  تایآ  457فلا - 

يوتف هب  طوبرم  ثیداحا  458ب - 

يوتف رودص  هلئسم  ندوب  ساسح  هرابرد  نید  ناگرزب  راتفگ  460ج - 

دشاب اهنآ  دجاو  یتفم  ره  دیاب  هک  يروما  طئارش و  لوا : 462عون 

یتفم بادآ  ماکحا و  مود : 463عون 

مکح ندرک  رداص  يوتف و  بادآ  رد  موس : 465عون 

یتفتسم تاصخشم  بادآ و  ماکحا و  رد  مراهچ : 473عون 

نآ تافآ  بادآ و  طیارش و  هرظانم و  رد  478باب 3 

هرظانم ثحب و  بادآ  طئارش و  رد  لوا : 478لصف 

478همدقم

ءایر رهاظت و  رطاخ  هب  هن  دریگ  ماجنا  قح  تابثا  روظنم  هب  هرظانم  دیاب   1478
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هرظانم هب  تبسن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يالاو  تیمها  تیولوا و   2478

ینید ماکحا  رد  هرظانم  طرش  ای -  داهتجا -   3479

هرظانم یساسا  فده  ای -  تقیقح -  قح و   4479

دشاب رودب  مدرم  دید  سرریت  زا  هرظانم  هسلج  تسا  هتسیاش   5480

دشاب قح  يایوپ  هدننک ، هرظانم  دیاب   6480

هرظانم رد  فاصنا  نتشاد  راک  هب  ترورض   7480

دریگ تروص  یملع  هتسجرب  دارفا  اب  دیاب  هرظانم   8481

تسردان هرظانم  ثحب و  ءوس  جیاتن  تافآ و  مود : 481لصف 

481همدقم

یئوج هزیتس  لادج و  اب  ماوت  هرظانم  رذگهر  زا  قح  شریذپ  مدع   1482

يراکایر رهاظت و   2483

بضغ مشخ و   3484

يزوت هنیک  دقح و   4486

دسح کشر و   5488

مدرم زا  یئوج  هرانک  دارفا و  زا  ندیرب   6490

مارح ياهراتفگ  اوران و  نانخس   7491

نارگید هب  تبسن  یئوج  يرترب  ینیب و  گرزب  دوخ  ربکت و   8493

اهنآ زا  يریگ  هدرخ  مدرم و  بویع  زا  يواکجنک   9495

نارگید یتخبدب  هودنا و  زا  يداش  ساسحا  یهاوخدب و   10496

یئاتسدوخ سفن و  هیکزت   11498

یئورود قافن و   12498

499همتاخ

باتک يرادهاگن  شراگن و  نیئآ  بادآ و  501باب 4 

نآ دئاوف  شراگن و  تباتک و  تیمها   1501
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دشاب تین  صولخ  ياراد  هدنسیون  دیاب   2503

زاین دروم  دیفم و  بتک  يروآ  عمج  تیمها   3503

؟ تسا اور  یطئارش  هچ  رد  بتک  خاسنتسا   4504

نارگید هب  بتک  نداد  تناما  هیراع و  يونعم  دئاوف   5504

اهنآ نابحاص  هب  یتیراع  بتک  عیرس  هداعا  تنایص و  موزل   6505

یتیراع بتک  زا  يریگ  هرهب  هدافتسا و  دودح   7505

خاسنتسا هعلاطم و  ماگنه  هب  باتک  يرادهاگن  رد  تقد   8506

اهنآ بیترت  بتک و  ندیچ  تیفیک   9506

تخاس دراو  ياهمدص  نآ  هب  و  هداد ، رارق  هرمزور  جئاوح  رازفا  تسد  ار  باتک  دیابن   10507

درک یسراو  ینیبزاب و  نآ -  تیمامت  تحص و  هب  نانیمطا  روظنم  هب  ار -  هدش  يرادیرخ  بتک  دیاب   11507

. دشاب ماوت  اهنآ  زا  مارتحا  لیلجت و  اب  مهیلع ، ) هللا  ناوضر   ) نید ناگرزب  و  مالسلا ) مهیلع   ) همئا و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  لاعتم و  دنوادخ  مان  شراگن  دیاب   12

دسیونب اناوخ  نشور و  دیاب  هکلب  دزاس ؛ دودحم  طخ  نسح  هب  ار  شیوخ  مامتها  هدنسیون ، دیابن   13510

شراگن يارب  ملق  نتخاس  هدامآ  باختنا و  تیفیک   14511

تاملک فورح و  شراگن  هویش   15511

مهب هتسباو  تاملک  يراگن  هتسویپ   16512

دامتعا دروم  هخسن  اب  نآ  هلباقم  قیرط  زا  راتشون  تحص  هب  نانیمطا   17512

تاملک فورح و  دروم  رد  یئالما  تاصخشم  ندربراکب   18513

تاهابتشا كرادت  ددرگ =  تیاعر  باتک  حیحصت  زا  سپ  دیاب  هک  یتاکن   19515

راتشون رد  برض »  » لمع ندربراکب  دئاز و  ياههتشون  نتساریپ  مسر  هار و   20516

راتشبن رد  هداتفا  ملق  زا  ترابع  كرادت  جیرخت و  تیفیک   21518

دامتعا دروم  یملع  ياهتیصخش  تیعم  رد  باتک  حیحصت  هلباقم و  دئاوف   22520

بلاطم سار  رد  ملق  عونت  یئالما و  تاصخشم  ندربراکب   23520

باتک شماهرد  دنمدوس  تاکن  شراگن  یسیون و  هیشاح  تیفیک   24521

؟ تشون هنوگچ  دیاب  ار  باتک  نتم  حرش و  لوصف و  باوبا و  نیوانع و   25521
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شزرااب مهم و  بلاطم  هرابرد  521همتاخ :

مالک ینید -  لیصا  ياهشناد  یعرش و  مولع  ماسقا  رد  522لصف 1 

مالک ملع   1522

باتک ملع   2523

ثیدح ملع   3525

525هراشا

تیاور ملع  525فلا - 

هیارد ملع  525ب - 

ثیدح تیمها  هرابرد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ 526نانخس 

ثیدح تیمها  شزرا و  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  527نانخس 

هقف  4528

نید یعرف  ياهشناد  مولع و  530لصف 2 

530هراشا

نآ تاقلعتم  لاعتم و  دنوادخ  هب  تفرعم  530اما 

میرک نآرق  ینعی  زیزع ، باتک  530اما 

يوبن ثیدح  531اما 

هقف 531اما 

مالک 531اما 

قطنم 531اما 

نآ هب  طوبرم  لئاسم  ینید و  مولع  تیمها  بتارم  تاجرد و  532بلطم 2 

532هراشا

ینیع بجاو  532فلا - 

یئافک بجاو  533ب - 

بحتسم فئاظو  تنس و  534ج - 
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تسا مارح  طورشم  روط  هب  ای  اقلطم و  اهنآ  لیصحت  هک  یمولع  534د - 

تسا هورکم  اهنآ  ملعت  میلعت و  هک  یئاهشناد  534ه - 

حابم ياهشناد  مولع و  534و - 

وجشناد لصحم و  اب  هطبار  رد  ینید  مولع  لسلست  بیترت و  535بلطم 3 

535هراشا

نآ دیوجت  میرک و  نآرق  ظفح   1536

فرص ملع   2536

وحن ملع   3536

رگید تیبرع  مولع   4536

قطنم نف   5536

مالک ملع   6537

هقف لوصا  ملع   7537

ثیدحلا ۀیارد  ملع   8537

ثیدح تئارق   9537

میرک نآرق  زا  یتایآ  ریسفت   10537

یهقف بتک   11538

ینامسآ باتک  لماک  ریسفت   12539

539هراشا

میرک نآرق  ریسافت  539عونت 

تمکح  13540

یلمع تمکح   14540

یقیقح ملع   15540

راتفر لمع و   16541

نایوجشناد هب  یناث  دیهش  ياهزردنا  شرافس و  باتک : 541همتت 
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هلاسر نیا  543مجرتم 

دیرملا ۀینم  باتک  همجرت  544تسویپ 

سرادم رد  تماقا  ینکس و  544بادآ 

544هراشا

اهنآ ناگدننک  فقو  ناراذگناینب و  فده  لاح و  هب  هجوت  اب  سرادم  باختنا   1544

دنسریم رظن  هب  يوقت  دقاف  ای  هتخانشان و  ناشناراذگناینب  هک  یسرادم  زا  بانتجا   2544

سردُم  3545

545هراشا

هسردم رد  نکاس  ملعم  سردم و  545فئاظو 

سرد هضافا  لحم  سردم و  رد  سولج  يارب  نیعم  تقو  همانرب و  تیاعر   4545

هسردم فادها  هب  طوبرم  فئاظو  ءادا  هب  مامتها  نانگمه و  اب  رمث  یب  ترشاعم  كرت   5548

اهنآ ياهیدب  زا  تشذگ  وفع و  هسردم و  لها  قوقح  تیاعر   6549

درک یبایزرا  ار  ناگیاسمه  قاتا ، باختنا  هسردم و  رد  يانکس  زا  لبق  دیاب   7549

هسردم رد  ندمآ  نیئاپ  نتفر و  الاب  نتفر و  هار  جورخ و  دورو و  بادآ   8550

درک يراددوخ  بسانمان  ياهياج  رد  نتفر  هار  نتسشن و  زا  دیاب   9551

هسردم رد  حابم  لامعا  ياهراپ  زا  يراددوخ  بنجت و   10551

سرد هسلج  هب  طوبرم  بادآ  هرابرد  فیرظ  یتاکن   11552

مالسالا یف  554ۀعیشلا 

باتک 554تاصخشم 

مجرتملا 554ۀمدقم 

بتاکلاب 555فیرعت 

فلؤملا 556ۀمدقم 

مهروطت ۀعیشلا و  ؤشن  ۀیفیک   1557

ۀعیشلا ؤشن  ۀیادب   1558
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تافالتخالا روهظ  و  ۀنسلا ، ۀیرثکا  نع  ۀیعیشلا  ۀیلقالا  لاصفنا  ببس   2558

ۀیملعلا ۀیعجرملا  ۀفالخلا و  اعوضوم   3559

یعیشلا رکفلل  اهتفلاخم  و  ۀیباختنالا ، ۀفالخلل  ۀیسایسلا  ۀقیرطلا   4559

هتریس و  ع )  ) نینمؤملاریما یلا  ۀفالخلا  اهتنا   5561

تاونس سمخ  یف  ع )  ) یلع مامالا  ۀفالخ  لاوط  ۀعیشلا  هیلع  لصح  ام   6562

ۀثوروم ۀیکولم  یلا  اهلوحت  ۀیواعم و  یلا  ۀفالخلا  لاقتنا   7563

ۀعیشلاب ترم  یتلا  ۀبیصعلا  مایالا   8563

ۀیما ینب  ۀیکولم  رارقتسا   9564

ةرجهلل یناثلا  نرقلا  یف  ۀعیشلا   10565

ةرجهلل ثلاثلا  نرقلا  یف  ۀعیشلا   11566

ةرجهلل عبارلا  نرقلا  یف  ۀعیشلا   12566

يرجهلا عساتلا  نرقلا  یتح  سماخلا و  نرقلا  یف  ۀعیشلا   13567

ةرجهلل رشع  يداحلا  رشاعلا و  نرقلا  یف  ۀعیشلا   14567

ةرجهلل رشع  عبارلا  نرقلا  یتح  رشع و  یناثلا  نرقلا  یف  ۀعیشلا   15567

اهضارقنا قرفلا و  ضعب  باعشنا   16568

ۀیدیزلا  17568

اهتاباعشنا ۀیلیعامسالا و   18569

ۀعنقملا ۀیزوردلا و  ۀیلعتسملا و  ۀیرازنلا و   19570

ۀیلیعامسالا ۀیدیزلا و  عم  اهفالتخا  و  ۀیرشع ، انثالا  ۀعیشلا   20571

ۀیرشع ینثالا  ۀعیشلا  خیرات  نع  571زجوم 

ۀعیشلا يدل  ینیدلا  رکفلا   2572

ینیدلا رکفلا  ینعم   1572

مالسالا یف  ینیدلا  رکفلل  ۀیسیئرلا  رداصملا   2572

ینیدلا رکفلل  مالسالا  اهضرعی  یتلا  قرطلا   3572
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ۀثالثلا قرطلا  هذه  نیب  فالتخالا   4574

اهماسقا ۀینیدلا و  رهاوظلا  لوالا : قیرطلا   5574

اهماسقا ۀینیدلا و  574رهاوظلا 

ۀباحصلا 575ثیدح 

ۀنسلا باتکلا و  یف  رخآ  575ثحب 

هنطاب نآرقلا و  575رهاظ 

نآرقلا 577لیوات 

ثیدحلا نع  ثحبلا  578ۀمتت 

ثیدحلاب لمعلا  578ۀعیشلا و 

مالسالا یف  ماعلا  میلعتلا  579ملعتلا و 

ۀیلقنلا مولعلا  579ۀعیشلا و 

ۀیلقعلا ثحابملل  یناثلا : قیرطلا   6580

یمالکلا یفسلفلا و  یلقعلا و  580رکفتلا 

مالسالا یف  یمالکلا  یفسلفلا و  رکفتلا  یف  ۀعیشلا  مدق  580يدم 

ۀیلقعلا مولعلا  رئاس  ۀفسلفلا و  لقحب  امئاد  نومتهی  581ۀعیشلا 

؟ ۀعیشلا دنع  ۀفسلفلا  ترقتسا  582اذامل 

ۀعیشلا املع  غباون  نم  582ۀسمخ 

فشکلا ثلاثلا : قیرطلا   7583

نافرعلل هکرد  583ناسنالا و 

مالسالا یف  نافرعلا  584روهظ 

اهجهانم و  سفنلا ، ۀفرعم  یلا  ۀنسلا  باتکلا و  584داشرا 

یشلا رظن  ۀهجو  نم  ۀیمالسالا  تادقتعملا   3585

هّللا 585ۀفرعم 

یلاعت هّللا  دوجو  ةرورض  تایعقاولا  تاقولخملا و  قیرط  نع  نوکلا  یلا  585رظنلا 
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یلاعت هّللا  ۀینادحو  لصفلا  ۀمتاخ  ملاعلاب  ناسنالا  طابترا  قیرط  نع  يرخا  586ةرظن 

یلاعت هّللا  587ۀینادحو 

تافصلا 587تاذلا و 

یلاعت هّللا  تافص  588یناعم 

لعفلا 589تافص 

ردقلا 589اضقلا و 

رایتخالا 590ناسنالا و 

ص)  ) یبنلا 591ۀفرعم 

ۀماعلا ۀیادهلا  فدهلا  591وحن 

ۀصاخلا 592ۀیادهلا 

نوناقلا 592لقعلا و 

( یحولا  ) یمسی ب ام  وا  زومرملا ، 593روعشلا 

ةوبنلا ۀمصع  593ایبنالا و 

ۀیوامسلا عئارشلا  594ایبنالا و 

ةوبنلا و  یحولا )  ) لیلد 595ایبنالا و 

ایبنالا 595ددع 

ۀیوامسلا عئارشلا  ۀلمح  مزعلاولوا ، 596ایبنالا 

ص)  ) دمحم 596ةوبن 

نآرقلا و  ص )  ) مرکالا 598یبنلا 

داعملا 599ۀفرعم 

مسج حور و  599ناسنالا 

رخآ راظنم  نم  حورلا  ۀقیقح  یف  600ثحبم 

مالسالا رظن  ۀهجو  نم  600توملا 

خزربلا 600ملاع 
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داعملا ۀمایقلا  601موی 

رخآ 602نایب 

اهبقاعت ۀقلخلا و  604رارمتسا 

مامالا 604ۀفرعم 

مامالا 604ینعم 

ۀیمالسالا ۀموکحلا  یف  ص )  ) مرکالا یبنلا  ۀفالخ  604ۀمامالا و 

604ةراشا

ۀقباسلا لاوقالل  606دییات 

ۀیعیرشتلا مولعلا  یف  607ۀمامالا 

مامالا یبنلا و  نیب  608قرفلا 

لامعالا نطاب  یف  608ۀمامالا 

: ۀیلاتلا جئاتنلا  یلع  لصحن  نا  عیطتسن  مدقت  609امم 

هتداقو مالسالا  609ۀمئا 

رشع ینثالا  ۀمئالا  ةایح  نع  610زجوم 

لوالا 610مامالا 

یناثلا 612مامالا 

ثلاثلا 613مامالا 

عبارلا 615مامالا 

سماخلا 616مامالا 

سداسلا 616مامالا 

عباسلا 617مامالا 

نماثلا 617مامالا 

عساتلا 618مامالا 

رشاعلا 619مامالا 
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رشع يداحلا  619مامالا 

رشع یناثلا  620مامالا 

620ةراشا

صاوخلا 620باونلا 

ۀماعلا رظن  ۀهجو  نم  جع )  ) يدهملا روهظ  یف  621ثحب 

تاهبشلا یلع  621در 

ۀعیشلل يونعملا  غالبلا  622ۀمتاخلا :

مالسا رد  623هعیش 

باتک 623تاصخشم 

داتسا نادرگاش  زا  یکی  ملق  هب  624راتفگشیپ 

داتسا لاح  626حرش 

یئابطابط همّالع  627راثآ 

629همدقم

629هراشا

نید  - 1629

مالسا  - 2631

هعیش  - 3631

هعیش يامن  وشن و  شیادیپ و  تیفیک  لّوا : 631شخب 

نآ تیفیک  هعیش و  شیادیپ  زاغآ   1631

فالتخا زورب  ینس و  تیرثکا  زا  هعیش  تیلقا  ندش  ادج  ببس   2632

یملع تیعجرم  ینیشناج و  هلئسم  ود   3632

هعیش رظن  اب  نآ  تریاغم  یباختنا و  تفالخ  یسایس  شور   4633

ترضح نآ  شور  و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  هب  تفالخ  ياهتنا   5635

تشادرب ع )  ) یلع هلاسجنپ  تفالخ  زا  هعیش  هک  ياهرهب   6636
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یثوروم تنطلس  هب  نآ  لیدبت  هیواعم و  هب  تفالخ  لاقتنا   7637

هعیش يارب  راگزور  نیرت  تخس   8638

هیما ینب  تنطلس  رارقتسا   9638

يرجه مود  نرق  رد  هعیش   10640

يرجه موس  نرق  رد  هعیش   11640

يرجه مراهچ  نرق  رد  هعیش   12641

يرجه مهن  نرق  رد  هعیش   13641

يرجه مهدزای  ات  مهد  نرق  رد  هعیش   14642

يرجه مهدراهچ  ات  هدزاود  نرق  رد  هعیش   15642

هعیش تاباعشنا   16642

هیدیز هعیش   17643

ناشتاباعشنا هیلیعامسا و  هعیش   18644

هیلیعامسا هیدیز و  اب  ناشیا  قرف  یماما و  هدزاود  هعیش   19646

لصف همتاخ   20647

یماما هدزاود  هعیش  هچخیرات  هصالخ   21647

هعیش یبهذم  رکفت  مّود : 647شخب 

یبهذم رکفت  يانعم   1647

مالسا رد  یبهذم  رکفت  یساسا  ذخأم   2648

دهدیم ناشن  یبهذم  رکفت  يارب  نآرق  هک  ییاههار   3648

648هراشا

ینید رهاوظ  ماسقا  ینید ، رهاوظ  لّوا : 650قیرط 

یلقع ثحب  مّود : 656قیرط 

فشک موس : 659قیرط 

یماما هدزاود  هعیش  رظن  زا  یمالسا  تاداقتعا  موس : 661شخب 
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یسانشادخ  - 1661

یسانش ربمغیپ   - 2667

یسانشداعم  - 3675

یسانش ماما   - 4683

ماما 683يانعم 

یمالسا تموکح  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ینیشناج  683تماما و 

هتشذگ نانخس  دییات  685رد 

هّیهلا فراعم  نایب  رد  686تماما 

ماما یبن و  نایم  686قرف 

لامعا نطاب  رد  687تماما 

مالسا نایاوشیپ  689همئا و 

ع)  ) ماما هدزاود  یگدنز  خیرات  زا  689یلامجا 

لّوا 689ماما 

مّود 691ماما 

موس 692ماما 

مراهچ 695ماما 

مجنپ 696ماما 

مشش 696ماما 

متفه 697ماما 

متشه 697ماما 

مهن 698ماما 

مهد 699ماما 

مهدزای 699ماما 

مهدزاود 700ماما 
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700هراشا

صاخ 700باّون 

یمومع رظن  زا  ع )  ) يدهم روهظ  رد  701ثحب 

704یقرواپ

ات 101 704زا 1 

ات 202 712زا 102 

ات 303 720زا 203 

( یطویس  ) ۀیضرملا 731ۀجهبلا 

باتک 731تاصخشم 

لوالا 731ءزجلا 

باتکلا 731ۀبطخ 

هنم فلأتی  ام  733مالکلا و 

ینبملا 734برعملا و 

ۀفرعملا ةرکنلا . 741باب 

( ریمضلا  ) هرکنلا ۀفرعملا و  741لخدم ؛

ریمضلا فراعملا : نم  743لوالا 

ملعلا فراعملا  نم  745یناثلا 

هراشالا مسا  فراعملا  نم  747ثلاثلا 

لوصوملا فراعملا  نم  747عبارلا 

فیرعتلا هاداب  فرعملا  فراعملا  نم  752سماخلا 

ربخلا ءادتبملا و  753باب 

ءادتبالا 753لخدم ؛

اهتاوخأ 759ناک و 

سیلب تاهّبشملا  نإ  تالو و  ام و ال  یف  762ّلصف 
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ۀبراقملا 763لاعفأ 

اهتاوخأ 765ّنإ و 

سنجلا یفنل  یتلا  769ال 

اهتاوخأ 772ّنظ و 

يرأ 776ملعأ و 

لوعفملا لعافلا و  777باب 

لعافلا نع  780بئانلا 

لومعملا نع  لماعلا  782لاغتشإ 

هموزلو لعفلا  784يّدعت 

لمعلا یف  786عزانتلا 

ۀسمخلا 788لیعافملا 

هب لوعفملا  788لخدم ؛

هل 790لوعفملا 

افرظ یّمسملا  وه  هیف و  791لوعفملا 

هعم 792لوعفملا 

792ءانثتسالا

795لاحلا

799زییمتلا

ّرجلا 801فورح 

805ۀفاضإلا

ملکتملا ءای  یلا  813فاضملا 

یناثلا 813ءزجلا 

ردصملا 814لامعإ 

لعافلا مسا  815لامعإ 
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رداصملا 816ۀینبأ 

نیلوعفملا نیلعافلا و  ءامسأ  818ۀینبأ 

لعافلا مساب  ۀهّبشملا  819ۀفّصلا 

821بّجعتلا

امهارجم يرج  ام  سئبو و  822َمِْعن 

لیضفتلا 824ّلَعْفأ 

تعّنلا 826عباوتلا 

826تعّنلا

828دیکوتلا

( نایب  ) 830فطعلا

830ةراشا

نایب 831وذ 

قسنلا 831فطع 

836لدبلا

837ءادّنلا

يدانملا عباوت  ماکحا  یف  839لصف 

مّلکتملا ءای  یلا  فاضملا  840يدانملا 

َءادِّنلل ِۀَمِزاّللا  841ءامْسَألا 

841ۀثاغتسالا

842ۀبدّنلا

843میخرتلا

845صاصتخالا

ءارغألا 845ریذحتلا و 

تاوصألا لاعفألا و  846ءامسأ 
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دیکوتلا 847انون 

فرصنی 849ام ال 

لعفلا 853بارعإ 

مزجلا 857لماوع 

ماللا فلألا و  يذلاب و  861رابخإلا 

862ددعلا

اذکو نِّیأکو  865مک 

865ۀیاکحلا

866ثینأتلا

دودمملا 868روصقملا و 

ًاحیحْصَت امهِعْمَج  َو  ِدوُدْهَملا  َو  ِروُصْقَملا  ِۀَیِنْثَت  869هَّیفیک 

ریسکتلا 871عمج 

876ریغصتلا

879بَسّنلا

فقولا باب  883اذه 

884ۀلامإلا

886ُفیرْصَّتلا

لصولا ةزمه  ةدابز  یف  889ّلصف 

890لادبإلا

فذحلا یف  896لصف 

896ماغدإلا

رفظملل 899قطنملا 

باتک 899تاصخشم 

899قطنملا
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900لخدملا

قطنملا یلإ  900ۀجاحلا 

قطنملا ملع  900فیرعت 

901ملعلا

901دیهمت

ملعلا 901فیرعت 

قیدصتلا 902روصتلا و 

902ةراشا

؟ روصتلا قیدصتلا و  قلعتی  902اذامب 

قیدصتلا 903ماسقأ 

هماسقأو 903لهجلا 

903ةراشا

ملعلا نم  بکرملا  لهجلا  904سیل 

يرظنو يرورض  904ملعلا 

904ةراشا

يرورضلا یف  905حیضوت 

رکفلا وأ  رظنلا  905فیرعت 

906تانیرمت

قطنملا 906ثاحبأ 

قطنملا ثاحبأ  906لخدم ؛

ظافلألا ثحابم  لوألا : 907بابلا 

ظافلألا ثحابم  یلإ  907ۀجاحلا 

907ةراشا

یجراخلا دوجولا   1907
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ینهذلا دوجولا   2908

یظفللا دوجولا   3908

یبتکلا دوجولا   4908

909ۀجیتنلا

909ۀلالدلا

ۀلالدلا 909فیرعت 

ۀلالدلا 910ماسقأ 

ۀیلقعلا ۀلالدلا   1910

ۀیعبطلا ۀلالدلا   2910

ۀیعضولا ۀلالدلا   3910

ۀیعضولا ۀلالدلا  910ماسقأ 

ۀیظفللا 911ۀلالدلا 

911اهفیرعت

911اهماسقأ

911تانیرمت

ظافلألا 912تامیسقت 

913ةراشا

زاجملا ۀقیقحلا و  لجترملا . لوقنملا . كرتشملا . صتخملا .  1913

نیابتلا فدارتلا و   2914

914ةراشا

نالثملا  1915

نافلاختملا  2915

نالباقتملا  3915

ماسقأ ۀعبرأ  لباقتلل  لباقتلا : 915ماسقأ 
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نیضیقنلا لباقت   1915

اهمدعو ۀکلملا  لباقت   2916

نیدضلا لباقت   3916

نیفیاضتملا لباقت   4916

916تانیرمت

بّکرملا درفملا و   - 3917

917ةراشا

بکرملا 917ماسقأ 

درفملا 919ماسقأ 

920تانیرمت

یلکلا ثحابم  یناثلا : 920بابلا 

یئزجلا 920یلکلا و 

یفاضالا 921یئزجلا 

ککشملا 921ئطاوتملا و 

922تانیرمت

قادصملا 922موهفملا و 

نونعملا 922ناونعلا و 

923تانیرمت

عبرألا 923بسنلا 

923ةراشا

( يواستلا ۀبسن   - ) 1924

( ًاقلطم صوصخلا  مومعلا و  ۀبسن   - ) 2924

( هجو نم  صوصخلا  مومعلا و  ۀبسن   - ) 3924

( نیابتلا ۀبسن   - ) 4925
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نییلکلا یضیقن  نیب  925بسنلا 

925ةراشا

( ًاضیأ نییواستم  نییواستملا  اضیقن   - ) 1925

( ًاقلطم صوصخو  مومع  امهنیب  ًاقلطم  صخألا  معألا و  اضیقن   - ) 2926

( ًایئزج ًانیابت  نانیابتم  هجو  نم  صخألا  معألا و  اضیقن   - ) 3926

ًاضیأ ًایئزج ) ًانیابت  نانیابتم  نینیابتملا  اضیقن   - ) 4927

927تانیرمت

ۀسمخلا 928تایلکلا 

928ةراشا

عونلا  1928

سنجلا  2929

لصفلا  3929

930تامیسقت

یضرعلا 931یتاذلا و 

تاحیضوتو 932تاهیبنت 

: فنص  4932

هعاونأو لمحلا   5932

932ةراشا

یعضوو یعبط  لمحلا :  - 1933

یعانص عیاشو  یلوأ ، یتاذ  لمحلا :  - 2933

قاقتشاو ةاطاوم  لمحلا :  - 3934

یضرعلا 935تامیسقت 

یلقعلا یعیبطلا و  یقطنملا و  935یلکلا 

936تانیرمت
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ۀمسقلا هب  قحلتو  فرعملا ، ثلاثلا : 937بابلا 

ملو له  يأو و  ام  بلطم  یف  937ۀمدقملا 

ملو له  يأو و  ام  بلطم  یف  937ۀمدقملا 

ۀیقیقحلا ام ) )937

بلاطملا 938عورف 

939فیرعتلا

فیرعتلا 939ماسقأ 

. مسرو دح  939فیرعتلا :

ماتلا دحلا   1939

صقانلا دحلا   2940

ماتلا مسرلا   3940

صقانلا مسرلا   4941

لاثملاب 941فیرعتلا 

هیبشتلاب 941فیرعتلا 

941ةراشا

فیرعتلا 942طورش 

942ةراشا

قدصلا یف  حتفلاب )  ) فرعملل ًایواسم  رسکلاب )  ) فَّرعملا نوکی  نأ  942لوألا 

( حتفلاب  ) فَّرعملا نم  بطاخملا  دنع  فرعأو  ًاموهفم  یلجأ  رسکلاب )  ) فِّرعملا نوکی  نأ  942یناثلا 

موهفملا یف  حتفلاب )  ) فَّرعملا نیع  رسکلاب )  ) فِّرعملا نوکی  الأ  942ثلاثلا 

رودلا نم  ًایلاخ  نوکی  نأ  943عبارلا 

اهیف ماهبا  ۀحضاو ال  ۀعصان  فیرعتلا  یف  ۀلمعتسملا  ظافلألا  نوکت  نأ  943سماخلا 

اهتدئاف اهفیرعت ، 943ۀمسقلا :

943اهفیرعت
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944اهتدئاف

ۀمسقلا 944لوصأ 

ةرمث نم  دبال   1944

ماسقألا نیابت  نم  دبال   2945

ۀمسقلا ساسأ   3945

ۀعنام ۀعماج   4946

ۀمسقلا 946عاونأ 

946ةراشا

( ۀیعیبطلا ۀمسقلا   ) وأ هئازجأ ، یلإ  لکلا  ۀمسق   1946

( ۀیقطنملا ۀمسقلا   ) وأ هتایئزج ، یلإ  یلکلا  ۀمسق   2946

ۀمسقلا 947بیلاسأ 

947ةراشا

: ۀیئانثلا ۀمسقلا  ۀقیرط   - 1947

: ۀیلیصفتلا ۀمسقلا  ۀقیرط   - 2948

ۀمسقلاب 949فیرعتلا 

یلقعلا لیلحتلا  950ۀقیرط 

ۀیئانثلا ۀیقطنملا  ۀمسقلا  951ۀقیرط 

951تانیرمت

اهماکحأو ایاضقلا  عبارلا : 953بابلا 

ایاضقلا  1953

953ۀیضقلا

ایاضقلا 953ماسقأ 

ۀیضقلا 955ءازجأ 

عوضوملا رابتعاب  ۀیضقلا  955ماسقأ 
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ۀیطرشلا 957میسقت 

ۀیلمحلا 958تامیسقت 

تاهجوملا 961عاونأ 

964تانیرمت

يرخألا ۀیطرشلا  965تامیسقت 

968تانیرمت

اهنیب بسنلا  وأ  ایاضقلا  ماکحأ  یف   2969

969دیهمت

969ضقانتلا

داضتلا تحت  لوخدلا  داضتلا و  لخادتلا و  ضقانتلا : تاقحلم  971نم 

972سوکعلا

979تانیرمت

ضقنلا سوکعلا : تاقحلم  979نم 

982تانیرمت

لالدتسالا ثحابم  وأ  اهفیلأت  ۀئیهو  ۀجحلا  سماخلا : 985بابلا 

لالدتسالا ثحابم  وأ  اهفیلأت  ۀئیهو  985ۀجحلا 

ۀجحلا ماسقا  وا  لالدتسالا  985قرط 

سایقلا  1986

986هراشا

هتئیهو هتدام  بسحب  سایقلا  987ماسقأ 

ۀعبرألا 990لاکشألا 

998تاهیبنت

1002تانیرمت

یطرشلا 1002ینارتقالا 
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یئانثتسالا 1010سایقلا 

سایقلا قحاول  یف  1012ۀمتاخ 

ۀبکرملا 1013تاسایقلا 

فلخلا 1014سایق 

ةاواسملا 1016سایق 

1016ةراشا

لوصالا دعاوقلا و   11016

ۀعانصلا هذه  تاحلطصم   11016

لدجلا یلا  ۀجاحلا  هجو   21017

ناهربلا لدجلا و  نیب  ۀنراقملا   31018

لدجلا فیرعت   41018

لدجلا دئاوف   51018

باوجلا لاؤسلا و   61019

لدجلا ئدابم   71020

لدجلا تامدقم   81021

لدجلا لئاسم   91021

لدجلا بلاطم   101022

ۀعانصلا هذه  تاودا   111022

عضاوملا  21024

عضوملا ینعم   11024

ۀیمستلا رسو  عضوملا  ةدئاف   21026

عضاوملا فانصا   31026

لاطبإلا تابثإلا و  عضاوم   41028

رثآلا یلوألا و  عضاوم   51028
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ایاصولا  31029

لئاسلل تامیلعت   11029

بیجملل تامیلعت   21030

ةرظانملا بادا  وا  بیجملا  لئاسلل و  ۀکرتشم  تامیلعت   31031

ءارقتسالا  21032

ۀهبشلا 1032لح 

ۀیصعتسم 1033ۀهبش 

1034هماسقأ

1034هفیرعت

لیثمتلا  31034

1034هفیرعت

1034هناکرا

ۀیملعلا 1035هتمیق 

ۀسیقالا یلع  1035تانیرمت 

سمخلا تاعانّصلا  سداسلا : 1036بابلا 

1036دیهمت

1036ةراشا

ۀسیقألا ئدابم  یف  1037ۀمدقملا 

تانیقیلا . 11037

1037ةراشا

تایلوألا  11038

تادهاشملا  21039

تایبرجتلا  31039

تارتاوتملا  41040
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تایسدحلا  51040

تایرطفلا  61041

1041تانیرمت

تانونظملا . 21042

تاروهشملا  31043

1043ةراشا

تاروهشملا 1043ماسقا 

1043ةراشا

لوبقلا تابجاولا   11043

ۀیحالصلا تابیدأتلا   21043

تایقلخلا  31044

تایلاعفنالا  41045

تایداعلا  51045

تایئارقتسالا  61046

تایمهولا  41046

تاملسملا  51047

تالوبقملا  61048

تاهبشملا  71048

تالیخملا  81048

ةداملا بسحب  ۀسیقألا  1049ماسقأ 

لامجالا یلع  سمخلا  تاعانصلا  1050ةدئاف 

ناهربلا ۀعانص   11050

ناهربلا ۀقیقح   11050

سایق ناهربلا   21051
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َّیناو یّمل  ناهربلا   31051

ّیَنالا ناهربلا  ماسقأ   41052

ناهربلا لیصحتل  يرکفلا  ساسالا  قیرطلا   51052

قلطم ریغ  قلطم و  یمللا  ناهربلا   61054

یمللا ناهربلا  یف  ۀلعلا  ینعم   71054

یطسو ادودح  للعلا  ذخا  یف  حیضوتو  بیقعت   81055

ناهربلا تامدقم  طورش   91056

ناهربلا باتک  یف  یتاذلا  ینعم   101057

یلّوالا ینعم   111058

ةرظانملا بادآ  وأ  لدجلا  ۀعانص   21058

لوصالا دعاوقلا و   11058

ۀعانصلا هذه  تاحلطصم   11058

لدجلا یلا  ۀجاحلا  هجو   21059

ناهربلا لدجلا و  نیب  ۀنراقملا   31059

لدجلا فیرعت   41060

لدجلا دئاوف   51060

باوجلا لاؤسلا و   61061

لدجلا ئدابم   71062

لدجلا تامدقم   81062

لدجلا لئاسم   91063

لدجلا بلاطم   101063

ۀعانصلا هذه  تاودا   111064

1064ةراشا

( یلوألا ةادألا   ) 11064
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( ۀیناثلا ةادألا   ) 21065

( ۀثلاثلا ةادألا   ) 31065

( ۀعبارلا ةادألا   ) 41066

عضاوملا  21066

عضوملا ینعم   11066

ۀیمستلا رسو  عضوملا  ةدئاف   21067

عضاوملا فانصا   31068

1068ةراشالا

نیرمأ دحأ  نع  ولخی  ال  لوألا )  ) 1068و

نیرمأ دحأ  نع  اضیأ  ولخی  ال  یناثلا )  ) 1068و

ۀعبرأ تالومحملاف  اذه  1069یلعو 

لاطبإلا تابثإلا و  عضاوم   41069

رثآلا یلوألا و  عضاوم   51070

ایاصولا  31071

لئاسلل تامیلعت   11071

بیجملل تامیلعت   21072

ةرظانملا بادا  وا  بیجملا  لئاسلل و  ۀکرتشم  تامیلعت   31073

ۀباطخلا ۀعانص   31074

دعاوقلا لوصالا و   11074

ۀباطخلا یلا  ۀجاحلا  هجو   11074

اهدئاوفو ۀباطخلا  فئاظو   21075

ۀباطخلا ینعم  نایبو  ۀعانصلا  هذه  فیرعت   31075

ۀباطخلا ءازجا   41076

دومعلا  51076
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لئاقلا بسحب  تاجاردتسالا   61077

لوقلا بسحب  تاجاردتسالا   71077

بطاخملا بسحب  تاجاردتسالا   81078

لوقلا ةداهش   91078

لاحلا ةداهش   101079

لدجلا ۀباطخلا و  نیب  قرفلا   111079

ۀباطخلا ناکرا   121080

تابطاخملا فانصا   131080

هتاحلطصمو ۀباطخلا  فیلأت  روص   141081

ریمضلا  151081

لیثمتلا  161082

عاونالا  21083

دیهمت  11083

تارفانملاب ۀقلعتملا  عاونالا   21083

تارجاشملاب ۀقلعتملا  عاونالا   31084

تارواشملاب ۀقلعتملا  عاونالا   41085

1085ةراشالا

: ۀعبرأ یه  و  ماظعلا ، رومألاب  قلعتی  ام  لوألا ) مسقلا  )1085

ۀیئزجلا رومالاب  قلعتی  ام  یسیئرلا  یناثلا ) مسقلا  )1086

عباوتلا  31087

دیهمت  11087

ظافلالا لاح   21087

ۀیباطخلا لاوقالا  بیترتو  مظن   31088

هوجولاب ذخالا   41089
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رعشلا ۀعانص   41090

1090دیهمت

رعشلا 1091فیرعت 

1092هتدئاف

سوفنلا یلع  هریثات  یف  1092ببسلا 

ًارعش رعشلا  نوکی  1093اذامب 

هبذعا 1093هبذکا 

اهریثاتو تالیخملا  1094ایاضقلا 

؟ تالیخملا ایاضقلل  ةدعاق  كانه  1096له 

؟ رعشلا ۀکلم  دلوتت  نیأ  1096نم 

نطابلا لقعلاب  رعشلا  1097ۀلص 

ۀطلاغملا ۀعانص   51097

تامدقملا  11097

ققحتت اذامبو  ۀطلاغملا  ینعم   11097

ۀطلاغملا ضارغا   21098

ۀعانصلا هذه  ةدئاف   31099

اهداومو ۀعانصلا  هذه  عوضوم   41099

ۀعانصلا هذه  ءازجا   51099

ۀیتاذلا ۀعانصلا  ءازجا   21100

1100دیهمت

ۀیظفللا تاطلاغملا   11100

1100ةراشالا

درفملا ظفللا  یف  ام   11100

بکرملا ظفللا  یف  ام   21100
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عاونأ ۀتس  یف  رصحنت  نذإ  ۀیظفللا  1101تاطلاغملاف 

1101ةراشالا

مسالا كارتشاب  ۀطلاغملا   11101

ۀیتاذلا ظفللا  ۀئیه  یف  ۀطلاغملا   21101

ماجعالا بارعالا و  یف  ۀطلاغملا   31101

ةارامملا ۀطلاغم   41101

لصفملا بیکرت  ۀطلاغم   51102

بکرملا لیصفت  ۀطلاغم   61103

ۀیونعملا تاطلاغملا   21103

1103ةراشالا

ساکعنالا ماهیا   11104

تاذلاب ام  ناکم  ضرعلاب  ام  ذخأ   21104

لمحلا رابتعا  ءوس   31105

ةدحاو ۀلأسم  یف  لئاسملا  عمج   41105

فیلأتلا ءوس   51106

بولطملا یلع  ةرداصملا   61106

ۀلع ۀلعب  سیل  ام  عضو   71107

ۀیضرعلا ۀعانصلا  ءازجا   31108

ثلاثلا ءزجلا  یهتنا  1109ۀمتاخ ؛

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  1109هرابرد 
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مود هیاپ  هزوح -  سورد 

باتک تاصخشم 

1389، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  مود /) هیاپ   ) هزوح سورد  : روآدیدپ مان  ناونع و 

ناهفصا 1389. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخشم 
هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

. هاگشناد هزوح و  عوضوم : 
. ناریا هیملع -- ياههزوح  عوضوم : 

. ناریا یلاع -- سرادم  اههاگشناد و  عوضوم : 
ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هدوزفا :  هسانش 

دیرملا ۀینم  نم  دارملا 

باتک تاصخشم 

هدننک سابتقا   -، 1327 اضردمحم ، یئابطابط ، هسانشرس :
هدیزگرب دیفتسملا . دیفملا و  بادآ  یف  دیرملا  ۀینم  يدادرارق : ناونع 

. ییابطابطلا اضر  دمحم  هررح  دیرملا / هینم  نم  دارملا  روآدیدپ : مان  ناونع و 
.1377 1419 ه.ق = . ملعلا ،  راد  تاراشتنا  هسسوم  مق  رشن : تاصخشم 

. هنومن 184 ص : يرهاظ : تاصخشم 
( متفه پاچ   ) لایر  12000 0 ؛   - 17  - 5976  - 964 کباش :

 . یبرع تشاددای :
. تسا یناث  دیهش  دیفتسملا » دیفملا و  بادآ  یف  دیرملا  هینم   » سابتقا هدیزگرب و  باتک  نیا  تشاددای :

.1382 مراهچ 1424 ه.ق = . پاچ  تشاددای :
.1384 مجنپ : پاچ  تشاددای :
.1386 متفه : پاچ  تشاددای :

. سیون ریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای :
. هیامن تشاددای :

ریسفت دقن و  هیقشمدلا -  هعمللا  حرش  یف  هیهبلا  هضورلا  966 ه.ق .  - 911 یلع ، نب  نیدلا  نیز  یناث ، دیهش  عوضوم :
شرورپ شزومآ و  مالسا و  عوضوم :

یمالسا قالخا  عوضوم :
هدیزگرب هیقشمدلا . هعمللا  حرش  یف  هیهبلا  هضورلا  966 ه.ق .  - 911 یلع ، نب  نیدلا  نیز  یناث ، دیهش  هدوزفا : هسانش 

ش9م8016 1377  / BP254/4 هرگنک : يدنب  هدر 
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297/652 ییوید : يدنب  هدر 
16515 م77 -  یلم : یسانشباتک  هرامش 

ۀمدقملا

ملع و نم  لضفأ  دمحم  هیبن  هدبع و  هبیبح و  یلع  هللا  یلـص  ملعی و  مل  ام  ناسنإلا  ملع  ملقلاب  ملع  يذلا  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هب قحتسی  ءامسلا و  ۀکئالم  هب  یهاضی  يذلا  ملعلاب  وه  امنإ  ناسنإلا  لامک  نإف  دعب  امأ  ملس . هبادآب و  نیبدأتملا  هباحصأ  هلآ و  یلع  ملع و 

یشم اذإ  هیلجر  تحت  اهتحنجأ  ۀکئالملا  عضت  ءادهـشلا و  ءامد  یلع  هدادم  لضفتی  ایندلا و  یف  ءانثلا  لیمج  عم  یبقعلا  یف  تاجردلا  عیفر 
ۀـلالج و کلذـب  کیهان  ۀنـس و  نیعبـس  دـباعلا  ةدابع  یلع  هیلایل  نم  ۀـلیل  همون  لضفی  ءاملا و  یف  ناـتیحلا  ءاوهلا و  یف  ریطلا  هل  رفغتـسی  و 
هب سبلتملل  طباوض و  هبیترتل  طئارـش و  هلیـصحتل  لـب  اـضرلا  رمثی  قفتا  فیک  هلیـصحت  ـال  یفلزلا و  بجوی  ملعلا  عیمج  سیل  نکل  اـمظع .

هیعـس و ال عیـضی  الئل  اهیلإ  هبولطم  یف  عوجرلا  اهیلع و  فوقولا  نم  هنم  ائیـش  دارأ  نمل  دـب  فراعم ال  عاضوأ و  هبلطل  فئاـظو و  بادآ و 
. هدج دمخی 

ةرمث و ال بلطلا  کلذل  دـجی  مل  مهـضعب  مث  هلین  هبلط و  یف  مهـسوفن  اودـهجأ  هلیـصحت و  یف  اوبأد  فیرـشلا  ملعلا  اذـه  ةاغب  انیأر  مک  و 
مهضعب ۀلیلق و  ةریسی  ۀهرب  یف  هفاعضأ  لیـصحت  هنکمی  ناک  ۀلیوط  ةدیدم  ةدم  یف  هنم  ائیـش  لصح  مهـضعب  ةربتعم و  ۀیاغ  یلع  هنم  لصح 

َهَّللا یَشْخَی  امَّنِإ  نیلئاقلا  قدصأ  وه  هناحبس و  هللا  لوق  عم  املظم  ابلق  ةوسق و  یلاعت و  هللا  نع  ادعب  الإ  ملعلا  هدزی  مل 
92 ص :

نم هیف  ةربتعملا  رومألا  ةاعارمب  مهلالخإ  الإ  لامکلا  غولب  نع  مهل  ةداصلا  عطاوقلا  نم  هریغ  کـلذ و  ببـس  ناـک  اـم  ُءاـمَلُْعلا و  ِهِداـبِع  ْنِم 
. لاوحألا نم  اهریغ  بادآلا و  طئارشلا و 

هذه نم  ۀفیرش  ۀلمج  لیـصفتل  نیدلا  ملاعم  رارـسأ  یف  نیدصاقلا  رانمب  موسوملا  انباتک  نم  جرخ  امیف  همرک  هنمب و  هناحبـس  هللا  قفو  دق  و 
ۀعفان هفئاظو  نم  کلذ  عبتی  ام  هبادآ و  ملعلا و  طئارش  نم  ةذبن  دارفإ  ۀلاسرلا  هذه  یف  انیأر  دق  مانألا و  نم  اهیلع  فقو  نمل  ۀینغم  ماکحألا 
مالک یلاعت و  هللا  مالک  نم  ۀطبنتسم  اهررک  هرطاخ و  فئاحص  یلع  اهشقن  اهاعار و  اذإ  هتیغب  یلإ  هل  ۀلصوم  اهربدت  نمل  یلاعت  هللا  ءاش  نإ 

. دیفتسملا دیفملا و  بدأ  یف  دیرملا  ۀینم  اهتیمس  نیخسارلا و  ءاملعلا  نیدلا و  ۀمکحلا و  نیطاسأ  مالک  ۀمئألا ع و  هلوسر و 
لزجی نأ  نیملـسملا و  نم  اهل  قفوی  نم  یئابحأ و  یتصاخ و  یـسفن و  اهب  عفنی  نأ  میدقلا  هدوج  میمعلا و  هلـضف  نم  یلاعت  هللا  لأسأ  انأ  و 

. میرک داوج  هنإ  نیدلا  موی  قدص  مدق  اهب  یل  تبثی  یباوث و  يرجأ و  اهیلع 
. ۀمتاخ باوبأ و  ۀمدقم و  یلع  ۀبترم  یه  و 

93 ص :

ۀمدقملا امأ 

هراشا

مهنأشب هناحبس  هللا  مامتها  هیملعتم و  هیلماح و  لضف  لقعلا و  لیلد  رثألا و  ۀنسلا و  باتکلا و  نم  هلـضف  یلع  هیبنتلا  نم  ۀلمج  یلع  لمتـشتف 
مهاوس نمع  مهزییمت  و 

نآرقلا نم  ملعلا  لضف  یف  لصف   - 1
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یف یلاعت  هللا  لاق  ارخف  ۀلالج و  کلذب  یفک  ارط و  یلفـسلا  يولعلا و  ملاعلا  اذه  قلخل  یلکلا  ببـسلا  وه  ملعلا  لعج  هناحبـس  هللا  نأ  ملعا 
یلَع َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َّنُهَْنَیب  ُْرمَْألا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم  ِضْرَْألا  َنِم  َو  ٍتاوامَـس  َْعبَـس  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  بابلألا  یلوأل  ةرـصبت  ةرکذـت و  باتکلا  مکحم 

. ًاْملِع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َطاحَأ  ْدَق  َهَّللا  َّنَأ  َو  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک 
یلعأ ملعلا  هناحبـس  لعج  ۀفرعم و  لک  رادم  ملع و  لک  ساسأ  وه  يذلا  دیحوتلا  ملع  امیـس  ملعلا ال  فرـش  یلع  الیلد  ۀیآلا  هذـهب  یفک  و 

اهب نتما  هنم  لوأ  فرش و 
94 ص :

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  هیبن  یلع  اهلزنأ  ةروس  لوأ  یف  هناحبـس  لاقف  دوجولا  ءایـض  یلإ  مدعلا  ۀملظ  نم  هزاربإ  هقلخ و  دـعب  مدآ  نبا  یلع 
فیک لمأتف  ْمَْلعَی . َْمل  ام  َناْسنِْإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلِاب  َمَّلَع  يِذَّلا  ُمَرْکَْألا  َکُّبَر  َو  ْأَْرقا  ٍقَلَع  ْنِم  َناـْسنِْإلا  َقَلَخ  َقَلَخ  يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْساـِب  ْأَْرقا  ملـس  هلآ و 
ملعلا ۀمعنب  اهفدرأ  مث  داجیإلا  ۀمعنب  دیمح  میکح  نم  لیزنت  هفلخ  نم  هیدی و ال  نیب  نم  لطابلا  هیتأی  يذلا ال  دیجملا  میرکلا  هباتک  حـتتفا 

ۀلالدلا قیرط  ۀیادهلا و  رون  هب  ردص  کلذب و  یلاعت  هللا  هصخ  امل  ملعلا  نم  یلعأ  یه  داجیإلا  ۀـمعن  دـعب  ۀـمعن  دـجوت  وأ  هنم  مث  ناک  ولف 
. ۀغالبلا قئاقح  یناعملا و  قئاقد  ۀعاربلا و  ةزجحب  ذخألا  میقتسملا  طارصلا  یلع 

اهـضعب یف  قلع و  نم  ناسنإلا  قلخ  یلع  اهـضعب  لمتـشا  دق  یتلا  ةروسلا  هذه  ردـص  یف  ةروکذـملا  يآلا  نیب  بسانتلا  هجو  یف  لیق  دـق  و 
رخآ ءایـشألا و  سخأ  اهنأ  عم  ۀقلع  هنوک  وه  ناسنإلا و  لاح  لوأ  رکذ  یلاعت  هنإ  هتایآ  بیترت  یف  عیدـبلا  مظنلا  لصحیل  ملعی  مل  ام  همیلعت 

ترـصف ۀساسخلا  ۀـیاغ  یه  یتلا  ۀـجردلا  کلت  یف  کلاح  لوأ  یف  تنک  لاق  یلاعت  هنأک  بتارملا  لجأ  وه  املاع و  هتروریـص  وه  هلاح و 
هریغ ناک  ول  ذإ  بتارملا  فرـشأ  ملعلا  ناک  ول  متی  امنإ  اذـه  ۀـسافنلا و  فرـشلا و  یف  ۀـیاغلا  یه  یتلا  ۀـجردلا  هذـه  یف  کلاح  رخآ  یف 

. یلوأ ماقملا  اذه  یف  ءیشلا  کلذ  رکذ  ناکل  فرشأ 
. ْمَْلعَی َْمل  ام  َناْسنِْإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلِاب  َمَّلَع  يِذَّلا  ُمَرْکَْألا  َکُّبَر  َو  لاق  یلاعت  هنأ  رخآ  هجو  و 

95 ص :
فـصوب صتخا  هناحبـس  هللا  نأ  یلع  لدـی  اذـه  ۀـلع و  فصولا  نوکب  رعـشم  فصولا  یلع  مکحلا  بترت  نأ  هقفلا  لوصأ  یف  ررقت  دـق  و 

. یلوأ لیصفتلا  لعفأب  ةادؤملا  ۀیمرکألاب  هنارتقا  ناکل  سفنأ  ملعلا و  نم  لضفأ  ءیش  ناک  ولف  ملعلا  ناسنإلا  ملع  هنأل  ۀیمرکألا 
یشْخَی و ْنَم  ُرَّکَّذَیَس  لاقف  ءاملعلا  یف  ۀیشخلا  رصح  ۀیـشخلا و  یلع  رکذتلا  رکذتلا و  یلع  هب  ذخألا  قحلا و  لوبق  بترت  هناحبـس  هللا  ینب  و 

. ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنِإ 
. ًارِیثَک ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َۀَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  لاقف  ۀمکحلا  رمأ  مظع  ۀمکحلاب و  ملعلا  هناحبس  هللا  یمس  و 

اْنیَتآ ْدَقَف  اِیبَص  َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  َۀَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  یلاعت  هلوق  یف  ةوبنلا  مهفلا و  ملعلا و  نآرقلا و  ظعاوم  ۀمکحلا  یف  هورسف  ام  لصاح  و 
. ملعلا یلإ  عجری  لکلا  َۀَمْکِْحلا و  َو  َباتِْکلا  َمیِهاْربِإ  َلآ 

هناحبس لاقف  مهاوس  نم  لک  یلع  نیملاعلا  حجر  و 
96 ص :

. ِباْبلَْألا اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
ۀنجلا و رونلا و  ۀملظلا و  ریصبلا و  یمعألا و  نیب  ُبِّیَّطلا و  َو  ُثِیبَْخلا  يِوَتْسَی  ُْلق ال  بیطلا  ثیبخلا و  نیب  ةرشع  نیب  زیزعلا  هباتک  یف  قرف  و 

. ملعلا یلإ  اعیمج  هعجرم  تدجو  کلذ  ریسفت  تلمأت  اذإ  رورحلا و  لظلا و  رانلا و 
لاقف هتکئالم  هسفنب و  ملعلا  یلوأ  هناحبس  نرق  و 

97 ص :
. ِْملِْعلا اُولوُأ  َو  ُۀَِکئالَْملا  َو  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش 
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. ِْملِْعلا ِیف  َنوُخِساَّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو  یلاعت  هلوقب  روکذملا  نارتقالا  عم  کلذ  یلع  مهمارکإ  یف  داز  و 
. ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  یلاعت  هلوقب  و 

لهأ نم  نینمؤملل  فانـصأ  ۀعبرأل  تاجردلا  هناحبـس  هللا  رکذ  دق  ٍتاجَرَد و  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  یلاعت  لاق  و 
. ْمِهِّبَر َْدنِع  ٌتاجَرَد  ْمَُهل  هلوق  یلإ  ْمُُهبُوُلق . ْتَلِج  َو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  ردب 

. َنیِدِهاجُْملا ُهَّللا  َلَّضَف  َو  نیدهاجملل  و 
تاحلاصلا لمع  نمل  و 

98 ص :
. ٍتاجَرَد َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  ءاملعلل  یلُْعلا و  ُتاجَرَّدـلا  ُمَُهل  َِکئلوُأَف  ِتاِحلاَّصلا  َلِـمَع  ْدَـق  ًاـنِمُْؤم  ِِهتْأَـی  ْنَم  َو 

. سانلا لضفأ  ءاملعلا  نوک  بجوف  تاجردب  فانصألا  عیمج  یلع  ءاملعلا  لضف  تاجردب و  نینمؤملا  نم  مهریغ  یلع  ردب  لهأ  لضفف 
ُهَّنَأ ُهَّللا  َدِهَش  دیحوتلا  ۀیناثلا  ِِهب . اَّنَمآ  َنُولوُقَی  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِساَّرلا  َو  نامیإلا  یلوألا  بقانم  سمخب  ءاملعلا  هباتک  یف  هناحبس  هللا  صخ  دق  و 

ۀعبارلا َنوُْکبَی . ِناـقْذَْأِلل  َنوُّرِخَی  َو  هلوق  یلإ  ِِهْلبَق  ْنِم  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  نزحلا  ءاـکبلا و  ۀـثلاثلا  ِْملِْعلا . اُولوُأ  َو  ُۀَِـکئالَْملا  َو  َوُـه  اَّلِإ  َهلِإ  ـال 
. ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنِإ  ۀیشخلا  ۀسماخلا  ۀیآلا . ِِهْلبَق  ْنِم  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  عوشخلا 

99 ص :
َنیِذَّلا ِروُدُص  ِیف  ٌتانَِّیب  ٌتایآ  َوُه  َْلب  یلاعت  لاق  ًاْملِع و  ِینْدِز  ِّبَر  ُْلق  َو  ۀـمکحلا  ملعلا و  نم  هاتآ  ام  عم  هل  ارمآ  هیبنل  ابطاخم  یلاعت  لاق  و 

. َْملِْعلا اُوتوُأ 
میرکلا هباتک  یف  اهیلع  هللا  هبن  یتلا  هلئاضف  نم  ةذبن  هذهف  َنوُِملاْعلا . اَّلِإ  اُهلِقْعَی  ام  َو  ِساَّنِلل  اُهبِرْضَن  ُلاْثمَْألا  َْکِلت  َو  یلاعت  لاق  و 

ملعلا لضف  یف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  يور  امیف  لصف   - 2

نیدلا یف  ههقفی  اریخ  هب  هللا  دری  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لوق  اهنمف  رصحلا  نع  وبنت  ةریثک  کلذ  یف  یهف  ۀنسلا  امأ  و 
هلوق ص: و 

ملسم لک  یلع  ۀضیرف  ملعلا  بلط 
هلوق ص: و 

هکردی ملف  املع  بلط  نم  رجألا و  نم  نیلفک  هل  هللا  بتک  هکردأف  املع  بلط  نم 
100 ص :

رجألا نم  الفک  هل  هللا  بتک 
هلوق ص: و 

هل هللا  بتک  الإ  ملاعلا  باب  یلإ  فلتخی  ملعتم  نم  ام  هدیب  یـسفن  يذـلا  وف  نیملعتملا  یلإ  رظنیلف  رانلا  نم  هللا  ءاقتع  یلإ  رظنی  نأ  بحأ  نم 
تدهش هل و  اروفغم  حبصی  یسمی و  هل و  رفغتست  یه  ضرألا و  یلع  یشمی  ۀنجلا و  یف  ۀنیدم  مدق  لکب  هل  هللا  ینب  ۀنـس و  ةدابع  مدق  لکب 

رانلا نم  هللا  ءاقتع  مه  نآ  ۀکئالملا 
هلوق ص: و 

هللا لیبس  یف  هقفنأف  ابهذ  سیبق  وبأ  نوکی  نأ  نم  هل  ریخ  لجرلا  هملعتی  ملعلا  نم  اباب  نإ  هلیل و  مئاقلا  هراهن  مئاصلاک  وهف  ملعلا  بلط  نم 
هلوق ص: و 

ۀنجلا یف  ةدحاو  ۀجرد  ءایبنألا  نیب  هنیب و  ناک  مالسإلا  هب  ییحیل  ملعلا  بلطی  وه  توملا و  هءاج  نم 
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هلوق ص: و 
ملاعلا اهرصبیف  سانلل  ۀعدبلا  عضی  ناطیشلا  نأل  کلذ  اماع و  نیعبس  سرفلا  رضح  نیتجرد  لک  نیب  ۀجرد  نوعبس  دباعلا  یلع  ملاعلا  لضف 

هتدابع یلع  لبقی  دباعلا  اهلیزیف و 
هلوق ص و 
101 ص :

یف توحلا  یتح  اهرحج و  یف  ۀـلمنلا  یتح  ضرألا  تاوامـسلا و  لهأ  هتکئالم و  هللا و  نإ  مکاندأ  یلع  یلـضفک  دـباعلا  یلع  ملاعلا  لضف 
ریخلا سانلا  ملعم  یلع  نولصیل  ءاملا 

هلوق ص: و 
عجری یتح  هللا  لیبس  یف  وهف  ملعلا  بلط  یف  جرخ  نم 

هلوق ص: و 
اماع نیعبرأ  ةدابعک  هلمع  ناک  يده  یلإ  الاض  قح و  یلإ  الطاب  هب  دریل  ملعلا  نم  اباب  بلطی  جرخ  نم 

هلوق ص: و 
معنلا رمح  کل  نوکی  نأ  نم  ریخ  ادحاو  الجر  کب  هللا  يدهی  نئل  یلعل ع 

هلوق ص: و 
اضیأ یلعل ع  هلاق  هنأ  کلذ  يور  اهیف و  ام  ایندلا و  نم  کل  ریخ  ادحاو  الجر  کب  هللا  يدهی  نئل  ذاعمل 

هلوق ص: و 
یتنس و نویحی  نیذلا  لاق  كؤافلخ  نم  هللا و  لوسر  ای  لیقف  یئافلخ  هللا  محر 

102 ص :
هلوق ص: هللا و  دابع  اهنوملعی 

ریثکلا و بشعلا  ألکلا و  تتبنأف  ءاملا  تلبقف  ۀبیط  ۀـفئاط  اهنم  ناک  اضرأ و  باصأ  ثیغ  لثمک  ملعلا  يدـهلا و  نم  هب  هللا  ینثعب  ام  لثم  نإ 
کسمت ناعیق ال  یه  امنإ  يرخأ  اهنم  ۀفئاط  باصأ  اوعرز و  اوقـس و  اهنم و  اوبرـش  سانلا و  اهب  هللا  عفنف  ءاملا  تکـسمأ  بداجأ  اهنم  ناک 

هللا يده  لبقی  مل  اسأر و  کلذب  عفری  مل  نم  لثم  ملع و  ملعف و  هب  هللا  ینثعب  ام  هعفن  هللا و  نید  یف  هقف  نم  لثم  کلذف  ألک  تبنت  ءام و ال 
هلوق ص: هب و  تلسرأ  يذلا 

اهملعی و اهب و  یـضقی  وهف  ۀمکحلا  هللا  هاتآ  لجر  قحلا و  یف  هتکله  یلع  هطلـسف  الام  هللا  هاتآ  لجر  نینثا  یف  الإ  ۀـطبغ  ینعی ال  دـسح  ال 
هلوق ص:

لثم مثإلا  نم  هیلع  ناک  ۀلالض  یلإ  اعد  نم  ائیـش و  مهروجأ  نم  کلذ  صقنی  هعبت ال  نم  روجأ  لثم  رجألا  نم  هل  ناک  يده  یلإ  اعد  نم 
هعبت نم  ماثآ 
103 ص :

هلوق ص: ائیش و  مهماثآ  نم  کلذ  صقنی  ال 
هلوق ص: هل و  وعدی  حلاص  دلو  وأ  هب  عفتنی  ملع  وأ  ۀیراج  ۀقدص  ثالث  نم  الإ  هلمع  عطقنا  مدآ  نبا  تام  اذإ 

هلوق ص: هدعب و  نم  هب  لمعی  ملع  اهرجأ و  هغلبی  يرجت  ۀقدص  هل و  وعدی  حلاص  دلو  ثالث  هدعب  نم  لجرلا  فلخی  ام  ریخ 
هلوق ص: عنصی و  امب  اضر  ملعلا  بلاطل  اهتحنجأ  عضتل  ۀکئالملا  نإ 

هلوق ص: نیصلاب و  ول  ملعلا و  اوبلطا 
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هقزر نم  صقنی  مل  هتشیعم و  یف  هل  كروب  ۀکئالملا و  هیلع  تلظأ  ملعلا  بلط  یف  ادغ  نم 
104 ص :

هلوق ص: و 
ۀنجلا یلإ  اقیرط  هل  هللا  لهس  املع  هب  سمتلی  اقیرط  کلس  نم 

هلوق ص: و 
لهج یلع  ةالص  نم  ریخ  ملع  عم  مون 

هلوق ص: و 
دباع فلأ  نم  ناطیشلا  یلع  دشأ  هیقف 

هلوق ص: و 
ةادهلا لضت  نأ  کشوأ  تسمطنا  اذإف  رحبلا  ربلا و  تاملظ  یف  اهب  يدتهی  ءامسلا  یف  موجنلا  لثمک  ضرألا  یف  ءاملعلا  لثم  نإ 

هلوق ص: و 
اقیدص نیعبس  نینثا و  باوث  ۀمایقلا  موی  یلاعت  هللا  هاطعأ  ربکی  یتح  ةدابعلا  ملعلا و  یف  أشن  شان  امیأ 

هلوق ص: و 
دیرأ انأ  الإ و  مکیف  یملح  یملع و  لعجأ  مل  ینإ  ۀمایقلا  موی  ءاملعلل  لج  زع و  هللا  لوقی 

105 ص :
یلابأ مکنم و ال  ناک  ام  یلع  مکل  رفغأ  نأ 

هلوق ص: و 
ملح یلإ  ملع  نم  لضفأ  ءیش  یلإ  ءیش  عمج  ام 

هلوق ص: و 
رشنی ملع  لثم  ۀقدصب  سانلا  قدصت  ام 

هلوق ص: و 
يدر نع  هدری  يده و  اهب  هللا  هدیزی  ۀمکح  ۀملک  نم  لضفأ  ۀیده  هیخأ  یلإ  ملسملا  ءرملا  يدهأ  ام 

هلوق ص: و 
هاخأ هملعی  مث  املع  ءرملا  ملعی  نأ  ۀقدصلا  لضفأ 

هلوق ص: و 
سانلا رئاس  یف  ریخ  رجألا و ال  یف  ناکیرش  ملعتملا  ملاعلا و 

هلوق ص: و 
ةدابعلا ریثک  نم  ریخ  ملعلا  لیلق 

106 ص :
هلوق ص: و 

وأ اریخ  ملعتیل  الإ  دیری  دجـسملا ال  یلإ  حار  نم  ةرمعلا و  مات  رمتعم  رجأ  هل  ناک  هملعیل  وأ  اریخ  ملعتیل  الإ  دیری  دجـسملا ال  یلإ  ادـغ  نم 
ۀجحلا مات  جاح  رجأ  هلف  هملعیل 

هلوق ص: و 
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کلهتف ۀسماخلا  نکت  ابحم و ال  وأ  اعمتسم  وأ  املعتم  وأ  املاع  دغا 
هلوق ص: و 

. اوعتراف ۀنجلا  ضایر  یف  متررم  اذإ 
؟ ۀنجلا ضایر  ام  هللا و  لوسر  ای  اولاق :

: لاق
مهب اوفح  مهیلع  اوتأ  اذإف  رکذلا  قلح  نوبلطی  ۀکئالملا  نم  تارایس  نإف هللا  رکذلا  قلح 

هابـشأ جـحت و  قلطت و  حـکنت و  موصت و  یلـصت و  عیبت و  يرتشت و  فیک  مارحلا  لالحلا و  سلاـجم  یه  رکذـلا  قلح  ءاـملعلا : ضعب  لاـق 
کلذ

الک لاقف  هنولأسی  یلاعت و  هللا  نوعدی  سلجم  نوهقفتی و  سلجم  ناسلجم  دجسملا  یف  اذإف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  جرخ  و 
مهعم دعق  مث  تلسرأ  میلعتلاب  لضفأ  ءالؤه  لهاجلا  نوهقفی  نوملعتیف و  ءالؤه  امأ  هللا و  نوعدیف  ءالؤه  امأ  ریخ  یلإ  نیسلجملا 

یبنلا ص تیتأ  لاق  هنع  هللا  یضر  لاسع  نب  ناوفص  نع  و 
107 ص :

هفحتل ملعلا  بلاط  نإ  ملعلا  بلاطب  ابحرم  لاـقف  ملعلا  بلطأ  تئج  ینإ  هللا  لوسر  اـی  هل  تلقف  رمحأ  هل  درب  یلع  ئکتم  دجـسملا  یف  وه  و 
بلطی امل  مهتبحم  نم  ایندلا  ءامس  اوغلبی  یتح  اضعب  اهضعب  بکری  مث  اهتحنجأب  ۀکئالملا 

ۀنیدـم ۀـنیدملا  نم  کتیتأ  ینإ  ءادردـلا  ابأ  ای  لاقف  لجر  هاتأف  قشمد  دجـسم  یف  ءادردـلا  یبأ  عم  اـسلاج  تنک  لاـق  سیق  نب  ریثک  نع  و 
ءاج لاقف و ال  لاق ال  ةراجت  کب  ءاج  امف  لاق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  هثدحت  کنأ  کنع  ینغلب  ثیدـحل  لوسرلا ص 
یلإ اقیرط  هب  هللا  کلـس  املع  هیف  سمتلی  اقیرط  کلـس  نم  لوقی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لاق  مث  لاق ال  هریغ  کب 
ءاملا یف  ناتیحلا  یتح  ضرألا  یف  نم  تاوامسلا و  یف  نم  هل  رفغتـسیل  ملاعلا  نإ  ملعلا و  بلاطل  اضر  اهتحنجأ  عضتل  ۀکئالملا  نإ  ۀنجلا و 
اوثرو امنإ  امهرد  ارانید و ال  اوثروی  مل  ءایبنألا  نإ  ءایبنألا  ۀـثرو  ءاملعلا  نإ  بکاوکلا  رئاس  یلع  رمقلا  لضفک  دـباعلا  یلع  ملاـعلا  لـضف  و 

رفاو ظحب  ذخأ  دقف  هب  ذخأ  نمف  ملعلا 
یف انعرسأف  نیثدحملا  ضعب  باب  یلإ  ةرصبلا  ۀقزأ  یف  یـشمن  انک  لاق  هنأ  یجاسلا  ییحی  نب  ایرکز  ییحی  یبأ  یلإ  ءاملعلا  ضعب  دنـسأ  و 

. هالجر تفج  یتح  هناکم  نع  لاز  امف  ئزهتسملاک  ۀکئالملا  ۀحنجأ  نع  مکلجرأ  اوعفرا  لاقف  نجام  لجر  انعم  ناک  یشملا و 
108 ص :

یبنلا ص ثیدحب  عمس  نأ  یلإ  عیلخ  لجر  ثیدحلا  باحصأ  یف  ناک  لاق  هنأ  یناتسجسلا  دواد  یبأ  یلإ  اضیأ  دنسأ  و 
ملعلا بلاطل  اهتحنجأ  عضتل  ۀکئالملا  نإ 

. هیلجر یف  ۀلکآلا  هتباصأف  ۀکئالملا  ۀحنجأ  أطأ  نأ  دیرأ  لاق  دیدح و  نم  نیرامسم  هیلجر  یف  لعجف 
هئاضعأ رئاس  هالجر و  تلشف  لاق  ملسم و  حرش  یف  ۀیاکحلا  هذه  یمیمتلا  لیعامسإ  نب  دمحم  هللا  دبع  وبأ  رکذ  و 

ملعلا لضف  یف  ۀصاخلا  قیرط  نع  يور  امیف  لصف   - 3

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  هئابآ  نع  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  نسحلا  یبأ  یلإ  حیحـصلا  دانـسإلاب  هانیور  ام  ۀصاخلا  قیرط  نم  و 
ةرکاذملا ةدابع و  هبلط  ۀنـسح و  یلاعت  هملعت هللا  نإف  هلهأ  نم  هوسبتقا  هناظم و  یف  ملعلا  اوبلطاف  ملـسم  لک  یلع  ۀضیرف  ملعلا  بلط  لاق  هنأ 

لالحلا ملاعم  هنأل  یلاعت  هللا  یلإ  ۀبرق  هلهأل  هلذب  ۀقدص و  هملعی  نم ال  همیلعت  داهج و  هب  لمعلا  حیبست و  هب 
109 ص :
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ءارضلا ءارـسلا و  یلع  لیلدلا  ةولخلا و  یف  ثدحملا  ةدحولا و  ۀبرغلا و  یف  بحاصلا  ۀشحولا و  یف  سنؤملا  ۀنجلا و  لیبس  رانم  مارحلا و  و 
یلإ یهتنی  مهلاعفب و  يدـتقی  مهراثآ و  سبتقت  ةداق  ریخلا  یف  مهلعجیف  اـماوقأ  هب  هللا  عفری  ءـالخألا  دـنع  نیزلا  ءادـعألا و  یلع  حالـسلا  و 

رحبلا ناتیح  یتح  سبای  بطر و  لک  مهل  رفغتسی  مهیلع  كرابت  اهتاولـص  یف  مهحـسمت و  اهتحنجأب  مهتلخ و  یف  ۀکئالملا  بغرت  مهئارآ 
لزانم دبعلاب  غلبی  فعـضلا  نم  نادبألا  ةوق  ۀـملظلا و  نم  راصبألا  ءایـض  لهجلا و  نم  بولقلا  ةایح  ملعلا  نإ  هماعنأ  ربلا و  عابـس  هماوه و  و 

هب دبعی و  برلا و  عاطی  هب  مایقلاب  هتـسرادم  مایـصلاب و  لدـعی  هیف  رکذـلا  یلوألا  ةرخآلا و  یف  العلا  تاجردـلا  راربألا و  سلاجم  رایخألا و 
هظح نم  هللا  همرحی  مل  نمل  یبوطف  ءایقشألا  همرحی  ءادعسلا و  همهلی  هعبات  لمعلا  مامإ و  ملعلا  مارحلا و  لالحلا و  فرعی  ماحرألا و  لصوت 

نإ لاملا  بلط  نم  مکیلع  بجوأ  ملعلا  بلط  نإ  الأ و  هب  لمعلا  ملعلا و  بلط  نیدـلا  لامک  نأ  اوملعا  ساـنلا  اـهیأ  نینمؤملا ع  ریمأ  نع  و 
هوبلطاف هلهأ  نم  هبلطب  مترمأ  دق  هلهأ و  دنع  نوزخم  ملعلا  مکل و  یفیس  هنمض و  دق  مکنیب و  لداع  همسق  دق  مکل  نومضم  موسقم  لاملا 

هنع ع: و 
هنم فلخ  الإ  اهدسی  ۀملث ال  مالسإلا  یف  ملث  ملاعلا  تام  اذإ  دهاجملا و  مئاقلا  مئاصلا  نم  لضفأ  ملاعلا 

110 ص :
هنع ع: و 

هیف وه  نم  هنم  أربی  نأ  امذ  لهجلاب  یفک  هیلإ و  بسن  اذإ  هب  حرفی  هنسحی و  نم ال  هیعدی  نأ  افرش  ملعلاب  یفک 
هنع ع: و 

لاملا هیلع و  موکحم  لاملا  مکاح و  ملعلا  لاملا و  سرحت  تنأ  کسرحی و  ملعلا  لاملا  نم  ریخ  ملعلا  لیمک  اـی  داـیز  نب  لـیمکل  لاـق  هنأ 
قافنإلا یلع  وکزی  ملعلا  ۀقفنلا و  هصقنت 

هنع ع: و 
اهب صقنی  لاملا  ۀـقفنلاب و  صقنی  ملعلا ال  یناثلا  ۀـنعارفلا  ثاریم  لاـملا  ءاـیبنألا و  ثاریم  هنأ  لوـألا  ۀعبـسب  لاـملا  نم  لـضفأ  ملعلا  اـضیأ 

نمؤملل و لصحی  لاملا  سماخلا  لاملا  یقبی  نفکلا و  یف  لخدـی  ملعلا  عبارلا  هبحاـص  ظـفحی  ملعلا  ظـفاحلا و  یلإ  لاـملا  جاـتحی  ثلاـثلا 
عباسلا لاملا  بحاص  یلإ  نوجاتحی  مهنید و ال  رمأ  یف  ملاعلا  یلإ  نوجاتحی  سانلا  عیمج  سداسلا  نمؤملل  الإ  لـصحی  ـال  ملعلا  رفاـکلا و 

هعنمی لاملا  طارصلا و  یلع  رورملا  یلع  لجرلا  يوقی  ملعلا 
هنع ع: و 

هنسحی ام  رخآ  ظفل  یف  هملعی و  ام  ئرما  لک  ۀمیق 
نیسحلا ع نب  یلع  نیدباعلا  نیز  نع  و 

111 ص :
لهاجلا یلإ  يدابع  تقمأ  نأ  لایناد  یلإ  یحوأ  یلاعت  هللا  نإ  ججللا  ضوخ  جهملا و  کفسب  ول  هوبلطل و  ملعلا  بلط  یف  ام  سانلا  ملعی  ول 

لباقلا ءاملحلل  عباتلا  ءاملعلل  مزاللا  لیزجلا  باوثلل  بلاطلا  یقتلا  یلإ  يدیبع  بحأ  نإ  مهب و  ءادتقالل  كراتلا  ملعلا  لهأ  قحب  فختسملا 
ءامکحلا نع 

هیلع ناک  ۀلالـض  باب  ملع  نم  ائیـش و  مهروجأ  نم  کئلوأ  صقنی  هب و ال  لمع  نم  رجأ  لثم  هلف  يدـه  باب  ملع  نم  لاـق  رقاـبلا ع  نع  و 
ائیش مهرازوأ  نم  کئلوأ  صقنی  هب و ال  لمع  نم  رازوأ  لثم 

هنع ع: و 
دباع فلأ  نیعبس  نم  لضفأ  هملعب  عفتنی  ملاع 

هنع ع: و 
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ءاملعلا هومکملع  امک  مکناوخإ  هوملع  ملعلا و  ۀلمح  نم  ملعلا  اوملعتف  هیلع  لضفلا  هل  ملعتملا و  رجأ  هل  مکنم  ملعلا  ملعی  يذلا  نإ 
هنع ع: و 

ۀنس لمع  نم  یسفن  یف  قثوأ  هب  قثأ  نم  یلإ  هسلجأ  سلجمل 
نإف تلق  هل  يرج  مهلک  سانلا  هملع  نإ  لاق  هل  کلذ  يرجی  هریغ  هملع  نإف  تلق  هب  لمع  نم  رجأ  لثم  هلف  اریخ  ملع  نم  قداـصلا ع  نع  و 

تام نإ  لاق و  تام 
112 ص :
هنع ع: و 

: هباتک یف  لوقی  لج  زع و  هللا  نإ  یبارعأ و  وهف  نیدلا  یف  مکنم  هقفتی  مل  نم  نإف  نیدلا  یف  اوهقفت  لاق 
َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  َو  ِنیِّدلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل 

هنع ع: و 
المع هل  كزی  مل  ۀمایقلا و  موی  هیلإ  هللا  رظنی  مل  هللا  نید  یف  هقفتی  مل  نم  هنإف  ابارعأ  اونوکت  هللا و ال  نید  یف  هقفتلاب  مکیلع 

هنع ع: و 
اوهقفتی یتح  طایسلاب  مهسوءر  تبرض  یباحصأ  نأ  تددول 

هنع ع: و 
اظح ذخأ  دقف  اهنم  ءیـشب  ذخأ  نمف  مهثیداحأ  نم  ثیداحأ  اوثرو  امنإ  ارانید و  امهرد و ال  اوثروی  مل  ءایبنألا  نإ  ءایبنألا  ۀـثرو  ءاملعلا  نإ 

لیوأت نیلطبملا و  لاحتنا  نیلاغلا و  فیرحت  هنع  نوفنی  الودع  فلخ  لک  یف  تیبلا  لهأ  انیف  نإف  هنوذخأت  نمع  اذـه  مکملع  اورظناف  ارفاو 
نیلهاجلا

هنع ع: و 
نیدلا یف  ههقف  اریخ  دبعب  هللا  دارأ  اذإ 

یف کلذ  ثبی  مکثیدحل  ۀیوار  لجر  قداصلل ع  رامع  نب  ۀیواعم  لاق  و 
113 ص :

هب دشی  انثیدحل  ۀـیاورلا  لاق  لضفأ  امهیأ  ۀـیاورلا  هذـه  هل  تسیل  مکتعیـش  نم  ادـباع  لعل  مکتعیـش و  بولق  مهبولق و  یف  هددـشی  سانلا و 
دباع فلأ  نم  لضفأ  انتعیش  بولق 

هنع ع: و 
هیقف توم  نم  سیلبإ  یلإ  بحأ  نینمؤملا  نم  تومی  دحأ  نم  ام  لاق 

هنع ع: و 
ءیش اهدسی  ۀملث ال  مالسإلا  یف  ملث  هیقفلا  نمؤملا  تام  اذإ 

اهنم دعـصی  ناک  یتلا  ءامـسلا  باوبأ  اهیلع و  هللا  دبعی  ناک  یتلا  ضرألا  عاقب  ۀکئالملا و  هیلع  تکب  نمؤملا  تام  اذإ  لاق  مظاکلا ع  نع  و 
اهل ۀنیدملا  روس  نصحک  مالسإلا  نوصح  ءاهقفلا  نینمؤملا  نأل  ءیش  اهدسی  ۀملث ال  مالسإلا  یف  ملث  هلامعأ و 

هنع ع: و 
اولاقف ۀمالعلا  ام  لاقف و  ۀمالع  لیقف  اذه  ام  لاقف  لجرب  اوفاطأ  دق  ۀـعامج  اذإف  دجـسملا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لخد  لاق 

نم رضی  ملع ال  كاذ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  لاق  ۀیبرعلا  راعـشألا  ۀیلهاجلا و  مایأ  اهعئاقو و  برعلا و  باسنأب  سانلا  ملعأ 
هملع نم  عفنی  هلهج و ال 
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یبنلا ص: لاق  مث 
لضف وهف  نهالخ  ام  ۀمئاق و  ۀنس  وأ  ۀلداع  ۀضیرف  وأ  ۀمکحم  ۀیآ  ۀثالث  ملعلا  امنإ 

114 ص :

ملعلا لضف  یف  يرکسعلا ع  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  نع  يور  ام  یف  لصف   - 4

زع و هلوق  امأ  مامإلا ع و  لاق  یماتَْیلا  َو  هلوق  یلإ  َهَّللا  اَّلِإ  َنوُُدبْعَت  َلِیئارْسِإ ال  ِیَنب  َقاثیِم  انْذَخَأ  ْذِإ  َو  یلاعت  هلوق  یف  يرکـسعلا ع  ریـسفت  نم 
هللا هناص  مهناص  نمف  مهئابآ  نع  مهعاطقنال  یماتیلا  رب  یلع  یلاعت  هللا  ثح  لاق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإف  یماتَْیلا  َو  لج 
نم عسوأ  ارـصق  هدـی  تحت  ترم  ةرعـش  لکب  ۀـنجلا  یف  هل  یلاعت  هللا  لعج  هب  اـقفر  میتی  سأرب  هدـی  حـسم  نم  هللا و  همرکأ  مهمرکأ  نم  و 

همامإ ال نع  عطقنا  میتی  میتیلا  اذه  متی  نم  دشأ  مامإلا ع و  لاق  نودـلاخ  اهیف  مه  نیعألا و  ذـلت  سفنألا و  یهتـشت  ام  اهیف  اهیف و  امب  ایندـلا 
لهاجلا اذـهف  اـنمولعب  اـملاع  انتعیـش  نم  ناـک  نمف  ـالأ  هنید  عئارـش  نم  هب  یلتبی  اـمیف  همکح  فیک  يردـی  ـال  هیلإ و  لوصولا  یلع  ردـقی 

یبأ کلذب  ینثدح  یلعألا  قیفرلا  یف  انعم  ناک  انتعیرـش  هملع  هدـشرأ و  هادـه و  نمف  الأ  هرجح  یف  میتی  انتدـهاشم  نع  عطقنملا  انتعیرـشب 
یلع ع لاق  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  هئابآ  نع  هیبأ  نع 

115 ص :
جات هسأر  یلع  ۀمایقلا  موی  ءاج  هب  هانوبح  يذلا  ملعلا  رون  یلإ  مهلهج  ۀملظ  نم  انتعیش  ءافعـض  جرخأف  انتعیرـشب  املاع  انتعیـش  نم  ناک  نم 

لآ ةذـمالت  ضعب  نم  ملاع  اذـه  دانم  يدانی  مث  اهریفاذـحب  ایندـلا  اهنم  کلـس  لقأل  موقی  ۀـلح ال  تاصرعلا و  کلت  لهأل  ءیـضی  رون  نم 
نم لک  جرخیف  نانجلا  ةزن  یلإ  تاصرعلا  هذه  ۀـملظ  ةریح  نم  هجرخیل  هرونب  ثبـشتیلف  هلهج  ةریح  نم  ایندـلا  یف  هجرخأ  نمف  الأ  دـمحم 
نإ تلاقف  ۀقیدصلا ع  ۀمطاف  دنع  ةأرما  ترـضح  لاق و  ۀهبـش  نع  هل  حضوأ  وأ  الفق  لهجلا  نم  هبلق  نع  حتف  وأ  اریخ  ایندـلا  یف  هملع  ناک 
نأ یلإ  تثلث  مث  تباجأف  تنث  مث  کلذ  نع  اهتباجأف  کلأسأ  کیلإ  ینتثعب  دق  ءیش و  اهتالص  رمأ  یف  اهیلع  سبل  دق  ۀفیعـض و  ةدلاو  یل 
نم تیأر  کل أ  ادـب  امع  یلـس  یتاه  ۀـمطاف ع  تلاق  هللا  لوسر  تنب  اـی  کـیلع  قشأ  ـال  تلاـق  ةرثکلا و  نم  تلجخ  مث  تباـجأف  ترـشع 
نم رثکأب  ۀلأسم  لکل  انأ  تیرتکا ]  ] تیرکأ تلاقف  تلاق ال  هیلع  لقثی  رانید أ  فلأ  ۀئام  هارک  لیقث و  لمحب  حطس  یلإ  اموی  دعـصی  يرتکا 
علخ نم  مهیلع  علخیف  نورـشحی  انتعیـش  ءاـملع  نإ  لوقی  یبأ ص  تعمـس  یلع  لـقثی  ـال  نأ  يرحأـف  اؤلؤل  شرعلا  یلإ  يرثلا  نیب  اـم  ءلـم 

يدانم يدانی  مث  رون  نم  ۀـعلخ  فلأ  فلأ  مهنم  دـحاولا  یلع  علخی  یتح  هللا  دابع  داشرإ  یف  مهدـج  مهمولع و  ةرثک  ردـق  یلع  تامارکلا 
نیذلا ماتیألا  مکتذمالت و  ءالؤه  مهتمئأ  مه  نیذلا  مهئابآ  نع  مهعاطقنا  دنع  مهل  نوشعانلا  دمحم  لآ  ماتیأل  نولفاکلا  اهیأ  لج  زع و  انبر 

نم مهنع  ذـخأ  ام  ردـق  یلع  ماتیألا  کئلوأ  نم  دـحاو  لـک  یلع  نوعلخیف  ایندـلا  یف  مولعلا  علخ  مهیلع  اوعلخاـف  مهومتـشعن  مهومتلفک و 
ۀلح فلأ  ۀئام  هیلع  علخی  نمل  ماتیألا  یف  ینعی  مهیف  نأ  یتح  مولعلا 

116 ص :
مهل اومتت  یتح  ماـتیألل  نیلفاـکلا  ءاـملعلا  ءـالؤه  یلع  اودـیعأ  لوقی  یلاـعت  هللا  نإ  مث  مهنم  ملعت  نم  یلع  ماـتیألا  ءـالؤه  علخی  کلذـک  و 
تلاق مهتبترم  یلع  مهیلع  علخ  نمم  مهتبترم  کلذـک  مهل و  فعاضی  مهیلع و  اوعلخی  نأ  لبق  مهل  ناـک  اـم  مهل  متیف  اهوفعـضت  مهعلخ و 

هنإف سمـشلا  هیلع  تعلط  ام  لضف  ام  ةرم و  فلأ  فلأ  سمـشلا  هیلع  تعلط  اـمم  لـضفأل  علخلا  کـلت  نم  اکلـس  نإ  هللا  ۀـمأ  اـی  ۀـمطاف ع 
نم هجرخی  لهجلا  هیت  یف  بشانلا  هیلاوم  نع  عطقنملا  دـمحم  لآ  میتی  لفاک  لـضف  یلع ع  نب  نسحلا  لاـق  ردـکلا و  صیغنتلاـب و  بوشم 
انل لفک  نم  یلع ع  نب  نیسحلا  لاق  اهسلا و  یلع  سمـشلا  لضفک  هیقـسی  همعطی و  میتی  لفاک  لضف  یلع  هیلع  هبتـشا  ام  هل  حضوی  هلهج و 

میرکلا دبعلا  اهیأ  ای  لج  زع و  هللا  هل  لاق  هاده ] و   ] هادهب هدشرأ  یتح  هیلإ  تطقـس  یتلا  انمولع  نم  هاساوف  انراتتـساب  انتنحم  انع  هتعطق  امیتی 
رئاس نم  اهب  قیلی  ام  اهیلإ  اومض  رصق و  فلأ  فلأ  هملع  فرح  لک  ددعب  نانجلا  یف  یتکئالم  ای  هل  اولعجا  مرکلا  اذهب  یلوأ  ینإ  یساوملا 
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لاـق لـعفأ  فیک  بر  اـی  لاـق  یلإ  یقلخ  ببح  یقلخ و  یلإ  ینببح  یـسوم ع  یلإ  لـج  زع و  هللا  یحوأ  نیـسحلا ع  نب  یلع  لاـق  معنلا و 
مایق اهراهن و  مایصب ]  ] مایـص ۀنـس  ۀئام  ةدابع  نم  کل  لضفأ  یئانف  نع  الاض  وأ  یباب  نع  اقبآ  درت  نألف  ینوبحیل  یئامعن  یئالآ و  مهرکذ 

لاق کنم  قبآلا  دبعلا  اذه  نم  یسوم ع و  لاق  اهلیل 
117 ص :

هتعیرش و هفرعت  هنید  ۀعیرـشب  لهاجلا  هفرع  ام  دعب  هنع  بئاغلا  هفرعت  هنامز  مامإب  لهاجلا  لاق  کئانف  نع  لاضلا  نمف  لاق  درمتملا  یـصاعلا 
دمحم لاق  رفوألا و  ءازجلا  مظعألا و  باوثلاب  انتعیش  ءاملع  رشاعم  اورشباف  نیسحلا ع  نب  یلع  لاق  هتاضرم  یلإ  هب  لصوتی  هبر و  هب  دبعی  ام 

لهجلا و ۀملظ  اهب  لیزی  ۀعمـش  هعم  ملاعلا  کلذک  ریخب  هل  اعد  هتعمـشب  رـصبأ  نم  لکف  سانلل  ءیـضت  ۀعمـش  هعم  نمک  ملاعلا  یلع ع  نب 
ةرعـش لکب  کلذ  نع  هضوعی  یلاعت  هللا  رانلا و  نم  هئاقتع  نم  وهف  لهج  نم  اهب  اـجن  وأ  ةریح  نم  اـهب  جرخف  هل  تءاـضأ  نم  لـکف  ةریحلا 
اهبحاص یلع  لابو  ۀقدصلا  کلت  لب  هب  لج  زع و  هللا  رمأ  يذـلا  هجولا  ریغ  یلع  راطنق  فلأ  ۀـئامب  ۀـقدصلا  نم  هل  لضفأ  وه  ام  هقتعأ  نمل 

یلی يذلا  رغثلا  یف  نوطبارم  انتعیـش  ءاملع  دـمحم ع  نب  رفعج  لاق  ۀـبعکلا و  يدـی  نیب  ۀـعکر  فلأ  ۀـئام  نم  لضفأ  وه  ام  هللا  هیطعی  نکل 
انتعیش نم  کلذل  بصتنا  نمف  الأ  بصاونلا  هتعیش  سیلبإ و  طلستی  نأ  نع  انتعیش و  ءافعـض  یلع  جورخلا  نع  مهنوعنمی  هتیرافع  سیلبإ و 

نب یـسوم  لاق  مهنادبأ و  نع  عفدـی  كاذ  انیبحم و  نایدأ  نع  عفدـی  هنأل  ةرم  فلأ  فلأ  رزخلا  كرتلا و  مورلا و  دـهاج  نمم  لضفأ  ناک 
همه دـباعلا  نأل  دـباع  فلأ  نم  سیلبإ  یلع  دـشأ  انمولع  نم  ملعتلا  انتدـهاشم و  نع  نیعطقنملا  انماتیأ  نم  امیتی  ذـقنی  دـحاو  هیقف  رفعج ع 
فلأ نم  هللا  دـنع  لضفأ  وه  کلذـک  هتدرم و  سیلبإ و  دـی  نم  مهذـقنیل  هئامإ  هللا و  دابع  تاذ  هسفن  تاذ  عم  همه  اذـه  طقف و  هسفن  تاذ 
سانلا تیفک  کسفن و  تاذ  کتمه  تنک  لجرلا  معن  ۀـمایقلا  موی  دـباعلل  لاقی  یـسوم ع  نب  یلع  لاـق  ةدـباع و  فلأ  فلأ  دـباع و  فلأ 

نم مهذقنأ  هریخ و  سانلا  یلع  ضافأ  نم  هیقفلا  نإ  الأ  ۀنجلا  لخداف  کتنوئم 
118 ص :

ءافعـضل يداهلا  دـمحم  لآ  ماتیأل  لفاکلا  اهیأ  هیقفلل  لاقی  یلاعت و  هللا  ناوضر  مهل  لصح ]  ] لصف هللا و  ناـنج  معن  مهیلع  رفو  مهئادـعأ و 
نیذـلا مه  ارـشع و  لاق  یتح  مائف  مائف و  هعم  ۀـنجلا  لخدـیف  فقیف  کنم  ملعت  وأ  کـنع  ذـخأ  نم  لـکل  عفـشت  یتح  فق  هیلاوم  هیبحم و 

ماتیأب لفکت  نم  نإ  یلع ع  نب  دمحم  لاق  نیتلزنملا و  نیب  ام  قرف  مک  اورظناف  ۀمایقلا  موی  یلإ  هنع  ذخأ  نمع  اوذـخأ  همولع و  هنع  اوذـخأ 
مهنم و مهذقنتساف  انئادعأ  نم  بصاونلا  يدیأ  یف  مهنیطایش و  يدیأ  یف  ءارسألا  مهلهج  یف  نیریحتملا  مهمامإ  نع  نیعطقنملا  دمحم  لآ 

لـضفأب دـباعلا  یلع  هللا  دـنع  اولـضفیل  مهتمئأ  لیلد  مهبر و  جـجحب  نیبصانلا  رهق  مهـساوسو و  درب  نیطایـشلا  رهق  مهتریح و  نم  مهجرخأ 
ۀلیل رمقلا  لضفک  دباعلا  اذه  یلع  مهلضف  ءامـسلا و  یلع  بجحلا  یـسرکلا و  یلع  شرعلا  ضرألا و  یلع  ءامـسلا  لضف  نم  رثکأب  عقاوملا 

هیلع و نیلادلا  هیلإ و  نیعادلا  ءاملعلا  نم  مکمئاق  ۀبیغ  دـعب  یقبی  نم  ول ال  دـمحم ع  نب  یلع  لاق  ءامـسلا و  یف  بکوک  یفخأ  یلع  ردـبلا 
بولق ۀمزأ  نوکـسمی  نیذلا  بصاونلا  خاخف  نم  هتدرم و  سیلبإ و  كابـش  نم  هللا  دابع  ءافعـضل  نیذقنملا  هللا و  ججحب  هنید  نع  نیباذـلا 

نب نسحلا  لاق  لج و  زع و  هللا  دنع  نولضفألا  مه  کئلوأ  هللا  نید  نع  دترا  الإ  دحأ  یقب  امل  اهناکس  ۀنیفسلا  کسمی  امک  ۀعیـشلا  ءافعض 
یلع ع

119 ص :
ءاهب جات  مهنم  دحاو  لک  سأر  یلع  مهناجیت و  نم  عطست  راونألا  ۀمایقلا و  موی  انتیالو  لهأ  انیبحم و  ءافعـضب  نوماوقلا  انتعیـش  ءاملع  یتأی 

نم هولفک  دق  میتی  كانه  یقبی  الف  ثبنی  مهناجیت  عاعشف  ۀنس  فلأ  ۀئام  ثالث  ةریـسم  اهرود  ۀمایقلا و  تاصرع  یف  راونألا  کلت  تثبنا  دق 
مهنولزنی مث  نانجلا  قوف  مهب  يذاحی  یتح  ولعلا  یلإ  مهتعفرف  مهراونأ  نم  ۀبعـشب  قلعت  الإ  هوجرخأ  هیتلا  ةریح  نم  هوملع و  لهجلا و  ۀملظ 
بـصاونلا نم  بصان  یقبی  نوعدـی و ال  مهیلإ  اوناک  نیذـلا  مهتمئأ  ةرـضحب  مهیملعم و  مهیذاتـسأ و  راوج  یف  مهل  ةدـعملا  مهلزاـنم  یلع 

مهعفدت یتح  مهلمحتف  نارینلا  بهل  نم  دشأ  هیلع  لوحت  هناسل و  سرخأ  هانذأ و  تمص  هانیع و  تیمع  الإ  ناجیتلا  کلت  عاعش  نم  هبیـصی 
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میحجلا ءاوس  یلإ  مهوعدتف  ۀینابزلا  یلإ 
ۀلاسرلل ۀبسانم  راصتخالل و  اراثیإ  اهیلع  انرصتقا  ثیدحلا  نم  ملعلا  لئاضف  یف  درو  امم  ةذبن  هذهف 

ۀمیدقلا مکحلا  ۀفلاسلا و  بتکلا  نم  ملعلا  لضف  یف  لصف   - 5

املاع نکت  نإف  مهعم  سلجاف  هللا  نورکذـی  اموق  تیأر  نإف  کنیع  یلع  سلاجملا  رتخا  ینب  ای  هنبـال  ناـمقل  لاـق  ۀـمیدقلا  ۀـمکحلا  نم  و 
مهعم سلجت  الف  هللا  نورکذی  اموق ال  تیأر  اذإ  مهعم و  کمعتف  هتمحرب  مهلظی  نأ  هللا  لعل  كوملع و  الهاج  نکت  نإ  کملع و  کعفن 

120 ص :
مهعم کمعتف  ۀبوقعب  مهلظی  نأ  هللا  لعل  الهج و  كودیزی  الهاج  تنک  نإ  کملع و  کعفنی  مل  املاع  نکت  نإف 

مث اهب  لمعا  مث  اهملعتف  هل  رفغأ  نأ  تدرأ  الإ و  دحأ  بلق  یف  ۀمکحلا  لعجأ  ینإف ال  ۀمکحلا  مظع  یسومل ع  یلاعت  هللا  لاق  ةاروتلا  یف  و 
ةرخآلا ایندلا و  یف  یتمارک  کلذب  لانت  یک  اهلذبا 

املاع اودـجت  مل  نإف  ءاملعلا  اوثداحف  ایقت  مهیف  اودـجت  مل  نإف  ءایقتألا  سانلا  نم  اوثداح  مهنابهر  لیئارـسإ و  ینب  رابحأل  لـق  روبزلا  یف  و 
هکاله دیرأ  انأ  یقلخ و  یف  نهنم  ةدحاو  تلعج  ام  بتارم  ثالث  لقعلا  ملعلا و  یقتلا و  نإف  ءالقعلا  اوثداحف 

نأل لقعلا  یلع  ملعلا  مدق  کلذل  ملعلاب و  الإ  لصحت  ۀیـشخلا ال  نأ  نم  مدقت  امک  ملعلا  نودب  دـجوی  یقتلا ال  نأل  یقتلا  مدـق  امنإ  لیق و 
القاع نوکی  نأ  دب و  ملاعلا ال 

ملعلا اوبلطا  رانلا  یلإ  لاهجلا  عم  رشحی  فیک  هبلطی  مل  ملعلاب و  عمس  نمل  لیو  هنم  ةرـشع  ۀعباسلا  ةروسلا  یف  یلاعت  هللا  لاق  لیجنإلا  یف  و 
مکرضی و ال مل  مکعفنی  مل  نإ  مکرقفی و  مل  مکنغی  مل  نإ  مکعضی و  مل  مکعفری  مل  نإ  مکقشی و  مل  مکدعسی  مل  نإ  ملعلا  نإف  هوملعت  و 

لوقی یلاعت  هللا  نإ  هیزخی  نأ ال  هللا  یلع  قح  هبحاصل و  عفشی  ملعلا  لمعن و  ملعن و  نأ  وجرن  اولوق  نکل  لمعن و  الف  ملعن  نأ  فاخن  اولوقت 
یتمکح مکتعدوتـسا  دق  ینإ  تلعف  دق  ینإف  یلاعت  لوقیف  انل  رفغی  انمحری و  نأ  اننظ  نولوقیف  مکبرب  مکنظ  ام  ءاملعلا  رـشعم  ای  ۀمایقلا  موی 

حلاص یف  اولخداف  مکب  هتدرأ  ریخل  لب  مکب  هتدرأ  رشل  ال 
121 ص :

یتمحرب یتنج  یلإ  يدابع 
الإ یقلخ  عیمج  یلع  مهتلضف  ینإف  مهلضف  فرعا  ءاملعلا و  مظع  یسیعل ع  لاق  یلاعت  هللا  نإ  لیجنإلا  یف  تدجو  نامیلس  نب  لتاقم  لاق  و 

ءیش لک  یلع  یلضفک  ایندلا و  یلع  ةرخآلا  لضفک  بکاوکلا و  یلع  سمشلا  لضفک  نیلسرملا  نییبنلا و 
ءامسلا توکلم  یف  امیظع  یعدی  كاذف  لمع  ملع و  نم  حیسملا ع  مالک  نم  و 

ءاملعلا ضعب  تاقیقحت  راثآلا و  نم  ملعلا  لضف  یف  لصف   - 6

اعوطت ۀعکر  فلأ  نم  انیلإ  بحأ  هملعتن  ملعلا  نم  باب  هنع  هللا  یضر  رذ  یبأ  نع  راثآلا  نم  و 
لوقی ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  انعمس  لاق  و 

122 ص :
ادیهش تام  لاحلا  هذه  یلع  وه  ملعلا و  بلاط  توملا  ءاج  اذإ 

ناک نإ  ینغلا و  ایصق و  ناک  نإ  برقلا و  انیهم و  ناک  نإ  زعلا و  ایند و  هبحاص  ناک  نإ  فرـشلا و  ملعلا  نم  بعـشتی  هبنم  نب  بهو  نع  و 
امیقس ناک  نإ  ۀمالسلا و  اعیضو و  ناک  نإ  ۀباهملا و  اریقح و  ناک  نإ  لبنلا و  اریقف و 

ۀمکحلا رکفلا و  ملعلا و  هنع  عنم  اذإ  بلقلا  اذـک  توـمی  ءاودـلا  بارـشلا و  ماـعطلا و  هنع  عـنم  اذإ  ضیرملا  سیل  نیفراـعلا أ  ضعب  لاـق  و 
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. تومی
هدنع و ماد  ام  بونذلا  هنع  سبحت  نیملعتملا و  لضف  لانی  تامارک  عبـس  هلف  هملع  نم  ظفحلا  قطی  مل  ملاعلا و  دـنع  سلج  نم  رخآ  لاق  و 

یف ماد  ام  بیـصن و  اـهنم  هل  لـصحف  هیلع  ۀـمحرلا  تلزن  ملاـعلا  ۀـقلح  یف  سلج  اذإ  ملعلل و  اـبلاط  هلزنم  نم  جرخ  اذإ  هیلع  ۀـمحرلا  لزنت 
مهفی مل  عمتسا و  اذإ  ۀعاط و  هل  بتکی  عامتسالا 

123 ص :
یلاعت هللا  ةرضح  یلإ  ۀلیسو  مغلا  کلذ  ریصیف  ملعلا  كاردإ  نع  هنامرحب  هبلق  قاض 

مهبولق ةرسکنملا  دنع  انأ  یلاعت  هلوقل 
. نیحلاصلا ۀسلاجمب  رمأ ص  اذهل  ملعلا و  یلإ  هتعیبط  لیمت  قسفلا و  نع  هبلق  دریف  قاسفلل  مهلالذإ  ملاعلل و  نیملسملا  زازعإ  يری  و 

عم اهیف و  ۀبغرلا  ایندـلا و  بح  هللا  هداز  ءاینغألا  عم  سلج  نم  ءایـشأ  ۀـینامث  هللا  هداز  سانلا  نم  فانـصأ  ۀـینامث  عم  سلج  نم  اضیأ  لاق  و 
عم ةوهـشلا و  لـهجلا و  هللا  هداز  ءاـسنلا  عم  ربـکلا و  ةوسقلا و  هللا  هداز  ناطلـسلا  عـم  یلاـعت و  هللا  مسقب  اـضرلا  رکـشلا و  هل  لـصح  ءارقفلا 

تاعاطلا و یف  ۀبغر  دادزا  نیحلاصلا  عم  ۀبوتلا و  فیوست  بونذلا و  یلع  ةأرجلا  نم  دادزا  قاسفلا  عم  حازملا و  وهللا و  نم  دادزا  نایبصلا 
دواد ریبعتلا و  ملع  فسوی  ۀـسارفلا و  ملع  رـضخلا  اهلک و  ءامـسألا  مدآ  ءایـشأ  ۀعبـس  رفن  ۀعبـس  یلاعت  هللا  ملع  ملعلا  نم  دادزا  ءاـملعلا  عم 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  َلیِْجنِْإلا و  َو  َةارْوَّتلا  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُهُمِّلَُعی  َو  لیجنإلا  ةاروتلا و  یـسیع  ریطلا و  قطنم  نامیلـس  عوردلا و  ۀعنص 
َباتِْکلا ُمُهُمِّلَُعی  َو  ُمَْلعَت  ْنُکَت  َْمل  ام  َکَمَّلَع  َو  دیحوتلا  عرشلا و  ملع  ملس  هلآ و 

124 ص :
یـسوم دوجول  اببـس  ناک  رـضخلا  ملع  مهیلع و  ۀـعفرلا  هل و  ۀـکئالملا  دوجـس  یف  اببـس  ناک  مدآ ع  ملعف  َنآْرُْقلا  َمَّلَع  ُنمْحَّرلا  َۀَـمْکِْحلا  َو 

ءابتجالا و ۀکلمملا و  لهألا و  نادجول  اببـس  ناک  فسوی  ملع  ۀصقلا و  یف  ةدراولا  تایآلا  نم  دافتـسی  امک  هل  هللاذت  عشوی ع و  هل و  اذیملت 
همأ و نع  ۀمهتلا  لاوزل  اببس  ناک  یـسیع  ملع  ۀبلغلا و  سیقلب و  نادجو  ببـس  ناک  نامیلـس  ملع  ۀجردلا و  ۀسائرلل و  اببـس  ناک  دواد  ملع 

قزر هاوعد  یف  ملاعلا  قدص  اذإف  دهاجملا  دباعلا و  دهازلا و  ملاعلا و  ۀعبرأ  يدیأ  یف  ۀـنجلا  قیرط  ۀعافـشلا . یف  اببـس  ناک  دـمحم ع  ملع 
. ءانثلا دهاجملا  فوخلا و  دباعلا  نمألا و  قزری  دهازلا  ۀمکحلا و 

رون ةدـهاشمب  اقرغتـسم  راصف  هبلق  یلع  ۀـیهلإلا  ۀـفرعملا  تلوتـسا  دـبع  وهف  هللا  رمأب  ملاع  ریغ  هللااب  ملاع  ۀـثالث  ءاملعلا  نیققحملا  ضعب  لاق 
قئاقد مارحلا و  لالحلا و  فرع  يذلا  وه  هللااب و  ملاع  ریغ  هللا  رمأب  ملاع  هنم و  دب  ام ال  الإ  ماکحألا  ملع  ملعتل  غرفتی  الف  ءایربکلا  لالجلا و 
ملاـع تـالوقعملا و  ملاـع  نـیب  كرتـشملا  دـحلا  یلع  سلاـج  وـهف  هللا  رمأـب  هللااـب و  ملاـع  هللا و  لـالج  رارــسأ  فرعی  ـال  هـنکل  ماـکحألا 

هنأک ال مهنم  دحاوک  مهعم  راص  قلخلا  یلإ  هبر  نم  عجر  اذإف  ۀمحرلا  ۀقفشلاب و  قلخلا  عم  ةرات  هل و  بحلاب  هللا  عم  ةرات  وهف  تاسوسحملا 
هبرب الخ  اذإ  هللا و  فرعی 

125 ص :
هلوقب ص دارملا  وه  نیقیدصلا و  نیلسرملا و  لیبس  اذهف  قلخلا  فرعی  هنأکف ال  هتمدخ  هرکذب و  الغتشم 

ءاربکلا سلاج  ءامکحلا و  طلاخ  ءاملعلا و  لئاس 
هلوقب ص: دارملاف 

نیذلا هللااب  نوملاعلا  مهف  ءامکحلا  امأ  ءاتفتـسالا و  یلإ  ۀـجاحلا  دـنع  مهتلءاسمب  رمأف  هللااب  نیملاعلا  ریغ  یلاعت  هللا  رمأب  ءاملعلا  ءاملعلا  لئاس 
لکل ةرخآلا و  ایندـلا و  ریخ  مهتـسلاجم  یف  نأل  مهتـسلاجمب  رمأف  امهب  نوملاعلا  مهف  ءاربکلا  اـمأ  مهتطلاـخمب و  رمأـف  هللا  رماوأ  نوملعی  ـال 

یف سانلا  نم  ءایحتـسالا  برلا و  نود  قلخلا  نم  فوخلا  بلقلا و  نود  ناسللاب  رکذـلا  هللا  رمأب  ملاعللف  تامالع  ثـالث  ۀـثالثلا  نم  دـحاو 
فوخ ءاجرلا ال  فوخ  فوخلا  ناسللا و  بلقلا ال  رکذف  رکذلا  امأ  یحتسم  فئاخ  رکاذ  هللااب  ملاعلا  رسلا و  یف  هللا  نم  یحتسی  رهاظلا و ال 
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ۀثالث عم  طقف  هللااب  ملاعلل  ةروکذملا  ۀثالثلا  ءایـشأ  ۀتـس  هل  هرمأ  هللااب و  ملاعلا  رهاظلا و  ءایح  بلقلا ال  یلع  رطخی  ام  ءایح  ءایحلا  ۀیـصعملا و 
نالوألا ناقیرفلا  جاتحی  ثیحب  هنوک  نیملسملل و  املعم  هنوک  ةداهـشلا و  ملاع  بیغلا و  ملاع  نیب  كرتشملا  دحلا  یلع  اسلاج  هنوک  يرخأ 

ةرات و لمکی  رمقلا  لثمک  طقف  هللااب  ملاعلا  لثم  صقنت و  دـیزت و ال  سمـشلا ال  لثمک  هللا  رمأب  هللااب و  ملاعلا  لثمف  امهنع  نغتـسم  وه  هیلإ و 
هریغل ءیضی  هسفن و  قرحی  جارسلا  لثمک  هللا  رمأب  ملاعلا  لثم  يرخأ و  صقنی 

126 ص :

ملعلا لضف  یلع  لقعلا  لیلد  یف  لصف   - 7

فرشأ دوجوملا  نأب  دهشت  ۀمیلسلا  لوقعلا  ۀمودعم و  ةدوجوم و  یلإ  مسقنت  تالوقعملا  نأ  امهدحأ  نیهجو  هنم  رکذنف  لقعلا  لیلد  امأ  و 
ساسح و یلإ  مسقنی  یمانلا  مث  دامجلا  نم  فرشأ  یمانلا  مان و  دامج و  یلإ  مسقنی  دوجوملا  مث  الصأ  مودعملل  فرش  لب ال  مودعملا  نم 

یلإ مسقنی  لقاعلا  مث  هریغ  نم  فرـشأ  لقاعلا  نأ  کش  لقاع و ال  ریغ  لقاع و  یلإ  مسقنی  ساسحلا  مث  هریغ  نم  فرـشأ  ساـسحلا  هریغ و 
قحلی رمأ  اذـه  تادوجوملا و  تالوقعملا و  فرـشأ  ملاعلا  نأ  کلذـب  نیبتف  لهاجلا  نم  فرـشأ  ملاعلا  نأ  یف  ۀهبـش  لـهاج و ال  ملاـع و 

. تاحضاولاب
لوألاف هنایـضری  مسق ال  هنایـضری و  مسق  هسکع و  مسق  ةوهـشلا و  هاضرت  ـال  لـقعلا و  هاـضری  مسق  ماـسقأ  ۀـعبرأ  یلع  رومـألا  نأ  یناـثلا  و 

رانلا نم  ۀـنجلا  ۀـلزنمب  لهجلا  نم  ملعلا  لزنمف  لهجلا . عبارلا  ملعلا و  ثلاثلا  عمجأ و  یـصاعملا  یناثلا  ایندـلا و  یف  هراکملا  ضارمـألاک و 
دقف ملعلاب  یضر  نمف  ملعلاب  نایضری  اذک  ۀنجلاب  نایضری  امهنأ  امک  لهجلاب و  نایضری  اذک ال  رانلاب  نایضری  ةوهـشلا ال  لقعلا و  نأ  امکف 

ۀنجلا یف  ماقملا  تدوعت  توملا  دـعب  هل  لاقی  ملعلا  راتخا  نم  مث  ةرـضاح . رانب  یـضر  دـقف  لهجلاب  یـضر  نم  ةرـضاح و  ۀـنج  یف  ضاخ 
اهلخداف

127 ص :
. اهلخداف رانلا  تدوعت  رخآلل  و 

ملؤت امنإ  ۀحارجلاف  بوبحملا  نع  دعبلا  یف  ملألا  لامک  بوبحملا و  كاردإ  یف  ةذللا  لامک  نأ  ران  لهجلا  ۀنج و  ملعلا  نأ  یلع  لیلدـلا  و 
دیفی حرجلا ال  نأل  حرجلا  نم  امالیإ  دشأ  رانلاب  قارحإلا  عامتجالا و  وه  ءازجألا  کلت  نم  بوبحملا  ءزج و  نع  ندبلا  نم  ءزج  دعبت  اهنأل 

. ضعب نع  ءازجألا  ضعب  دیعبت  یضتقت  ءازجألا و  عیمج  یف  صوغت  رانلا  نیعم و  ءزج  نع  نیعم  ءزج  دیعبت  الإ 
نأ کش  فرشأ و ال  ةذللاف  یقنأ  یقبأ و  كردملا  لمکأ و  فرـشأ و  كردملا  دشأ و  صوغأ و  كاردإلا  ناک  املکف  کلذ  ررقت  اذإ  و 
بر هللا  وه  هنأل  فرـشأ  هنأ  کش  الف  مولعملا  امأ  فرـشأ و  صوغأ و  لقعلا  كاردإ  نأ  ندبلا و  نم  فرـشأ  وه  حورلا و  وه  ةذـللا  لحم 
یلع لقنلا  لقعلا و  قباطت  دـق  اذإف  کلذ . نم  فرـشأ  مولعم  يأ  هتاـفیلکت و  عیمج  مهریغ و  ۀـکئالملا و  نم  هتاـقولخم  عیمج  نیملاـعلا و 

ردقلا اذه  یلع  ۀمدقملا  نم  رصتقنل  هتاذ و  ۀسافن  هرهوج و  مظع  هلحم و  عافترا  ملعلا و  فرش 
129 ص :

ملعتملا ملعملا و  بادآ  یف  لوألا  بابلا 

اهیف اکرتشا  بادآ  لوألا  عونلا 

امهسفنأ یف  امهبادآ  لوألا  مسقلا 
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امهیلع بجی  ام  لوأ  لوألا  رمألا 

هلذب هبلط و  یف  یلاعت  ۀینلا هللا  صالخإ  فلا ]: ]

هراشالا

یلع لابو  ةرات  اهردق و  مظعل  اهتمیق  ملعی  ةرهوج ال  ةرات  اهل و  ۀـمیق  ۀـفزخ ال  ةرات  لمعلا  نوکی  اهببـسب  تاینلا و  یلع  لامعألا  رادـم  نإف 
هرمأ و لاثتما  یلاعت و  هللا  هجو  هلمعب  دـصقی  نأ  امهنم  لک  یلع  بجیف  تابجاولا . ةروصب  ناک  نإ  تائیـسلا و  ناوید  یف  بوتکم  هبحاـص 
وأ هابـشألا  نع  زیمت  وأ  ةرهـش  وأ  هاج  وأ  لام  لیـصحت  نم  ایندلا  ضرغ  کلذـب  دـصقی  هنید و ال  ملاعم  یلإ  هدابع  داشرإ  هسفن و  حالـصإ 

تقملا بجوت  یلاعت و  هللا  نم  نالذخلا  رمثت  یتلا  ةدسافلا  ضارغألا  نم  کلذ  وحن  ناوخإلا و  یلع  عفرتلا  وأ  نارقألل  ةرخافملا 
132 ص :

مئادلا باوثلا  ةرخآلا و  رادلا  توفت  و 

صالخإلا نآرقلا و  لصف 1 -  ]

. اعنص نونسحی  مه  نآ  نوبسحی  مه  ایندلا و  ةایحلا  یف  مهیعس  لض  نیذلا  الامعأ  نیرسخألا  نم  ریصیف 
ُنیِّدـلا ِهَِّلل  الَأ  َنیِّدـلا  َُهل  ًاِصلُْخم  َهَّللا  ِدـُبْعاَف  یلاعت  هللا  لاق  ةدابعلاب  یلاعت  هللا  يوس  ام  ۀـظحالم  نع  رـسلا  ۀیفـصت  صالخإلل  عماجلا  رمألا  و 

. ُِصلاْخلا
ِهِّبَر َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  یلاعت  لاق  ِۀَـمِّیَْقلا و  ُنیِد  َِکلذ  َو  هلوق  یلإ  َءاـفَنُح  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  اوُدـُبْعَِیل  اَّلِإ  اوُِرمُأ  اـم  َو  یلاـعت  لاـق  و 

. هیلع دمحی  نأ  بحی  لمعلا و  لمعی  نم  یف  تلزن  لیق  ًادَحَأ  ِهِّبَر  ِةَدابِِعب  ْكِرُْشی  َو ال  ًاِحلاص  اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف 
. ٍبیِصَن ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  َو  اْهنِم  ِِهتُْؤن  اْینُّدلا  َثْرَح  ُدیُِری  َناک  ْنَم  َو  ِِهثْرَح  ِیف  َُهل  ْدَِزن  ِةَرِخْآلا  َثْرَح  ُدیُِری  َناک  ْنَم  یلاعت  لاق  و 

ًاروُحْدَم ًامُومْذَم  اهالْصَی  َمَّنَهَج  َُهل  اْنلَعَج  َُّمث  ُدیُِرن  ْنَِمل  ُءاشَن  ام  اهِیف  َُهل  اْنلَّجَع  َۀَلِجاْعلا  ُدیُِری  َناک  ْنَم  لاق  و 

صالخإلا یبنلا ص و  نع  يور  ام  لصف 2 -  ]

یبنلا ص لاق  و 
133 ص :

ایند یلإ  هترجه  تناک  نم  هلوسر و  هللا و  یلإ  هترجهف  هلوسر  هللا و  یلإ  هترجه  تناک  نمف  يون  ام  ئرما  لکل  امنإ  تاینلاب و  لامعألا  امنإ 
هیلإ رجاه  ام  یلإ  هترجهف  اهحکنی  ةأرما  وأ  اهبیصی 

هبلقب و نوکی  دبعلا  بسک  نأب  ءالضفلا  ضعب  ههجو  ملعلا و  ثلث  وه  لیق و  همئاعد  لوأ  هدعاوق و  دحأ  مالسإلا و  لوصأ  نم  ربخلا  اذه  و 
. نیرخآلا نیمسقلا  فالخب  اهدارفناب  ةدابع  نوکت  اهنأل  اهحجرأ  یه  ۀثالثلا و  هبسک  ماسقأ  دحأ  ۀینلاف  هنانب  هناسل و 

همامتها اهحیحـصت و  ۀینلا و  نسح  یلع  علطملل  اهیبنت  ثیدحلا  اذهب  تافنـصملا  حاتفتـسا  نوبحتـسی  مهیعبات  نم  ۀعامج  فلـسلا و  ناک  و 
هب هئانتعا  کلذب و 

هلمع نم  غلبأ  رخآ  ظفل  یف  هلمع و  نم  ریخ  نمؤملا  ۀین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 
مهتاین یلع  سانلا  ثعبی  امنإ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 

نم تببحأ  نم  بلق  هتعدوتسا  يرارسأ  نم  رس  صالخإلا  لاق  هنأ  لج  زع و  هللا  نع  لیئربج  نع  اربخم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  و 
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يدابع
لاق ص و 
134 ص :

لاق تدهشتسا  یتح  کیف  تلتاق  لاق  اهیف  تلمع  امف  لاق  اهفرعف  ۀمعن  هفرعف  هب  یتأف  دهشتسا  لجر  هیلع  ۀمایقلا  موی  یضقی  سانلا  لوأ  نإ 
أرق هملع و  ملعلا و  ملعت  لجر  رانلا و  یف  یقلأ  یتح  هجو  یلع  بحـسف  هب  رمأ  مث  کلذ  لیق  دـقف  ءيرج  لاقیل  تلتاـق  کـنکل  تبذـک و 

لاقیل تملعت  کنکل  تبذک و  لاق  نآرقلا  کیف  تأرق  هتملع و  ملعلا و  تملعت  لاق  اهیف  تلمع  امف  لاق  اهفرعف  ۀمعن  هفرعف  هب  یتأف  نآرقلا 
رانلا یف  یقلأ  یتح  هجو  یلع  بحسف  هب  رمأ  مث  کلذ  لیق  دقف  نآرقلا  ئراق  لاقیل  نآرقلا  تأرق  ملاع و 

فرع دجی  مل  ایندلا  نم  اضرغ  هب  بیـصیل  الإ  هملعتی  لج ال  زع و  هللا  هجو  هب  یغتبی  امم  املع  ملعت  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  و 
ۀمایقلا موی  ۀنجلا 

رانلا نم  هدعقم  أوبتیلف  هللا  ریغ  هب  دارأ  هللا و  ریغل  املع  ملعت  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 
رانلا هللا  هلخدأ  هیلإ  سانلا  هوجو  هب  فرصی  وأ  ءاهفسلا  هب  يرامیل  وأ  ءاملعلا  هب  يراجیل  ملعلا  بلط  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  و 

رانلا نم  هدعقم  أوبتیلف  ۀیاور  یف  و 
135 ص :

اوغتبا مکیلإ و  ساـنلا  هوجو  هب  اوفرـصتل  ءاـملعلا و  هب  اولداـجت  ءاهفـسلا و  هب  اوراـمتل  ملعلا  اوـملعت  ـال  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  و 
بولقلا ددـج  لیللا  جرـس  تویبلا  سالحأ  يدـهلا  حـیباصم  ۀـمکحلا  عیبانی  اونوک  هاوس  ام  دـفنی  یقبی و  مودـی و  هنإف  هللا  دـنع  ام  مکلوقب 

ضرألا لهأ  یف  نوفخت  ءامسلا و  لهأ  یف  نوفرعت  بایثلا  ناقلخ 
هیلإ سانلا  هوجو  هب  فرصیل  وأ  ءاهفسلا  هب  يرامی  وأ  ءاملعلا  هب  یهابیل  رانلا  لخد  عبرأل  ملعلا  بلط  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  و 

ءارمألا نم  هب  ذخأی  وأ 
ادعب هللا  نم  دادزا  الإ  ۀبغر  ایندلا  یف  دادزاف  املع  دبع  دادزا  ام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 

هب لمع  نم  الإ  ۀمایقلا  موی  هبحاص  یلع  لابو  ملع  لک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 
هملع هعفنی  مل  ملاع  ۀمایقلا  موی  اباذع  سانلا  دشأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 

قرحت سانلل و  ءیضت  ۀلیتفلا  لثم  هسفن  یسنی  ریخلا و  سانلا  ملعی  يذلا  لثم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 
136 ص :

جارسلا لثمک  ۀیاور  یف  هسفن و 
کلذف انمث  هب  رشی  مل  امعط و  هیلع  ذخأی  مل  سانلل و  هلذبف  املع  هللا  هاتآ  لجر  نالجر  ۀمألا  هذه  ءاملع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 

لخبف املع  هللا  هاتآ  لجر  نیلسرملا و  قفاری  یتح  افیرش  ادیس  هللا  یلع  مدقی  ءامسلا و  وج  یف  ریطلا  ربلا و  باود  رحبلا و  ناتیح  هل  رفغتـسی 
هب لخبف  املع  هللا  هاتآ  يذلا  اذـه  دانم  يدانی  ران و  نم  ماجلب  ۀـمایقلا  موی  مجلی  کلذـف  انمث  هب  يرـش  امعط و  هیلع  ذـخأ  هللا و  دابع  نع  هب 

باسحلا نم  غرفی  یتح  کلذک  انمث و  هب  يرتشا  امعط و  هیلع  ذخأ  هللا و  دابع  نع 
رانلا نم  ماجلب  هللا  همجلأ  املع  متک  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 

مدآ نبا  یلع  هللا  ۀجح  كاذف  ناسللا  یلع  ملع  عفانلا و  ملعلا  كاذف  بلقلا  یف  ملعف  ناملع  ملعلا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 
امأ هنامیإ و  هزجحیف  نمؤملا  امأف  اکرشم  انمؤم و ال  یتمأ  یلع  فوختأ  ینإ ال  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 

137 ص :
نورکنت ام  لمعی  نوفرعت و  ام  لوقی  ناسللا  میلع  اقفانم  مکیلع  فوختأ  نکل  هرفک و  هعمقیف  كرشملا 
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ناسللا میلع  قفانم  لک  يدعب  مکیلع  فاخأ  ام  فوخأ  نإ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 
ءاملعلا رایخ  ریخلا  ریخ  نإ  ءاملعلا و  رارش  رشلا  رش  نإ  الأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 

لهاج وهف  ملاع  انأ  لاق  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 
نآرقلا نوءرقی  ماوقأ  مکدعب  نم  یتأی  مث  هللا  لیبس  یف  راحبلا  ضاخت  راحبلا و  زواجی  یتح  نیدلا  رهظی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 
کئلوأ لاق  اولاق ال  ریخ  نم  کئلوأ  یف  له  لاقف  هباحـصأ  یلإ  تفتلا  مث  انم  ملعأ  نم  انم و  هقفأ  نم  اـنم و  أرقأ  نم  نآرقلا  اـنأرق  نولوقی 

رانلا دوقو  مه  کئلوأ  ۀمألا و  هذه  نم  مکنم 
هلذب ملعلا و  بلط  یف  صالخإلا  موزل  یف  ۀصاخلا  قیرط  نع  يور  ام  لصف   - 1

هلذب ملعلا و  بلط  یف  صالخإلا  موزل  یف  ۀصاخلا  قیرط  نع  يور  ام  لصف 3  ]

لاق یلع ع  یلإ  هدانسإب  ینیلکلا  يور  ۀصاخلا  قیرط  نم  و 
138 ص :

نم ملـس و  هل  هللا  لحأ  ام  ایندـلا  نم  رـصتقا  نمف  ملع  بلاط  ایند و  بلاط  ناعبـشی  ناموهنم ال  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 
هظح یهف  ایندلا  هب  دارأ  نم  اجن و  هب  لمع  هلهأ و  نم  ملعلا  ذخأ  نم  عجاری و  بوتی و  نأ  الإ  کله  اهلح  ریغ  نم  اهلوانت 

نإ رانلا  نم  هدـعقم  أوبتیلف  هیلإ  سانلا  هوجو  هب  فرـصی  وأ  ءاهفـسلا  هب  يرامی  وأ  ءاملعلا  هب  یهابیل  ملعلا  بلط  نم  رقابلا ع  یلإ  هدانـسإب  و 
اهلهأل الإ  حلصت  ۀسائرلا ال 

ریخ هللا  هاطعأ  ةرخآلا  ریخ  هب  دارأ  نم  بیـصن و  ةرخآلا  یف  هل  نکی  مل  ایندلا  ۀعفنمل  ثیدحلا  دارأ  نم  لاق  هللا ع  دـبع  یبأ  یلإ  هدانـسإب  و 
ةرخآلا ایندلا و 
هنع ع: و 

ینیب لعجت  دواد ع ال  یلإ  یلاعت  هللا  یحوأ  لاق  بحأ و  ام  طوحی  ءیـشل  بحم  لک  نإف  مکنید  یلع  هومهتاف  ایندلل  ابحم  ملاعلا  متیأر  اذإ 
عزنأ نأ  مهب  عناص  انأ  ام  یندأ  نإ  نیدـیرملا  يدابع  قیرط  عاطق  کئلوأ  نإـف  یتبحم  قیرط  نع  كدـصیف  ایندـلاب  اـنوتفم  اـملاع  کـنیب  و 

مهبولق نم  یتاجانم  ةوالح 
هنع ع: و 

لاق ایندلا  یف  مهلوخد  ام  هللا و  لوسر  ای  لیق  ایندلا  یف  اولخدـی  مل  ام  لسرلا  ءانمأ  ءاهقفلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق 
مکنید یلع  مهورذحاف  کلذ  اولعف  اذإف  ناطلسلا  عابتا 

هنع ع: و 
لاق

139 ص :
هقفتلل و هبلطی  فنص  لتخلا و  ۀلاطتـسالل و  هبلطی  فنـص  ءارملا و  لهجلل و  هبلطی  فنـص  مهتافـص  مهنایعأب و  مهوفرعاف  ۀثالث  ملعلا  ۀبلط 

نم یلخت  عوشخلاب و  لبرـست  دق  ملحلا  ۀفـص  ملعلا و  رکاذتب  لاجرلا  ۀیدنأ  یف  لاقملل  ضرعتم  رامم  ذؤم  ءارملا  لهجلا و  بحاصف  لمعلا 
عضاوتی ههابشأ و  نم  هلثم  یلع  لیطتسی  قلم  بخ و  وذ  لتخلا  ۀلاطتـسالا و  بحاص  هموزیح و  هنم  عطق  هموشیخ و  اذه  نم  هللا  قدف  عرولا 

و هقفتلا ]  ] هقفلا بحاص  هرثأ و  ءاملعلا  راثآ  نم  عطق  هربخ و  اذـه  یلع  هللا  یمعأف  مطاح  هنیدـل  مضاـه و  مهناولحل  وهف  هنود  نم  ءاـینغألل 
لهأب افراع  هنأش  یلع  البقم  اقفشم  ایعاد  الجو  یشخی  لمعی و  هسدنح  یف  لیللا  ماق  هسنرب و  یف  کنحت  دق  رهس  نزح و  ۀبآک و  وذ  لمعلا 

هنامأ ۀمایقلا  موی  هاطعأ  هناکرأ و  اذه  نم  هللا  دشف  هناوخإ  قثوأ  نم  اشحوتسم  هنامز 
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هنع ذـخؤی  نأ  بحی  هملع و ال  عمجی  نأ  بحی  نم  ءاملعلا  نم  نإ  لاق  هللا ع  دـبع  یبأ  یلإ  هدانـسإب  لاصخلا  باـتک  یف  قودـصلا  يور  و 
نم ءاملعلا  نم  رانلا و  نم  یناثلا  كردلا  یف  كاذف  فنع  ظعو  اذإ  فنأ و  ظعو  اذإ  نم  ءاملعلا  نم  رانلا و  نم  لوألا  كردلا  یف  كاذـف 
نم ءاملعلا  نم  رانلا و  نم  ثلاثلا  كردـلا  یف  كاذـف  اعـضو  نیکاـسملا  یف  هل  يری  ـال  فرـشلا و  ةورثلا و  يوذ  دـنع  ملعلا  عضی  نأ  يری 
نم رانلا و  نم  عبارلا  كردلا  یف  كاذف  بضغ  هرمأ  نم  ءیش  یف  رصق  وأ ]  ] هیلع و در  نإف  نیطالـسلا  ةربابجلا و  بهذم  هملع  یف  بهذی 
نم ءاملعلا  نم  رانلا و  نم  سماـخلا  كردـلا  یف  كاذـف  هثیدـح  هب  رثکی  هملع و  هب  رزغیل  يراـصنلا  دوهیلا و  ثیداـحأ  بلطی  نم  ءاـملعلا 

نم سداسلا  كردلا  یف  كاذف  نیفلکتملا  بحی  هللا ال  ادحاو و  افرح  بیصی  هلعل ال  ینولس و  لوقی  ایتفلل و  هسفن  عضی 
140 ص :

رانلا نم  عباسلا  كردلا  یف  كاذف  القع  ةورم و  ملعلا  ذختی  نم  ءاملعلا  نم  رانلا و 

[ ایبنألا مالک  راثآلا و  نم  صالخإلا  موزل  یف  لصف 4 : ]

نم ۀلالم  لقأ  لئاقلا  نإ  ملعلا  بلاط  ای  رـضخلا  لاقف  ینـصوأ  لاقف  رـضخلا ع  یقل  یـسوم ع  نأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  و 
اهنإف كءارو  اهذـبنا  ایندـلا و  فرعا  كءاعو و  هب  وشحت  اذ  ام  رظناف  ءاعو  کـبلق  نأ  ملعا  مهتثدـح و  اذإ  كءاـسلج  لـمت  ـالف  عمتـسملا 

ملحلا و قلت  ربصلا  یلع  کسفن  نطو  یـسوم  ای  داعملل  اهنم  اودوزتیل  دابعلل  ۀـغلب  تلعج  اهنإ  رارق و  لحم  اهیف  کل  رادـب و ال  کـل  تسیل 
هل غرفت  نمل  ملعلا  امنإف  هدیرت  تنک  نإ  ملعلل  غرفت  یـسوم  ای  مثإلا  نم  صلخت  ربصلا  یلع  کسفن  ضر  ملعلا و  لنت  يوقتلا  کبلق  رعـشأ 
نم کلذ  نإف  داصتقا  يذـب  کیلع  نکل  ءافخـسلا و  ئواسم  يدـبت  ءاملعلا و  نیـشت  قطنملا  ةرثک  نإ  اراذـهم  قطنملاب  اراثکم  ننوکت  و ال 
املس هنع  تکساف  لهاجلا  کمتش  اذإ  ءاملعلا  نیز  ءاملحلا و  لضف  کلذ  نإف  ءاهفسلا  نع  ملحا  لاهجلا و  نع  ضرعأ  دادسلا و  قیفوتلا و 

ام يردـت  اباب ال  نقلغت  هقلغ و ال  ام  يردـت  اباب ال  نحتفت  نارمع ال  نبا  ای  رثکأ  كایإ  همتـش  کیلع و  هلهج  نم  یقب  ام  نإف  امزح  هبناج  و 
نوکی فیک  هتبغر  اهیف  یضقنت  هتمهن و ال  ایندلا  نع  یهتنت  نم ال  نارمع  نبا  ای  هحتف 

141 ص :
کیلع نوکیف  هب  ثدـحتل  هملعت  هب و ال  لمعتل  ملعت  ام  ملعت  یـسوم  ای  ادـهاز  نوکی  فیک  هل  یـضق  امب  هللا  مهتی  هلاـح و  رقحی  نم  ادـباع 

هرون كریغ  یلع  نوکی  هروب و 
ءاملع مکنإ  لمعلاب و  الإ  اهیف  نوقزرت  متنأ ال  ةرخآلل و  نولمعت  لـمع و ال  ریغب  اـهیف  نوقزرت  متنأ  ایندـلل و  نولمعت  یـسیع ع  مـالک  نم  و 

ربقلا و ۀملظ  یلإ  ۀضیرعلا  ایندلا  نم  اوجرخت  نأ  نوکـشوت  هلمع و  بلطی  نأ  لمعلا  بر  کشوی  نوعیـضت  لمعلا  نوذخأت و  رجألا  ءوسلا 
ملع دـق  هتلزنم و  رقتحا  هقزر و  طخـس  نم  ملعلا  لهأ  نم  نوکی  فیک  ةالـصلا  مایـصلاب و  مکرمأ  امک  ایاطخلا  نع  مکاهن  یلاعت  هللا  هقیض 

ملعلا لهأ  نم  نوکی  فیک  هباصأ  ائیش  یضری  سیلف  هل  یضق  امیف  هللا  مهتا  نم  ملعلا  لهأ  نم  نوکی  فیک  هتردق  هللا و  ملع  نم  کلذ  نأ 
ربخیل مالکلا  بلطی  نم  ملعلا  لهأ  نم  نوکی  فیک  هعفنی  امم  هیلإ  بحأ  هرـضی  ام  هایند و  یلع  لبقم  وه  هترخآ و  نم  رثآ  هدـنع  هایند  نم 

هب لمعیل  بلطی  هب و ال 
لاق مث  رانلا  مهیلع  یلصت  ءوسلا  ءاملعل  لیو  همالک ص  نم  و 

142 ص :
ۀنوئم امأ  هیلإ و  کقبـس  دق  ارجاف  تدجو  الإ  اهنم  ءیـش  یلإ  كدی  دمت  کنإف ال  ایندلا  ۀـنوئم  امأ  ةرخآلا  ۀـنوئم  ایندـلا و  ۀـنوئم  تدتـشا 

اهیلع کنونیعی  اناوعأ  دجت  کنإف ال  ةرخآلا 
قیرط عاطق  کئلوأ  نإف  یتبحم  قیرط  نع  كدـصیف  ایندـلاب  انوتفم  اـملاع  کـنیب  ینیب و  لـعجت  ـال  دواد  اـی  دواد  یلإ  یلاـعت  هللا  یحوأ  و 

مهبولق نم  یتاجانم  ةوالح  عزنأ  نأ  مهب  عناص  انأ  ام  یندأ  نإ  نیدیرملا  يدابع 
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ۀنجلا حیر  دجی  مل  ایندلا  ضرع  نم  اضرع  هب  دیریل  ةرخآلا  ملع  نم  املع  ملعت  نم  لاق  هنع  هللا  یضر  رذ  یبأ  نع  و 

[ صالخإلا ۀیمهأ  ناطیشلا و  دیاکم  یف  لصف 5 -  ]

رکف قیقد و  رظن  یلإ  اهبلاط  جاتحی  یقترملا  ۀبعـص  ینعملا  ۀـقیقد  راطخألا  ةریثک  رادـقملا  ۀـمیظع  صـالخإلا  ۀـجرد  یه  ۀـجردلا و  هذـه 
ملاعلا و بعت  دباعلا و  ةدابع  ةرمث  رهظت  هب  باوثلا و  بترتی  هیلع  لوبقلا و  رادم  وه  کلذـک و  نوکی  فیک ال  ۀـمات و  ةدـهاجم  حـیحص و 

. دهاجملا دج 
143 ص :

امیس ۀمکارتم  هیلع  عطاوقلا  ۀهجوتم و  هیلإ  داسفلا  بئاوش  الیلق و  هیف  صالخإلا  دجول  هلمع  ۀقیقح  نع  شتف  هسفن و  یف  ناسنإلا  رکف  ول  و 
ءالیتسالا ةذل  تیصلا و  راشتنا  ةرهشلا و  لاملا و  هاجلا و  بلط  ملعلا  یغابل  ءادتبالا  یف  امیس  يرثکألا  ثعابلا  نإف  هبلاط  ملعلاب و  فصتملا 

نع لاضنلا  هللا و  نید  رـشن  مکـضرغ  مهل  لوقی  کلذ و  عم  ناطیـشلا  مهیلع  سبلی  اـمبر  ءاـنثلا و  دـمحلا و  ةراثتـسا  عابتتـسالاب و  حرفلا  و 
هللا ص. لوسر  هعرش  يذلا  عرشلا 

ناک نإف  ذئنیح  رظنیلف  هنع  سانلا  فرـصی  ثیحب  الاح  نسحأ  هنم و  املع  رثکأ  نارقألا  نم  دحأ  روهظ  دنع  نیبتی  دصاقملا  هذـهل  رهظملا  و 
اقحتسم ریغلا  کلذ  نوک  عم  هریغ  یلإ  لیمی  نمم  اراشبتسا  دشأ  هئاقلب  امارتحا و  رثکأ  هل  وه  نسحأ و  هلضفل  دقتعملا  هل و  رقوملا  عم  هلاح 

یلع قشیف  ءاسنلا  ریاـغت  اوریاـغتی  نأ  یلإ  ملعلا  لـهأب  رمـألا  یهتنا  اـمبر  فیک و  يردـی  ـال  وه  عودـخم و  هنید  نع  رورغم و  وهف  ةـالاوملل 
. هنید یف  هنم  دیفتسم  هریغب و  عفتنم  هنأ  ملعی  ناک  نإ  هریغ و  یلإ  هتذمالت  ضعب  فلتخی  نأ  مهدحأ 

تامالعلا هذهب  فشکنی  امنإ  کلذ و  یف  رورغم  وه  اهنم و  ةاجنلا  ملاعلا  نظی  یتلا  بلقلا  رس  یف  ۀنکتسملا  ۀکلهملا  تافـصلا  حشر  اذه  و 
. اهوحن و 

یلع هناعأ  هافک و  ذإ  یلاعت  هللا  رکشل  میلعتلا  یلع  انیعم  وأ  ادبتسم  وأ  اکیرش  هریغ  رهظ  اذإ  ناکل  نیدلا  وه  ملعلا  یلع  هل  ثعابلا  ناک  ول  و 
ضعب یلع  ناطیشلا  سبل  امبر  نیلسرملا و  ننس  ییحم  یلاعت و  هللا  نید  مهیملعم  قلخلا و  يدشرم  ضرألا و  داتوأ  رثک  هریغب و  مهملا  اذه 
اوذخأ کلوقب و  اوظعتا  وأ  کیلإ  اوعجر  ول  ذإ  كریغ  یلإ  سانلا  هوجو  فارـصنال  کنع ال  باوثلا  عاطقنال  کمغ  امنإ  لوقی  نیملاعلا و 

[ لضفألل  ] لضفألا رمألا  همیلـست  قحلل و  هدایقنا  نأ  نیکـسملا  يردـی  دومحم و ال  باوثلا  تاوفل  کمامتغا  باـثملا و  تنأ  تنکل  کـنع 
. هدارفنا نم  ةرخآلا  یف  هیلع  دوعأ  اباوث و  لزجأ 

مهل ۀبترملا  هذه  تاوف  ثیح  نم  اومتغا  ول  ۀمئألا  ءایبنألا و  عابتأ  نأ  ملعیل  و 
144 ص :

دوعأ مهیلإ و  ۀبـسنلاب  لامعألا  لضفأ  هلهأ  یلإ  رمألا  میلـست  قحلا و  یلإ  مهدایقنا  لب  ۀـیاغلا  یف  نیمومذـم  اوناکل  اهب  اـهلهأ  صاـصتخا  و 
. نیدلا یف  مهیلع 

حرفل هنم  یلوأ  وه  نم  رهظ  ول  هنأب  هسفن  ثدحی  ناطیشلا و  رورغب  ملعلا  لهأ  ضعب  عدخنی  دق  لب  هعدخ  ناطیـشلا و  رورغ  نم  هلک  اذه  و 
هاهد اذإ  مث  رمألا  لوزن  لبق  کلذ  لاثمأب  دـعولا  یف  دایقلا  ۀلهـس  سفنلا  نإف  رورغ  ناحتمالا  ۀـبرجتلا و  لبق  هسفن  نع  کلذـب  هرابخإ  هب و 

. اهناحتماب هلاغتشا  لاط  سفنلا و  ةدیاکم  فرع  نم  الإ  هفرعی  کلذ ال  یلاعت و  هللا  همصع  نم  الإ  دعولاب  فی  مل  عجر و  ریغت و  رمألا 
یف ۀفنـصملا  مهبتک  نمف  مهدجی  مل  نإف  بولقلا  بابرأ  نم  اهجالع  بلط  هیلع  بجاولاف  ۀـکلهملا  تافـصلا  هذـهب  هسفن  یف  سحأ  نم  و 

بجاولاف کلذ  نع  زجع  نإف  قیفوتلا  ۀـنوعملا و  هللا  لأسی  هربخ  الإ  قبی  مل  هربخم و  بهذ  هرثأ و  یحتما  دـق  نیرمألا  الک  ناک  نإ  کلذ و 
. ملعلا ملعتلا و  ۀطیرش  یلع  لصحی  نأ  الإ  لئس  امهم  ۀعفادملا  لومخلا و  بلط  ۀلزعلا و  دارفنالا و  هیلع 

یلإ تفتلملا  ۀـلقل  قلخلا  نیب  نم  نیدـلا  برخ  مولعلا و  تسردـنال  حـتف  ول  بابلا  اذـه  لوقی  رخآ و  هجو  نم  اـنه  ناطیـشلا  هیتأـی  اـمبر  و 
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ماد ام  کلذ  ببـسب  سردـنی  مالـسإلا ال  نید  نأب  ذـئنیح  هبحیلف  تاعاطلا  مظعأ  نم  نیدـلا  ةرامع  نأ  عم  صالخإلاب  سبلتملا  طئارـشلا و 
ةرخآلا یف  مهل  بیصن  ماوقأ ال  ملعلا  رشنل  ضهتنی  لب  ۀمایقلا  موی  یلإ  هلمع  نع  رتفی  وه ال  ۀسائرلا و  قلخلا  یلإ  ببحی  ناطیشلا 

مهل قالخ  ماوقأب ال  نیدلا  اذه  دیؤی  هللا  نإ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  امک 
هلوق ص و 
145 ص :

رجافلا لجرلاب  نیدلا  اذه  دیؤی  هللا  نإ 
قافنلا رذب  کلذ  نإف  میظعتلا  ءانثلا و  هاجلا و  بح  هبلق  یف  یبرتی  یتح  قلخلا  ۀطلاخمب  لغتشیف  تاسیبلتلا  هذهب  رتغی  نأ  یغبنی  الف 

لقبلا ءاملا  تبنی  امک  بلقلا  یف  قافنلا  تبنی  لاملا  هاجلا و  بح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 
ملسملا ءرملا  نید  یف  لاملا  هاجلا و  بح  نم  اهیف  اداسف  رثکأب  منغ  ۀبیرز  یف  السرأ  نایراض  نابئذ  ام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 

ملاعلا و نم  تافصلا  هذهب  ررـضلا  ۀنتفلا و  نإف  اهنم  صالخلا  قیرط  طابنتـسا  یف  هبلق و  نم  تافـصلا  هذه  ایافخل  نطفتلا  یف  هرکف  نکیلف 
انم هبانتجاب  یلوأ  ءاملعلا  ناکل  امومذم  کلذ  ناک  ول  لهاجلا  لوقیف  رذی  یتأی و  امیف  هب  يدـتقم  هنإف  لحارمب  هریغ  یف  اهنم  مظعأ  ملعتملا 
نم بنذ  هلعف و  يذلا  هبنذب  یتأی  ملاعلا  هبنذب و  ۀمایقلا  یتأی  لهاجلا  نإف  ادـیعب  انوب  نیبنذـلا  نیب  نأ  الإ  ۀـمیمذلا  قالخألا  هذـهب  نوسبلتیف 

. ۀحیحصلا رابخألا  یف  درو  امک  ۀمایقلا  موی  یلإ  هتقیرطب  يدتقا  یسأت و 
146 ص :

ُمُْهنِم َكَدابِع  اَّلِإ  یلاعت  هلوق  یف  ینثتـسملا  ردانلا  ذاشلا  الإ  عیمجلا  هیف  قرغی  قیمع  رحب  هب  لمعلا  صـالخإلا و  ۀـقیقح  ۀـفرعمف  ۀـلمجلاب  و 
. رعشی وه ال  نیطایشلا و  عابتأب  قحتلا  الإ  قئاقدلا و  هذهل  ۀبقارملا  دقفتلا و  دیدش  دبعلا  نکیلف  َنیِصَلْخُْملا 

ائیشف ائیش  امهنم  لک  هملعی  ام  لامعتسا  یناثلا  رمألا  و 

لمعلا وه  ملعلا  بلط  نم  ضرغلا  نأ  یف  لصف   - 1

ۀیاورلا همه  لهاجلا  ۀیاعرلا و  همه  لقاعلا  نإف 
كرات ملاع  جان و  اذهف  هملعب  ذخآ  ملاع  لجر  نالجر  ءاملعلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  هنأ  یلع ع  نع  يور  دـق  و 

هللا یلإ  ادـبع  اعد  لجر  ةرـسح  ۀـمادن و  رانلا  لهأ  دـشأ  نإ  هملعل و  كراتلا  ملاعلا  حـیر  نم  نوذأتیل  رانلا  لـهأ  نإ  کـلاه و  اذـهف  هملعل 
عابتا امأ  لمألا  لوط  يوهلا و  هعابتا  هملع و  هکرتب  رانلا  یعادـلا  لخدأ  ۀـنجلا و  هلخدأف  هللا  عاطأف  هنم  لبق  هل و  باجتـساف  یلاعت  كرابت و 

ةرخآلا یسنی  لمألا  لوط  قحلا و  نع  دصیف  يوهلا 
افصلا نع  رطملا  لزی  امک  بولقلا  نع  هتظعوم  تلز  هملعب  لمعی  مل  اذإ  ملاعلا  نإ  لاق  هللا ع  دبع  یبأ  نع  و 

اوبلطت لیجنإلا ال  یف  بوتکم  نیسحلا ع  نب  یلع  لاقف  اهلثم  لأسیل  داع  مث  باجأف  لئاسم  نع  هلأسف  نیـسحلا ع  نب  یلع  یلإ  لجر  ءاج  و 
ادعب الإ  هللا  نم  ددزی  مل  ارفک و  الإ  هبحاص  دزی  مل  هب  لمعی  مل  اذإ  ملعلا  نإف  متملع  امب  اولمعت  امل  نوملعت و  ام ال  ملع 

147 ص :
هلوقل هلعف  نکی  مل  نم  ةداهـشلاب و  هل  تنأف  اقفاوم  هلوقل  هلعف  ناک  نم  لاق  یجانلا  فرعی  مب  لاقف  هللا ع  دـبع  ابأ  رمع  نب  لضفملا  لأـس  و 

عدوتسم کلذ  امنإف  اقفاوم 
هریغب لماعلا  ملاـعلا  نإ  نودـتهت  مکلعل  متملع  اـمب  اولمعاـف  متملع  اذإ  ساـنلا  اـهیأ  ربنملا  یلع  هبطخ  هل  مـالک  یف  نینمؤملا ع  ریمأ  لاـق  و 

اهنم هملع  نم  خلـسنملا  ملاعلا  اذه  یلع  مودأ  ةرـسحلا  مظعأ و  هیلع  ۀجحلا  نأ  تیأر  دـق  لب  هلهج  نع  قیفتـسی  يذـلا ال  رئاحلا  لهاجلاک 
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اونهدـتف و ال مکـسفنأل  اوصخرت  اورفکتف و ال  اوکـشت  اوکـشتف و ال  اوباترت  رئاـب ال  رئاـح  اـمهالک  هلهج و  یف  ریحتملا  لـهاجلا  اذـه  یلع 
هـسفنل مکـشغأ  هبرل و  مکعوطأ  هسفنل  مکحـصنأ  نم  نإ  اورتغت و  نأ ال  هقفلا  نم  اوهقفت و  نأ  قحلا  نم  نإ  اورـسختف و  قحلا  یف  اونهدـت 

مدنی بخی و  هللا  صعی  نم  رشبتسی و  نمأی و  هللا  عطی  نم  هبرل و  مکاصعأ 
لوسر ای  هم  مث  لاق  تاصنإلا  لاقف  ملعلا  ام  هللا  لوسر  ای  لاقف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  لجر  ءاج  لاق  هللا ع  دـبع  یبأ  نع  و 

هرشن لاق  هللا  لوسر  ای  هم  مث  لاق  هب  لمعلا  لاق  هللا  لوسر  ای  هم  مث  لاق  ظفحلا  لاق  هم  مث  لاق  عامتسالا  لاق  هللا 
هل براقأ  ةرایز  یف  یسوم  نذأتساف  اریثک  املع  یعو  دق  هباحـصأ  نم  سیلج ]  ] اسیلج نارمع ع  نب  یـسومل  ناک  لاق  هللا ع  دبع  یبأ  نع  و 

ۀبارقلا ۀلصل  نإ  یسوم  هل  لاقف 
148 ص :

وحن یضم  اریخ و  الإ  نوکی  لجرلا ال  لاقف  هریغ  یلإ  نکرت  هعیضت و  الف  املع  کلمح  دق  هللا  نإف  ایندلا  یلإ  نکرت  نأ  كایإ  نکل  اقحل و 
لاق ملع  هب  کل  نالف أ  یـسیلج  نع  ینربخأ  هل  لاقف  هنع  لیئربج ع  لأسف  هلاحب  دـحأ  هربخی  ملف  هنع  یـسوم ع  لأسف  هتبیغ  تلاطف  هبراـقأ 

یسیلج یبحاص و  بر  ای  لوقی  هللا و  وعدی  هالصم  یلإ  ماق  هبر و  یلإ  یسوم ع  عزفف  ۀلـسلس  هقنع  یف  ادرق  خسم  دق  بابلا  یلع  اذ  وه  معن 
هریغ یلإ  نکر  هعیضف و  املع  هتلمح  تنک  ینإ  هیف  کل  تبجتسا  ام  كاتوقرت  عطقنت  یتح  ینتوعد  ول  یسوم  ای  هیلإ  لج  زع و  هللا  یحوأف 

نم ةءاربلا  هنیع  عضاوتلا و  هسأرف  ةریثک  لئاضف  وذ  ملعلا  نإ  ملعلا  بلاط  ای  نینمؤملا ع  ریمأ  لاق  لاـق  هللا ع  دـبع  یبأ  نع  ریـصب  وبأ  يور  و 
ةرایز هلجر  ۀمحرلا و  هدـی  رومألا و  بابـسألا و  ۀـفرعم  هلقع  ۀـینلا و  نسح  هبلق  صحفلا و  هظفح  قدـصلا و  هناسل  مهفلا و  هنذأ  دـسحلا و 
هـسوق اضرلا و  هفیـس  ۀـملکلا و  نیل  هحالـس  ءافولا و  هبکرم  ۀـیفاعلا و  هدـئاق  ةاجنلا و  هرقتـسم  عرولا و  هتمکح  ۀمالـسلا و  هتمه  ءاـملعلا و 

هقیفر يدـهلا و  هلیلد  ۀـعداوملا و  هاوأم  فورعملا و  هؤادر  بونذـلا و  بانتجا  هتریخذ  بدألا و  هلام  ءاـملعلا و  ةرواـحم  هشیج  ةارادـملا و 
رایخألا ۀبحم 

قداصلا ع نع  لیوطلا  يرصبلا  ناونع  ثیدح  یف  و 
149 ص :

ۀـیدوبعلا و ۀـقیقح  کسفن  یف  الوأ  بلطاف  ملعلا  تدرأ  اذإـف  هیدـهی  نأ  هللا  دـیری  نم  بلقلا  یف  عقی  رون  وه  اـمنإ  ملعتلا  ةرثکب  ملعلا  سیل 
مهفتسا هلامعتساب و  ملعلا  بلطا 

150 ص :
کمهفی هللا 

ملعلا لهأ  نم  نیرتغملا  ملعلا و  بلط  یف  رورغلا  یف  لصف   - 2

قلعتی الف  لامعتسالا  نودب  اهترجش  امأ  اهترمث  الإ  سیل  ةرمثملا  ةرجشلا  نم  ضرغلا  ةرمثلا و  ۀلزنمب  لمعلا  ةرجشلا و  ۀلزنمب  ملعلا  نأ  ملعا 
. ینعملا اذهب  ةرمثلا  نم  برض  ناک  هجو  يأ  یف  اهب  عافتنالا  نإف  الصأ  ضرغ  اهب 

ۀفرعم وه  ۀـلماعملا  ملعف  ۀـفرعم  ملع  ۀـلماعم و  ملع  نیرمأ  یلإ  عجرت  اهلک  مولعلا  نأل  لمعلا  اـقلطم  ملعلا  نم  یتاذـلا  ضرغلا  ناـک  اـمنإ  و 
ۀفرعملا ملع  اهنم و  رارفلا  اهجالع و  ۀـیفیک  ةدومحملا و  ۀـمومذملا و  سفنلا  قالخأ  ۀـفرعم  ماـکحألا و  نم  اـمهرئاظن  مارحلا و  لـالحلا و 

امک ال ۀـلمجلا  یف  لامعألا  نم  لمع  اهب  داری  وأ  مولعلا  هذـهل  تالآ  امإ  مولعلا  نم  امهادـع  ام  هئامـسأ و  هتافـص و  یلاـعت و  هللااـب  ملعلاـک 
. ۀمیق اهل  نکی  مل  هیلإ  ۀجاحلا  ول ال  لب  لمعلل  الإ  دارت  ۀلماعملا ال  مولع  نأ  رهاظ  اهعبتت و  نم  یلع  یفخی 

نم اـهیقرت  تاـعاطلا و  اـهمازلإ  یـصاعملا و  نع  اـهظفح  هحراوج و  دـقفت  لـمهأ  اذإ  اـهوحن  ۀیعرـشلا و  مولعلل  مکحملا  لوـقنف  ذـئنیح  و 
رورغم دوصقملا  وه  هسفن  یف  هنإ  ملعلاب و  هفاصتا  یلع  الاکتا  ننسلا  یلإ  تابجاولا  نم  لفاونلا و  یلإ  ضئارفلا 
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151 ص :
الإ اهفرعی  ةریثک ال  طالخأ  نم  بکرم  ءاود  الإ  اهلیزی  ۀلع ال  هب  ضیرم  لثم  هلثم  امنإ  هرمأ و  هبقاع  هیلع  سبلم  هنید  نع  عودـخم  هسفن  یف 

اهعاونأ و طالخألا و  هل  لصف  ءاودلا و  هملعف  قذاح  بیبط  یلع  رثع  یتح  هنطو  نع  رجاه  نأ  دعب  بیبطلا  بلط  یف  یعـسف  ءابطألا  قاذـح 
ۀنـسح ۀخـسن  هنم  بتک  هنم و  کلذ  ملعتف  اهنجع  اهطلخ و  ۀیفیک  اهنم و  دحاو  لک  قد  ۀیفیک  هملع  بلجت و  اهنم  یتلا  اهنداعم  اهریداقم و 

نم هنع  ینغی  کلذ  نأ  يرتف  اهلامعتـسا أ  اهبرـشب و  لغتـشی  مل  یـضرملا و  اهملعی  اهأرقی و  اـهررکی و  وه  هتیب و  یلإ  عجر  طـخ و  نسحب 
هضرم نم  کلذ  هنغی  مل  ةرم  فلأ  ۀلیل  لک  هررک  مهعیمج و  یفش  یتح  ضیرم  فلأ  هملع  ۀخسن و  فلأ  هنم  بتک  ول  تاهیه  ائیـش  هضرم 

ءامتحالا میدقت  دعب  هتقو و  یف  هبرـش  نوکی  هترارم و  یلع  ربصی  هبرـشی و  ملعت و  امک  هطلخی  ءاودلا و  يرتشی  بهذلا و  نزی  نأ  یلإ  ائیش 
تاعاطلا و ملع  مکحأ  اذإ  هیقفلا  اذکه  الصأ  هبرشی  مل  اذإ  فیکف  هئافـش  نم  رطخ  یلع  وهف  هلک  کلذ  عیمج  لعف  اذإ  هطورـش و  عیمج  و 

ملع مکحأ  اهنم و  هسفن  یکز  ام  ۀمومذملا و  قالخألا  ملع  مکحأ  اهبنتجی و  مل  ۀلیلجلا و  ۀـقیقدلا و  یـصاعملا  ملع  مکحأ  اهب و  لمعی  مل 
نم حـلفأ  دـق  لقی  مل  اهاَّکَز و  ْنَم  َحَْـلفَأ  ْدَـق  یلاعت  هللا  لاق  ذإ  هنید  نع  عودـخم  هسفن  یف  رورغم  وهف  اهب  فصتی  مل  ةدومحملا و  قالخألا 

. سانلا اهملع  اهملع و  بتک  اهتیکزت و  ۀیفیک  ملعت 
هباوث و یلاعت و  هللا  نم  برقلا  کبلطمف  تنأ  امأ  ضرملا و  لیزی  ءاودلاب ال  ملعلا  نإف  لاثملا  اذه  کنرغی  ناطیـشلا ال  هل  لوقی  اذه  دنع  و 

لمهأ هیلإ و  نأمطاف  هاوه  کلذ  قفاو  ارورغم  اهوتعم  نیکـسملا  ناک  نإف  ملعلا  لئاضف  یف  ةدراولا  رابخألا  هیلع  ولتی  باوثلا و  بلجی  ملعلا 
اریـشم هفـصو  یف  یلاعت  هلوقک  هملعب  لمعی  يذلا ال  ملاعلا  یف  درو  ام  ینیـسنت  ملعلا و  لئاضف  ینرکذت  ناطیـشلل أ  لوقیف  اسیک  ناک  نإ  و 

هنع نوبتکی  ةربحم  فلأ  رشع  انثا  هترضح  یف  ناک  يذلا  ءاروعاب  نب  معلب  یلإ 
152 ص :

ُُهلَثَمَف ءاملعلا  نم  ۀـعامج  هلقن  امک  شرعلا  يری  رظن  اذإ  ثیحب  ناک  هنأ  اهتلمج  نم  ناـک  یتلا  ةددـعتملا  تاـیآلا  نم  هللا  هاـتآ  اـم  عم  ملعلا 
. ْثَْهلَی ُهْکُْرتَت  َْوأ  ْثَْهلَی  ِْهیَلَع  ْلِمَْحت  ْنِإ  ِْبلَْکلا  ِلَثَمَک 

وه اهلمح و  نم  ةدوصقملا  ۀـیاغلا  اولعفی  مل  يأ  اهُولِمْحَی  َْمل  َُّمث  َةارْوَّتلا  اُولِّمُح  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  هملعل  كراـتلا  ملاـعلا  فصو  یف  یلاـعت  هلوق  و 
رامحلا بلکلاب و  هلاح  لیثمت  نم  مظعأ  يزخ  يأف  ًارافْسَأ . ُلِمْحَی  ِرامِْحلا  ِلَثَمَک  اهب  لمعلا 

ادعب الإ  هللا  نم  ددزی  مل  يده  ددزی  مل  املع و  دادزا  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  دق  و 
یحرلا یف  رامحلا  رودی  امک  اهب ]  ] هب رودیف  هباتقأ  قلدنتف  رانلا  یف  ملاعلا  یقلی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 

هلوقک ع و 
153 ص :

ءوسلا ءاملعلا  سانلا  رش 
هل لاقی  ذإ  هیلع  ۀجح  ملعلا  نإ  يأ  تارم  عبـس  لمعی  ملعی و ال  يذلل  لیو  هملعل و  هللا  ءاش  ول  ةرم و  ملعی  يذلل ال  لیو  ءادردلا  یبأ  لوق  و 

. یلاعت هللا  رکش  تیضق  فیک  تملع و  امیف  تلمع  اذ  ام 
هملعب هللا  هعفنی  مل  ملاع  ۀمایقلا  موی  اباذع  سانلا  دشأ  نإ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 

ءاملعلا مذب  ربخأ  يذلا  وه  ملعلا  ۀلیـضفب  ربخأ  يذـلا  یـصحی و  نأ  نم  رثکأ  هریغ  بابلا و  اذـه  ردـص  یف  هانفلـسأ  دـق  امم  هلاثمأ  اذـهف و 
. ٍضْعَِبب َنوُرُفْکَت  َو  ِباتِْکلا  ِضْعَِبب  َنُونِمُْؤتَف  َأ  لاهجلا  لاح  نم  دشأ  هللا  دنع  مهلاح  نأ  مهملعب و  لمعلا  یف  نیرصقملا 

ةدش یف  هدودح  یلاعت و  هللا  رمأل  عیـضملا  لمعلل  لمهملا  هب  ملاعلا  لثمف  ۀیلقعلا  مولعلا  نم  هیلع  فقوتی  ام  یلاعت و  هللااب  ۀفرعملا  ملع  امأ  و 
مل هسلجم و  هتداـع و  هضرع و  هلوط و  هلکـش و  هنوـل و  هفاـصوأ و  هقـالخأ و  فرع  کـلملا و  فرعف  کـلم  ۀـمدخ  دارأ  نم  لـثم  هرورغ 

لطاع هب و  بضغی  ام  عیمجل  سبالم  وه  هتمدـخ و  دـصق  هنأ  الإ  کلذ  فرع  وأ  هب  یـضری  اـم  هیلع و  بضغی  ههرکی و  هبحی و  اـم  فرعتی 
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ههرکی ام  عیمجب  اخطلتم  هب  صاصتخالا  هنم و  برقتلا  دیری  وه  کلملا و  یلع  دروف  نوکـس  ۀکرح و  ۀئیه و  يز و  نم  هبحی  ام  عیمج  نع 
ۀلماعم هناملغ و  ۀسایـس  یف  هتداع  هتروص و  هلکـش و  هدلب و  همـسا و  هبـسنل و  هل و  هتفرعمب  هیلإ  الـسوتم  هبحی  ام  عیمج  نع  الطاع  کلملا 

. هتیعر
154 ص :

ۀفرعمب هتفرعم و  یندأب  لغتشا  هفرع و  ام  عیمج  ملاعلا  اذه  كرت  ولف  رورغلا  نیع  وه  هفرعی و  امل  كراتلا  اعم  نیمسقلاب  ملاعلا  لاثم  اذه  لب 
مل هنأ  یلع  لدی  تاوهـشلل  هعابتا  لمعلا و  یف  هریـصقت  لب  هب  صاصتخالا  هتبرق و  نم  دارملا  هلین  یلإ  برقأ  کلذ  ناکل  ههرکی  هبحی و  ام 
ْنِم َهَّللا  یَـشْخَی  امَّنِإ  هلوقب  هیلع  هللا  هبن  امک  هاقتا  هیـشخل و  هتفرعم  قح  هللا  فرع  ول  ذإ  یناعملا  نود  یماسألا  ـالإ  ۀـفرعملا  نم  هل  فشکنی 

. ُءامَلُْعلا ِهِدابِع 
هفاخی هیقتی و ال  مث ال  لقاع  دسألا  فرعی  نأ  روصتی  و ال 

يراضلا عبسلا  فاخت  امک  ینفخ  دواد ع  یلإ  یلاعت  هللا  یحوأ  دق  و 
دسألا فرع  ام  هنأک  هفاخی و  دق ال  همسا  هلکش و  هنول و  دسألا  نم  فرعی  نم  معن 

یلاعت هللا  ۀیشخ  ۀمکحلا  سأر  روبزلا  ۀحتاف  یف  و 

ةدیدع طئارش  مهنم  دحاو  لکل  لصف   - 3

نآرقلا و ةوالت  ءاعدلا و  مایـصلا و  ةالـصلا و  نم  ءاهقفلا  هنود  ام  لامعتـسا  ۀعیرـشلا و  رهاوظب  هذخأ  دـعب  لمعلا  یف  هریـصقت  یف  ملاعلل  و 
یتلا باوبألا  نع  جراخلا  نم  لب  رکذ  امیف  ةرصحنم  ریغ  ۀبجاولا  ریغ  نع  الضف  هیلع  ۀبجاولا  لامعألا  نإف  رخأ  بورض  تادابعلا  نم  اهریغ 

هب ۀبلاطملا  بجوأ و  هتفرعم  مهأ و  وه  ام  ءاهقفلا  اهبتر 
155 ص :

وه امم  تاکلهملا  لئاذرلا  نم  اهریغ  دقحلا و  دسحلا و  ءایرلا و  ربکلا و  نم  ۀیقلخلا  لئاذرلا  نع  سفنلا  ریهطت  وه  مظعأ و  هیلع  ۀشقانملا  و 
یف لوقلا  اذـک  اهریغ و  نیملـسملا و  بویع  رکذ  نیناسللا و  يذ  مالک  ۀـمیمنلا و  ۀـبیغلا و  نع  ناسللا  ۀـسارح  هب و  صتخت  مولع  یف  ررقم 
یف دجوت  تافیلکت ال  یه  اهمکح و  لاثتما  اهملعت و  نم  دحأ  لکل  دب  اهلاحم ال  یف  ةررقم  ابونذ  اهصخت و  اماکحأ  اهل  نإف  حراوجلا  رئاس 

. کلذ یف  ۀنودملا  مهبتک  نیلماعلا و  ۀقیقحلا  ءاملع  یلإ  اهیف  عوجرلا  نم  دب  لب ال  هقفلا  بتک  نم  اهریغ  تاراجإلا و  عویبلا و  باتک 
. یلاعت كرابت و  هبر  ءاضرإ  هسفن و  حالصإ  هلافغإ  ۀیمسرلا و  مولعلاب  هاضر  یف  یلاعت  هللااب  ملاعلا  رارتغا  مظعأ  ام  و 

اذإ ضیرملا  لاثم  هلاثم  نإ  هیف و  رورغلا  هجو  انرکذ  دـقف  لمعلا  امأ  لـمعلا  ثیح  نم  ملعلا و  ثیح  نم  کـل  رهظی  هنأـش  اذـه  نم  رورغ  و 
ملعت یلإ  جاتحم  كالهلا  یلع  فرشم  وه  ماسربلا و  ریساوبلا و  ۀلع  هب  نم  لاثم  هلاثم  لب  همیلعت ال  هرارکتب و  لغتـشا  ءاودلا و  ۀخـسن  ملعت 
لوقی هنکل  ضیحتـسی و  ضیحی و ال  لجر ال  هنأب  هملع  عم  اراهن  الیل و  کلذ  رارکت  ۀضاحتـسالا و  ءاود  ملعتب  لغتـشاف  هلامعتـسا  ءاودلا و 
هانرکذ امب  لغتشی  هلامعتسا و  عم  هتلعل  عفانلا  ءاودلا  ملعت  كرت  ثیح  رورغلا  ۀیاغ  کلذ  هنع و  ینلأست  ةأرمال و  ۀضاحتـسالا  ۀلع  عقی  امبر 

لامعألاب بجعلا  ءاضغبلا و  بضغلا و  ءایرلا و  دسحلا و  ضرألا و  یلإ  دالخإلا  تاوهشلا و  عابتا  هیلع  طلست  دق  نیکسملا  هقفتملا  کلذک 
هلوق ص یلإ  تفتلیلف  تاحضاولا  یصاعملا  نم  اهدجو  اهنطاب  نع  شتف  ول  تاحلاصلا و  نم  اهنظی  یتلا 

156 ص :
. كرشلا ءایرلا  یندأ 

هلوق ص یلإ  و 
ربک نم  ةرذ  لاقثم  هبلق  یف  نم  ۀنجلا  لخدی  ال 
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هلوق ص: یلإ  و 
بطحلا رانلا  لکأت  امک  تانسحلا  لکأی  دسحلا 

هلوق ص: یلإ  و 
لقبلا ءاملا  تبنی  امک  قافنلا  ناتبنی  فرشلا  لاملا و  بح 

هفطتخی امبر  ۀنطابلا و  تاکلهملا  رئاسل  ءاودلا  لامعتـسا  كرتی  کلذک  تاکلهملا و  هذـه  باوبأ  یف  ۀـنودملا  رابخألا  نم  کلذ  ریغ  یلإ 
ثحب قطنملا و  تاملکلا و  فیرـصت  وحنلا و  ملعب  لغتـشا  هلک و  کلذ  كرتف  نابـضغ  هیلع  وه  هللا و  یقلیف  یفالتلا  ۀـبوتلا و  لـبق  توملا 

تایدـلا و ال صاصقلا و  تانیبلا و  يواعدـلا و  تاحارجلا و  ناـعللا و  تاراـجإلا و  ملـسلا و  تاضاحتـسالا و  ضیحلا و  هقف  تالالدـلا و 
نع کلذ  عم  لفغ  تایافکلا و  ضورف  نم  وهف  هریغ  هیلإ  جاتحا  وأ  هیلإ  جاتحا  نإ  اردان و  الإ  هرمع  ةدـم  یف  کلذ  نم  ءیـش  یلإ  جاـتحی 

ۀیافک و ضرف  اهنأ  میسجلا  هباوث  میظعلا و  یلاعت  هللا  هجو  اهب  دصق  اذإ  مولعلا  کلت  ۀیاغف  نیملـسملا . عامجإب  ینیع  ضرف  یه  یتلا  مولعلا 
مهألاب مولعلا  بیترت  یف  لغتـشال  یلاعت  هللا  هجو  هملعب  ملاعلا  هیقفلا  اذـه  ضرغ  ناک  ولف  نیعلا  ضرف  لیـصحت  دـعب  ۀـیافکلا  ضرف  ۀـبترم 

ۀسائرلل بلاط  عودخم  هنید  یف  ءارم  امإ  رورغم و  لفاغ  امإ  وهف  عفنألاف  عفنألا  مهألاف و 
157 ص :

. هکلهت هیلع و  يوقت  نأ  لبق  نیتلعلا  يدحإ  ءاودل  هبنتلا  هیلع  بجیف  لاملا  هاجلا و  ءالعتسالا و  و 
هلالج و كاردإب  یلاعت  هللا  نع  هقفلا  امنإ  یلاعت و  هللا  دـنع  هقفلا  وه  سیل  ۀـنودملا  لئاسملا  هذـه  ملعت  درجم  نأ  اضیأ  کـلذ  عم  ملعیل  و 

ةدومحملا اـهبنتجیف و  ۀـفوخملا  تافـصلا  ۀـفرعم  يوقتلا و  یلع  لـمحی  عوـشخلا و  ۀـبیهلا و  فوـخلا و  ثروـی  يذـلا  ملعلا  وـه  هتمظع و 
ِنیِّدلا ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  هلوقب  هباتک  یف  هیلع  یلاعت  هللا  هبن  امک  نزحلا  ریثتسی  فوخلا و  رعـشتسی  اهبکتریف و 

. ْمِْهَیلِإ اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  َو 
لاومألاب و نادـبألا  ظفح  تالماعملا و  طورـشب  لاومألا  ظفح  ملعلا  اذـه  دوصقم  نإف  نودـملا  ملعلا  اذـه  ریغ  راذـنإلا  هب  لصحی  يذـلا  و 

عطق یلاعت و  هللا  یلإ  قیرطلا  كولـس  ۀـفرعم  وه  مهملا  ملعلا  امنإ  بکرم و  ندـبلا  ۀـلآ و  هللا  قیرط  یف  لاملا  تاـحارجلا و  لـتقلا و  عفدـب 
هللا نع  ابوجحم  ناک  تافصلا  کلتب  اثولم  تام  اذإف  یلاعت  هللا  نیب  دبعلا و  نیب  باجحلا  یه  ۀمومذملا و  تافصلا  یه  یتلا  بلقلا  تابقع 
نم معأ  ُءامَلُْعلا  ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنِإ  هلوقب  یلاعت  هیلع  هبن  امک  ملاعلا  یف  ةرـصحنم  یه  لب  ۀیـشخلل  ابجوم  ملعلا  ناک  مث  نم  یلاعت و 

. ءاهقف ریغ  وأ  ءاهقف  اونوکی  نأ 
فخلا و ال ۀـیوارلا و  زرخ  ملع  یلع  جـحلا  قیرط  كولـس  نم  رـصتقا  نم  لاثم  فراعتملا  هقفلا  ملع  یلع  راصتقالا  یف  هیقفلا  اذـه  لاـثم  و 

لطعتل نکی  مل  ول  هنأ  کش 
158 ص :

تسیل اهنأ  الإ  ماکحألا  ۀفرعم  تلطعتل  مولعلا  هذه  ملعتی  مل  ول  لجرلا  اذه  کلذک  ءیـش  یف  جاحلا  نم  سیل  هیلع  رـصتقملا  نکل  جحلا و 
. یتاذلا دصقملل  ۀمدقم  یه  لب  هانررح  امک  اهسفنب  ۀیجنملا 

نوکلا ملاع  ۀفرعم  یف  هرمع  فرصی  نم  لاح  فیکف  هللا  نید  ملاعم  هتمئأ و  هلوسر و  هللا و  عرشب  فراعلا  هیقفلا  لاح  لاثم  اذه  ناک  اذإ  و 
کلذ ریغ  وأ  اهنیب  كرتشم  وأ  اهیلع  دئاز  وأ  تادوجوملا  سفن  وه  له  دوجولا و  ۀـفرعمب  لاغتـشالا  داسفلا و  ضحم  هلآم  يذـلا  داسفلا  و 

. هریغ نع  الضف  هتفرعم  اوبلط  ام  ۀقیقح  مهل  لصحی  مل  لب  اهل  ةرمث  یتلا ال  بلاطملا  نم 
يدل یفلزلا  بجوی  امیف  مهـسوفن  لیمکت  هتمدـخب و  لاغتـشالا  هراد و  لوخدـب  مهرمأ  ادـیبع و  ذـختا  کلم  لاثم  کلذ  یف  مهلاثم  امنإ  و 

یتح اهفقـس  اهـضرأ و  هراد و  ناردج  یلإ  نورظنی  اوذخأ  هب  مهرمأ  امب  اولغتـشیل  هراد  مهلخدأ  املف  هتهج  نم  دعبی  ام  بانتجا  هترـضح و 
يدسملا مهیلع  معنملا  مهدیـس  دـنع  مهلاح  يرت  فیکف  رادـلا  کلت  یف  مهنم  دارأ  ام  اوفرعی  مل  اوتام و  رظنلا و  کلذ  یف  مهرمع  اوفرص 
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. هتیصعم یف  عیظفلا  كامهنالا  لب  هتعاطل  میظعلا  لامهإلا  اذه  عم  مهیلإ  هناسحإ  لیلج 
صج و اهرهاظ  شحلا  رئب  لاثم  لب  هرهاظ  رانتـسا  یتح  هحطـس  یلع  جارـسلا  عضو  هنطاـب  ملظم  تیب  لاـثم  عمجأ  ءـالؤه  لاـثم  نأ  ملعا  و 

كرت هراد و  باب  صـصجف  هراد  یلإ  کلملا  ۀفایـض  دـصق  لجر  لاـثمک  ۀـفیج و  اـهنطاب  ۀـنیزم و  اـهرهاظ  یتوملا  روبقک  وأ  نتن  اـهنطاب 
عرزلا ۀیقنتب  رمأف  هدسفی  شیـشح  هعم  تبن  تبنف و  اعرز  عرز  لجر  هیلإ  لاثم  برقأ  لب  یلج  حضاو  رورغ  کلذ  هراد و  ردص  یف  لبازملا 

هلصأ يوقی  لازی  الف  هعطقی  هسأر و  زجی  ذخأف  هلصأ  نم  هعلقب  شیشحلا  نع 
159 ص :

الإ ةرهاظلا  تاعاطلا  هل  متت  مل  اهنم  بلقلا  رهطی  نمف ال  بلقلا  یف  ۀـمیمذلا  قالخألا  یه  لئاذرلا  تبانم  صئاـقنلا و  سراـغم  نـأل  تبنی  و 
نم هتدام  علقیل  ءاودلا  هرهاظ و  یلع  ام  لیزیل  ءالطلا  امأ  ءاودلا  برـش  ءالطلاب و  رمأ  دـق  برجلا و  هب  رهظ  ضیرمک  لب  ةریثکلا  تافآلا  عم 

. هکلهأ نأ  یلإ  نطابلا  یف  دیازتی  امئاد  برجلا  رهاظلا و  یلطی  لازی  الف  ةداملا  یف  دیزی  ام  لوانتی  یقب  ءاودلا و  كرت  ءالطلاب و  عنقف  هنطاب 
نیمحارلا محرأ  وه  هدیب و  کلذ  نإف  انیلع  ۀجح  هلعجی  انملع و ال  امب  انعفنی  انبویعب و  انرصبی  انسفنأل و  انحلصی  نأ  یلاعت  هللا  لأسن 

یناثلا یلإ  عجرت  طئارش   ] لصف  - 4

لوانتم ملعلا  نإف  ملعلا  لامعتـسا  ینعأ  یناثلا  یلإ  عجرت  اهرـسأب  اهنأ  الإ  نیذه  دعب  ةددبتم  فئاظو  ةددعتم و  طئارـش  امهنم  دـحاو  لکل  و 
ۀیند لک  نع  هدـعبأ  هبلط و  نکمی  ریخ  لک  یلإ  هلـصوأ  ههجو  یلع  هلمعتـسا  اذإف  اهئواسم  نع  هزنتلا  لاعفألا و  دـیمح  قالخألا و  مراکمل 

هنیشت

هیلع دامتعالا  یلاعت و  هللا  یلع  لکوتلا  یف  ثلاثلا ]: رمالا  ]

یقلت هرومأ و  یف  هیلع  دامتعالا  یلاعت و  هللا  یلإ  هسفن  هیجوت  اهریغ  ةروکذملا و  لئاذرلا  نم  هسفن  ریهطت  دـعب  امهنم  دـحاو  لک  مزلی  اممف 
نأ دیری  نم  یلع  هلزنی  یلاعت  هللا  نم  رون  وه  امنإ  ملعتلا و  ةرثکب  سیل  قداصلا ع  مالک  نم  مدـقت  امک  ملعلا  نإف  هدـنع  نم  یهلإلا  ضیفلا 

. هیدهی
160 ص :

یقلی لب  یلاعت  هللا  قلخ  نم  دحأ  یلع  هیلع و ال  الابو  نوکت  اهیلإ و  لکویف  بابسألا  یلع  دمتعی  هیلإ و ال  هرمأ  ضوفی  هیلع و  لکوتی  نأ  و 
هبلطم لصحی  هدوأ و  هب  موقی  ام  هسنأ  تاظحل  هسدق و  تاحفن  نم  ذئنیح  هیلع  رهظی  امهریغ  هقزر و  هرمأ و  یف  یلاعت  هللا  یلإ  هرمأ  دـیلاقم 

هرمأ هب  حلصی  و 
هریغل هنمض  امع  ۀصاخ  هقزرب  ملعلا  بلاطل  لفکت  دق  یلاعت  هللا  نأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  ثیدحلا  یف  درو  دق  و 

نإ قزرلا  ۀـنوئم  هافک  بلطلاب و  لب  کلذـب  هفلکی  ـال  ملعلا  بلاـط  اـبلاغ و  لـصحی  یتح  قزرلا  یلع  یعـسلا  یلإ  جاـتحی  هریغ  نأ  ینعمب 
. ۀمیزعلا صلخأ  ۀینلا و  نسحأ 

ملعلاب و تلغتـشا  ذنم  هتنوعم  لیمج  یب و  یلاعت  هللا  عنـص  نسح  نم  هللا  هملعی  ام  غلب  هتعمج  ول  ام  قئاقدلا  عئاقولا و  نم  کلذ  یف  يدنع  و 
ربخلا سیلف  ۀلمجلاب  ۀئام و  عست  نیسمخ و  ثالث و  ۀنـس  ناضمر  رهـش  فصتنم  وه  اذه و  یموی  یلإ  ۀئام  عست  نیثالثلا و  رـشع  ئدابم  وه 

. نایعلاک
ملعلا و هیف  بلطن  سلجم  یف  انک  لاق  ناولع  نب  نیـسحلا  یلإ  هدانـسإب  هحور  هللا  سدق  ینیلکلا  بوقعی  نب  دمحم  مدقتملا  انخیـش  يور  و 
کتجاح و ال فعست  هللا ال  نذإ و  لاقف  انالف  تلقف  کب  لزن  دق  امل  لمؤت  نم  انباحصأ  ضعب  یل  لاقف  رافسألا  ضعب  یف  یتقفن  تدفن  دق 
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كرابت و هللا  نأ  بتکلا  ضعب  یف  أرق  هنأ  ینثدح  هللا ع  دـبع  ابأ  نإ  لاق  هللا  کمحر  کملع  ام  تلق و  کتبلط  حـجنت  کلمأ و ال  کغلبی 
سانلا دنع  ۀلذملا  بوث  هنوسکأل  سأیلاب و  يریغ  لمؤم  لک  لمأ  نعطقأل  یشرع  یلع  یعافترا  يدجم و  یلالج و  یتزع و  لوقی و  یلاعت 

یبرق نم  هنیحنأل  و 
161 ص :

یه باوبألا و  حیتافم  يدیب  يریغ و  باب  رکفلاب  عرقی  يریغ و  وجری  يدیب و  دئادشلا  دئادشلا و  یف  يریغ  لمؤی  یلـصو أ  نم  هندـعبأل  و 
لامآ تلعج  ینم  هءاجر  تعطقف  ۀـمیظعل  یناـجر  يذـلا  نم  اـهنود و  هتعطقف  هبئاونل  ینلمأ  يذـلا  نمف  یناـعد  نمل  حوتفم  یباـب  ۀـقلغم و 

يدابع نیب  ینیب و  باوبألا  اوقلغی  نأ ال  مهترمأ  یحیبست و  نم  لمی  نمم ال  یتاوامس  تألم  یظفحب و  اوضری  ملف  ۀظوفحم  يدنع  يدابع 
هتیطعأ ینع  ایهال  هارأ  یل  امف  ینذإ  دـعب  نم  الإ  يریغ  دـحأ  اهفـشک  کـلمی  ـال  هنأ  یبئاون  نم  ۀـبئان  هتقرط  نم  ملعی  مل  یلوقب أ  اوقثی  ملف 

لیخب یلئاس أ  بیجأ  الف  لأسأ  مث  ۀـلأسملا  لبق  ءاطعلاب  أدـبأ  یناریف  يریغ أ  لأس  هدر و  ینلأسی  ملف  هنع  هتعزتنا  مث  ینلأسی  مل  اـم  يدوجب 
یـشخی الف  ینود أ  اهعطقی  نمف  لامآلا  لحم  انأ  سیل  يدیب أ و  ۀـمحرلا  وفعلا و  سیل  یل أ و  مرکلا  دوجلا و  سیل  يدـبع أ و  ینلخبیف  انأ 

نم صقتنا  ام  عیمجلا  لمأ  ام  لثم  مهنم  دحاو  لک  تیطعأ  مث  اعیمج  اولمأ  یضرأ  لهأ  یتاوامس و  لهأ  نأ  ولف  يریغ  اولمؤی  نأ  نولمؤملا 
خیـشلا هاور  ینبقاری و  مل  یناصع و  نمل  اسؤب  ای  یتمحر و  نم  نینطاـقلل  اـسؤب  اـیف  همیق  اـنأ  کـلم  صقنی  فیک  ةرذ و  وضع  لـثم  یکلم 

ام هللا  تلقف ال و  یلع  هالمأف  یلع  لمأ  هللا  لوسر  نبا  ای  تلقف  هرخآ  یف  نمحرلا و  دبع  نب  دیعـس  نع  رخآ  دنـسب  هیلع  هللا  ۀـمحر  روربملا 
اهدعب ۀجاح  هلأسأ 

یلاعت و هللا  یلع  لکوتلا  یلع  اثاح  یـسدقلا  بناجلا  نم  ۀمامإلا  قفأ  یلع  ةوبنلا  علاطم  نم  هرون  عطاسلا  لیلجلا  مالکلا  اذـهب  کیهان  لوقأ 
. ماقملا اذه  یف  مالکلا  عماوج  نم  دیزم  هیلع  امف  هیلع  تامهملا  عیمج  یف  دامتعالا  هیلإ و  رمألا  ضیوفت 

162 ص :
. بادآلا نم  ثلاثلا  رمألا  وه  اذه  و 

قلخلا نسح  عبارلا  رمالا ] ]

سفنلا لیمکت  یف  عسولا  لذب  قفرلا و  مامت  عضاوتلا و  سانلا و  نم  امهریغ  یلع  ةدایز 
اوعضاوت ملعلا و  هنوملعت  نمل  اوعضاوت  راقولا و  ملحلاب و  هعم  اونیزت  ملعلا و  اوبلطا  لوقی  هللا ع  دبع  ابأ  تعمـس  لاق  بهو  نب  ۀیواعم  يور 

مکقحب مکلطاب  بهذیف  نیرابج  ءاملع  اونوکت  ملعلا و ال  هنم  متبلط  نمل 
هللا ۀمحر  نم  سانلا  طنقی  مل  نم  هیقفلا  قح  هیقفلاب  مکربخأ  نینمؤملا ع أ ال  ریمأ  لاق  لاق  هللا ع  دبع  یبأ  نع  حیحصلا  یف  یبلحلا  يور  و 
الأ مهفت  هیف  سیل  ملع  یف  ریخ  الأ ال  هریغ  یف  هنع  ۀبغر  نآرقلا  كرتی  مل  هللا و  یـصاعم  یف  مهل  صخری  مل  هللا و  باذع  نم  مهنمؤی  مل  و 

رکفت اهیف  سیل  ةدابع  یف  ریخ  الأ ال  ربدت  اهیف  سیل  ةءارق  یف  ریخ  ال 
صلخأ هللا هسفن و  تعـضاوت  هلاوحأ و  تحلـص  هتمـس و  نسح  اذإف  هتأـیه  هلوق و  هلعفب و  یـسأتم  هیلإ و  روظنم  ملعلاـب  سبلتملا  نأ  ملعا  و 

یف هنود  ساـنلا  ناـک  کلذـک  نکی  مل  یتـم  مهلاوـحأ و  تمظتنا  مهیف و  ریخلا  اـشف  ۀـیعرلا و  نم  هریغ  یلإ  هفاـصوأ  تلقتنا  هلمع  یلاـعت 
ای ادعب و  قحلا و  نع  ادرط  ابنذ و  کلذب  کیهان  هللخ و  عونلا و  داسفل  أشنم  هسفن  داسف  عم  ناکف  هتاواسم  نع  الضف  اهیلع  وه  یتلا  ۀبترملا 

. هتنسب نتسا  هب و  یسأت  نم  یقب  ام  قاب  وه  لب  هرزو  لطب  هلمع و  عطقنا  کله  اذإ  هتیل 
ملعلاب سبلتملا  نود  ادبأ  سانلا  ۀماع  نإ  نیفراعلا  ضعب  لاق  دق  و 

163 ص :
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قلعت تاهبـشلا  یف  لخد  نإف  تاهبـشلاب  ۀـماعلا  تسبلت  حابملاب  لغتـشا  اذإ  تاحابملاب و  ۀـماعلا  تسبلت  احلاص  ایقت  اعرو  ناک  اذإف  ۀـبترمب 
. نایعألا لقن  نع  الضف  نادجولا  لودع  نایعلا و  هذه  قدص  یلع  ادهاش  یفک  یماعلا و  رفک  مارحلا  لوانت  نإف  مارحلاب  یماعلا 

سفنلا فیفع  نوکی  نأ  سماخلا  رمالا ] ]

نمف فلـسلا  هناص  امع  ملعلل  ۀنایـص  الیبس  مهنم  رارفلا  یلإ  دجو  ام  اعمط  مهیلإ  لخدی  ایندـلا ال  لهأ  كولملا و  نع  اضبقنم  ۀـمهلا  یلاع 
ففعتملا لاحک  هلاح  نکی  مل  اهـضعب  یلإ  لصو  نإ  ۀیغبلا و  یلإ  لوصولا  مدع  رمثی  ام  اریثک  هتنامأ و  ناخ  هسفن و  ضرع  دقف  کلذ  لعف 

. نادجولا لقنلا  عم  هدهاش  ضبقنملا و 
نامزلا فلاس  یف  اوناک  دـق  ارادـقم و  ملعلل  نودـجی  انم و ال  نولبقی  اهکولم ال  اننامز و  ءاربک  لاب  اـم  لادـبألا  ضعبل  ءالـضفلا  ضعب  لاـق 
مهملع مهنم  نوسمتلی  مهایند و  مهل  نولذـبیف  ایندـلا  لهأ  رباکألا و  كولملا و  مهیتأی  ناک  نامزلا  کلذ  ءاـملع  نإ  لاـقف  کـلذ  فـالخب 

هتلالج و ول ال  ملعلا  نأ  یلإ  مهنم  ارظن  مهدـنع  ملعلا  ردـق  مظع  اـهلهأ و  نیعأ  یف  ایندـلا  ترغـصف  مهنع  مهتنم  در  مهعفد و  یف  نوغلاـبیف 
كولملا و یلع  اننامز  ءاملع  لبقأ  امل  اهنع و  ۀبغر  اهوکرت  امل  اهطاطحنا  ایندلا و  ةراقح  ول ال  ایندلا و  یلع  ءالضفلا  ءالؤه  هرثآ  ام  هتـسافن 

. مدقت ام  نیعل  مهیدل  ملعلا  رغص  مهنیعأ و  یف  ایندلا  تمظع  مهایندل  اسامتلا  مهملع  مهل  اولذب  ایندلا و  ءانبأ 
اقباس کلذ  یف  رابخألا  نم  ۀلمج  تعمس  دق  و 

یبنلا ص لوقک 
164 ص :

یلع مهورذحاف  کلذ  اولعف  اذإف  ناطلـسلا  عابتا  لاق  ایندلا  یف  مهلوخد  ام  هللا و  لوسر  ای  لیق  ایندلا  یف  اولخدـی  مل  ام  لسرلا  ءانمأ  ءاهقفلا 
مکنید

. ثیداحألا نم  هریغ  و 
نأشلا و عافترا  یلإ  ۀلیـسو  هل و  ۀـئطوت  نوکیل  هعابتا  لب  قفتا  فیک  ناطلـسلا  عابتا  درجم  وه  سیل  کـلذ  نم  مومذـملا  ردـقلا  نأ  ملعا  و 

ءالعإ عونلا و  ماظن  ۀماقإ  یلإ  ۀلـصو  هلعجیل  هعبتا  ول  امأ  کلذ  وحن  ۀـسائرلا و  ایندـلا و  بح  رادـقملا و  هاجلا و  مظع  نارقألا و  یلع  عفرتلا 
هنوک نع  الضف  لامعألا  لضفأ  نم  وهف  کلذ  وحن  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمألا  عدبلا و  لهأ  عمق  قحلا و  جیورت  نیدلا و  ۀملک 

دبع نیطقی و  نب  یلعک  نایعألا  نم  ۀعامج  لعف  نم  لب  کلذ  یف  صیخرتلا  نم  اضیأ  درو  ام  مذلا و  نم  درو  ام  نیب  عمجی  اذهب  اصخرم و 
ۀمئألا و باحصأ  نم  مهریغ  جارد و  نب  حون  عیزب و  نب  لیعامسإ  نب  دمحم  ۀفیرشلا و  باوبألا  دحأ  حور  نب  مساقلا  یبأ  یـشاجنلا و  هللا 

نب نیدلا  لامج  مولعلا  رحب  ۀمالعلا  یـسوطلا و  نیدلا  ریـصن  ۀـجاوخلا  امهیبأ و  یـضرلا و  یـضترملا و  نیلجألا  نیدیـسلا  لثم  ءاهقفلا  نم 
. مهریغ رهطملا و 

ناهربلا و هب  هللا  رون  نم  نیملاظلا  باوبأب  یلاعت  نإ هللا  لاق  هنأ  اضرلا ع  نع  قودصلا  ۀقثلا  وه  عیزب و  نب  لیعامـسإ  نب  دـمحم  يور  دـق  و 
انتعیش نم  ۀجاحلا  وذ  عزفی  هیلإ  ررضلا و  نم  نینمؤملا  أجلم  هنأل  نیملـسملا  رومأ  هب  هللا  حلـصی  هئایلوأ و  نع  مهب  عفدیل  دالبلا  یف  هل  نکم 

موی مهتیعر  یف  یلاـعت  هللا  رون  کـئلوأ  هضرأ  یف  هللا  ءاـنمأ  کـئلوأ  اـقح  نونمؤملا  کـئلوأ  ۀـملظلا  راد  یف  نمؤملا  ۀـعور  هللا  نمؤی  مهب 
ۀمایقلا

165 ص :
هللا اوقلخ و  ۀمایقلا  مهنم  ءیضت  ۀمایقلا  رون  مهرون  نم  کئلوأ  ضرألا  لهأل  ۀیرهزلا  بکاوکلا  رهزت  امک  تاوامسلا  لهأل  مهرون  رهزی  و 

انرـستف مهعم  نوکت  لاق  كادف  هللا  ینلعج  اذ  امب  تلق  لاق  هلک  اذه  لانل  ءاش  ول  نأ  مکدحأ  یلع  ام  مهل  ائینهف  مهل  ۀـنجلا  تقلخ  ۀـنجلل و 
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دمحم ای  مهنم  نکف  انتعیش  نم  نینمؤملا  یلع  رورسلا  لاخدإب 
بلقلا یف  اـتبن  اذإ  ءالعتـسالا  ۀـسائرلا و  بح  ایندـلا و  ةرهز  نإـف  میظعلا  رورغلا  میخولا و  رطخلا  عضوم  هنکل  میرک  باوث  اذـه  نأ  ملعا  و 
مایقلا یلع  ظفاحی  نأ  سداسلا  بابلا . اذه  یف  ظقیتلا  نم  دب  الف  باوثلل  ۀبجوملا  ۀحیحصلا  دصاقملا  باوصلا و  قرط  نم  اریثک  هیلع  ایطغ 

ماعلا صاخلل و  مالسلا  ءاشفإ  تاقوألا و  فیرش  یلع  اظفاحم  تاعامجلا  دجاسم  یف  تاولـصلا  ۀماقإک  ماکحألا  رهاوظ  مالـسإلا و  رئاعـشب 
مئال ۀـمول  فاخی  هسفن هللا ال  الذاب  قحلاب  اعداص  کلذ  ببـسب  يذألا  یلع  ربصلا  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمألا  ابیجم و  ائدـتبم و 

. یلاعت هللا  رماوأب  مایقلا  دنع  نحملا  نم  مهب  لزن  ام  ارکذتم  ءایبنألا  نم  هریغ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلاب  کلذ  یف  ایسأتم 
هللا ۀجح  مه  عجرملا و  مهیلإ  ةودقلا و  مه  ءاملعلا  نإف  اهلمکأ  اهنـسحأب و  هسفن  ذخأی  لب  زئاجلاب  ۀنطابلا  ةرهاظلا و  هلاعفأ  نم  یـضری  و ال 
نع دعبأ  هریغف  هملعب  ملاعلا  عفتنی  مل  اذإ  هب و  نوملعی  نم ال  مهب  يدتقی  هیلإ و  نورظنی  نم ال  مهنم  ذخألل  مهبقاری  دق  ماوعلا و  یلع  یلاعت 

بترتی امل  ملاعلا  ۀلز  تمظع  اذهل  هب و  عافتنالا 
166 ص :

. دسافملا نم  اهیلع 
ریغ نم  هجولا  ۀـقالط  دوجلا و  ءاخـسلا و  نم  ۀیـضرملا  میـشلا  ةدـیمحلا و  لالخلا  اهیلع و  ثح  عرـشلا و  اهب  درو  یتلا  نساحملاب  قلختی  و 

راثئتسالا و كرت  راثیإلا و  باستکالا و  یند  نع  هزنتلا  ةءورملا و  ربصلا و  هلامتحا و  يذـألا و  فک  ظـیغلا و  مظک  لادـتعالا و  نع  جورخ 
یلإ ببحتلا  ءارقفلاب و  فطلتلا  تاعافشلا و  هاجلا و  لذب  تاجاحلا و  ءاضق  یف  یعسلا  لضفملا و  رکـش  فاصنتـسالا و  كرت  فاصنإلا و 

راسکنالا و نزحلا و  فوخلا و  مازتلا  حازملا و  کحـضلا و  نم  راـثکإلا  ۀـبناجم  ناـمیألا و  تکلم  اـم  یلإ  ناـسحإلا  ءاـبرقألا و  ناریجلا و 
هرظن ناک  الإ و  رظان  هیلإ  رظنی  هتوکـس ال  هقطن و  هنوکـس و  هتکرح و  هتریـس و  هتأیه و  یلع  ۀیـشخلا  رثأ  رهظی  ثیحب  تمـصلا  قارطإلا و 

. هملع یلع  الیلد  هتروص  یلاعت و  ارکذم هللا 
افقاو هرجاوز  دنع  ارجزنم  هرماوأل  الثتمم  هیناعم  یف  ارکفتم  نآرقلا  ةوالتک  ۀیفخلا  ةرهاظلا و  ۀـیلعفلا  ۀـیلوقلا و  ۀیعرـشلا  بادآلا  ۀـمزالم  و 

لیللا و ءانآ  یف  راکذألا  تاوعدلا و  نم  درو  ام  کلذک  ناسللا و  بلقلاب و  یلاعت  هللا  رکذ  هدودح و  هفئاظوب و  امئاق  هدیعو  هدـعو و  دـنع 
امک هرون  ملظی  هبلق و  وسقیف  ملعلا  درجم  یلع  تادابعلا  نم  رصتقی  مارحلا و ال  تیبلا  جح  مایـصلا و  ةالـصلا و  نم  تادابعلا  لفاون  راهنلا و 

. هیلع هیبنتلا  مدقت 
یف ادهتجم  ۀیحللا  حیرـست  ۀهیرکلا و  حئاورلا  بانتجا  اهلاوز و  بولطملا  روعـشلا  ۀلازإ  رافظألا و  صق  خاسوألا و  ۀلازإب  فیظنتلا  ةدایز  و 

. ۀفینملا ةدیمحلا  قالخألا  ۀفیرشلا و  ۀنسلاب  ءادتقالا 
167 ص :

لغلا و تاجردـب و  هنود  اوناک  نإ  سانلا و  راقتحا  بجعلا و  ءایرلا و  دـسحلا و  نم  فاصوألا  میمذ  قـالخألا و  ئواـسم  نم  هسفن  رهطی  و 
ۀـنهادملا و اهب و  ةاهابملا  ایندـلا و  یف  سفانتلا  ءـالیخلا و  رخفلا و  عمطلا و  رطبلا و  ثبخلا و  لـخبلا و  شغلا و  هللا و  ریغل  بضغلا  یغبلا و 

ۀبغرلا هللا و  ریغل  ۀیبصعلا  ۀیمحلا و  سانلا و  بویعب  اهنع  لاغتـشالا  سفنلا و  بویع  نع  یمعلا  لعفی و  مل  امب  حدـملا  بح  سانلل و  نیزتلا 
. لوقلا یف  شحفلا  بذکلا و  ناتهبلا و  ۀمیمنلا و  ۀبیغلا و  هریغل و  ۀبهرلا  و 

نع ملعتملا  ملاـعلا و  هیبـنت  اـنه  اـهرکذ  نم  ضرغلا  هصخت و  عـضاوم  یف  ررحم  بیهرت  بـیغرت و  ۀـیودأ و  لیـصفت و  فاـصوألا  هذـهل  و 
نأل امهفئاظو  نم  اهانلعج  کلذـلف  یلوأ  امهب  اهنأ  الإ  عیمجلا  نیب  تکرتشا  نإ  یه و  ۀـلمجلا و  یلع  ابانتجا  اـباکترا و  اـهل  هبنتیل  اـهلوصأ 
نم اهریهطت  دعب  الإ  حراوجلا  ۀـفیظو  یه  یتلا  ةالـصلا  حـصت  امک ال  رـسلا و  ةالـص  هترامع و  بلقلا و  ةدابع  رباکألا  ضعب  لاق  امک  ملعلا 

. قالخألا ثئابخ  نم  هریهطت  دعب  الإ  نطابلا  ةدابع  حصت  کلذکف ال  ثابخألا  ثادحألا و 
ۀمیمذلا قالخألا  ۀیسفنلا و  تارودکلاب  سجنملا  بلقلا  یف  یلاعت  هللا  هفذقی  ملعلا ال  رون  و 
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هیدهی نأ  هللا  دیری  نم  بلق  یف  یلاعت  هللا  هفذقی  رون  وه  امنإ  ملعتلا و  ةرثکب  ملعلا  سیل  قداصلا ع  لاق  امک 
بلقلا یف  فذقی  رون  ملعلا  امنإ  ۀیاورلا  ةرثکب  ملعلا  سیل  دوعسم  نبا  لاق  هوحن  و 

روکذـملا رونلا  وه  امنإ  یماعلا و  فرعلا  یف  ملعلا  یه  تناک  نإ  ۀـصاخلا و  تاـمولعملا  راضحتـسا  درجم  وه  سیل  ملعلا  نأ  ملعی  اذـهب  و 
ملعلا کلذ  نم  ئشانلا 

168 ص :
انأ الإ  ملعلا  لامعتـسا  یلإ  عجار  اهرثکأ  امهنیب و  ۀکرتشملا  فئاظولا  ۀلمج  هذهف  هریرقت . مدقت  امک  یلاعت  ۀیـشخلا هللا  ةریـصبلل و  بجوملا 

لئاضفلا لوصأ  یلع  اهیبنت  اهنأشب و  امامتها  هنع  اهاندرفأ 
169 ص :

امهلاغتشا امهسرد و  یف  امهبادآ  یناثلا  مسقلا 

لاغتشالا یف  ادهتجم  امهنم  لک  لازی  نأ ال  -[ 1]

سأر هبولطم و  یه  ملعلاب  لاغتـشالا  ۀمزالم  نوکت  نأ  اهریغ و  و  « 1  » ءارقإ اظفح و  ارکف و  ةرکاذم و  ۀـثحابم و  اقیلعت و  ۀـعلاطم و  ةءارق و 
بسحب ملعلا  نم  هتفیظو  ءاضق  دعب  نکیل  ةرورـضلا و  ردق  یلع  هنم  رـصتقی  هنودب  ناکمإلا و  عم  ۀیویندلا  رومألا  نم  هریغب  لغتـشی  الف  هلام 

«. 2  » هضعب کطعی  کلک  ملعلا  طعأ  لیق  انه  نم  هداروأ و 
اْوَهَْتنا ُمُه  اَذِإ  ُۀَْـتیَْملا  ُبُولُْقلا  ِْهیَلَع  اَیَْحت  اَّمِم  يِداَبِع  َْنَیب  ِْملِْعلا  ُرُکاَذـَت  ُلوُقَی  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َو 

«3  » يِْرمَأ َیلِإ  ِهِیف 
«4  » ِعَرَْولا َو  ِنیِّدلا  َلْهَأ  ِِهب  َرِکاَُذی  ْنَأ  َلاَق  ُهُؤاَیْحِإ  اَم  َو  َلیِقَف  َْملِْعلا  اَیْحَأ  ًاْدبَع  ُهَّللا  َمِحَر  ِِرقاَْبلا ع  ِنَع  َو 

«. 5  » ٌۀَنَسَح ٌةاَلَص  ُۀَساَرِّدلا  َو  ٌۀَساَرِد  ِْملِْعلا  ُرُکاَذَت  ُْهنَع ع  َو 
*****

،130 ج 1 / برعلا » ناـسل  « )» هیلع أرقأ  نأ  یلع  ینلمح  يأ  نـالف ، ینأرقأ  لوـقی : خیـشلا ، یلع  ثیدـحلا  نآرقلا و  لـجرلا  أرق  اذإ  ( - » 1)
«(. أرق »

ج 1/ نیدـلا » مولع  ءایحإ   » یف هلثم  و  کّلک ؛ » هیطعت  یّتح  هضعب  کیطعی  ملعلا ال  لیلخلا : لاق  : » 50 ج 1 / ءابدألا » تارضاحم   » یف ( - 2)
. لیقلا یلإ  هبسن  و  ، 116 لمعلا / » نازیم   » و 44 ؛

ثیدحلا 7. هرکاذت ، ملاعلا و  لاؤس  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 41 - 40 ج 1 / یفاکلا » ( - » 3)
ثیدحلا 7. هرکاذت ، ملاعلا و  لاؤس  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 41 ج 1 / یفاکلا » ( - » 4)
ثیدحلا 9. هرکاذت ، ملاعلا و  لاؤس  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 41 ج 1 / یفاکلا » ( - » 5)

ازیجعت اتنعت و  ادحأ  لأسی  نأ ال  -[ 2]

اذإ امأف  هترجـش  رمثت  ملعتلا و  میلعتلا و  ةدـبز  رهظت  كاـنهف  داـشرتسالا  وأ  داـشرإلل  دـصاق  ریخلا  یلع  هبنم  هل  ملعم  وأ  ملعتم هللا  لاؤس  لـب 
بجوتـسی کلذ  عم  ۀثیبخ و  ۀیجـس  ۀئیدر و  ۀکلم  سفنلا  یف  رمثی  کلذ  نإف  ۀـبلغلا  جـلفلا و  روهظ  بحأ  لدـجلا و  ءارملا و  درجم  دـصق 
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اهلک هذه  اهل و  ۀیکزت  سفنلا و  یلع  ءانث  هیف و  نعط  هل و  لیهجت  بطاخملا و  ءاذـیإک  یـصاعم  ةدـع  کلذ  عم  هیف  یلاعت و  هللا  نم  تقملا 
کیذؤی و الإ و  اهیفـس  يرامت  کنإف ال  شیعلل  شوشم  کلذ  عم  وه  ةرهطملا و  ۀنـسلا  نم  اهلاحم  یف  اهنع  یهنم  بویع  ةدـکؤم و  بونذ 

ءارملا میرحت  هتمئأ ع  هیبن و  ناسل  یلع  هناحبس  هللا  دکأ  دق  و  کیلقی . الإ و  امیلح  ال 
«1  » ُهَِفلُْختَف ًادِعْوَم  ُهْدِعَت  َال  َو  ُهْحِزاَُمت  َال  َو  َكاَخَأ  ِراَُمت  َال  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق 

«2  » ُُهتَْنِتف ُنَمُْؤت  َال  َو  ُُهتَمْکِح  ُمَهُْفت  َال  ُهَّنِإَف  َءاَرِْملا  اُورَذ  َلاَق ص  َو 
«3  » ِۀَّنَْجلا َِضبَر  ِیف  ٌْتَیب  َُهل  َِیُنب  ٌلِْطبُم  َوُه  َو  َءاَرِْملا  َكََرت  ْنَم  َو  ِۀَّنَْجلا  یَلْعَأ  ِیف  ٌْتَیب  َُهل  َِیُنب  ٌّقُِحم  َوُه  َو  َءاَرِْملا  َكََرت  ْنَم  َلاَق ص  َو 

ُةاَحاَُلم ِرْمَْخلا  ِبْرُـش  َو  ِناَثْوَْألا  ِةَداَبِع  َدَْعب  ُْهنَع  ِیناَهَن  َو  یِّبَر  ََّیلِإ  َدِهَع  اَم  َلَّوَأ  َّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َْتلاَق  اَْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  َۀَمَلَـس  ِّمُأ  ْنَع  َو 
«4  » ِلاَجِّرلا

171 ص : دیرملا ، ۀینم 
«6  » َلَدَْجلا اُوتوُأ  اَّلِإ  « 5  » ُهَّللا ُمُهاَدَه  ْنَأ  َدَْعب   ] ٌمْوَق َّلَض  اَم  َلاَق ص  َو 

«7  » ًاّقُِحم َناَک  ْنِإ  َو  َءاَرِْملا  َعَدَی  یَّتَح  ِناَمیِْإلا  َۀَقیِقَح  ٌْدبَع  ُلِمْکَتْسَی  َال  َلاَق ص  َو 
َناَک ْنَم  اَّلِإ  َناَک  ٍلاَح  ِّيَأ  ِیف  يِراَُمی  اَلَف  ُُهتَبِْـسن  َو  َسِیْلبِإ  ُُقلُخ  َوُه  َو  ُْهنِم  ٌّرَـش  ٌۀَلْـصَخ  ِناَْسنِْإلا  ِیف  َْسَیل  َو  ٌّيِوَد  ٌءاَد  ُءاَرِْملا  ُقِداَّصلا ع  َلاَـق  َو 

ِنیِّدـلا ِیف  َرَظاَنَتَن  یَّتَح  ْسِلْجا  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحِلل  َلاَق  اًلُجَر  َّنَأ  َِيُور  َو  « 8  » ِنیِّدـلا ِِقئاَقَح  ْنِم  ًاموُرْحَم  ِهِْریَِغب  َو  ِهِسْفَِنب  اًلِهاَج 
ُسِوْسَُوَیل َناَْطیَّشلا  َّنِإ  َو  ِةاَراَمُْمِلل  َو  ِیل  اَم  ُْهُبلْطاَف  ْبَهْذاَف  َِکنیِدـِب  اًلِهاَج  َْتنُک  ْنِإَـف  َياَدُـه  َّیَلَع  ٌفوُشْکَم  ِینیِدـِب  ٌریَِـصب  اـَنَأ  اَذَـه  اَـی  َلاَـقَف 

اَمِیف َُکبِحاَص  َو  َْتنَأ  يَراَمَتَت  ْنَأ  اَّمِإ  ٍهُجْوَأ  ِۀََعبْرَأ  ْنِم  ُولْخَی  َال  ُءاَرِْملا  َُّمث  َلْهَْجلا  َو  َزْجَْعلا  َِکب  اوُّنُظَی  اَّلَِئل  َساَّنلا  ِرِظاَن  ُلوُقَی  َو  ِهیِجاَُنی  َو  ِلُجَّرِلل 
ُهُمَْلعَت اَّمِإ  َو  اًلْهَج  اَُمتْمَـصاَخ  َو  اًلْهَج  اَُمتْرَهْظَأَف  ِِهناَلَهَْجت  َْوأ  َْملِْعلا  َِکلَذ  اَُمتْعَـضَأ  َو  َۀَحیِـضَْفلا  اَُمْتبَلَط  َو  َۀَحیِـصَّنلا  َِکلَِذب  اَُمتْکََرت  ْدَـقَف  ِناَمَْلعَت 

َو َّقَْحلا  َلـِبَق  َو  َفَْصنَأ  ْنَمَف  ٌلاَُـحم  ُهُّلُک  اَذَـه  َو  ُهََتلِْزنَم  ُْهلِّزَُنت  َْمل  َو  ُهَتَمْرُح  َتْکَرَتَف  َکـُبِحاَص  ُهُمَْلعَی  َْوأ  ِِهتَْرثَـع  ِبَلَِطب  َکَـبِحاَص  َتْمَلَظَف  َْتنَأ 
هَناَمیِإ  ََقثْوَأ  ْدَقَف  َةاَراَمُْملا  َكََرت 

172 ص : دیرملا ، ۀینم 
«9  » ُهَْلقَع َناَص  َو  ِِهنیِد  َۀَبْحُص  َنَسْحَأ  َو 

ادـصق وأ  ینعم  وأ  اظفل  هیف  للخ  را  هظإب  ریغلا  مالک  یلع  ضارتعالا  ءارملا  ۀـقیقح  نأ  « 11  » ملعا و  قداصلا ع . مـالک  نم  « 10  » هلک اذه  . 
بلقلاب هب  قیدصتلا  بجو  اقح  ناک  نإف  هعمسی  مالک  لکب  ضارتعالا  راکنإلا و  كرتب  لصحی  ءارملا  كرت  هب و  هللا  رمأ  ینید  ضرغ  ریغل 

و هطورشب . رکنملا  نع  یهنلا  ضحمتی  مل  ام  هنع  تکـساف  نیدلا  رومأب  اقلعتم  نکی  مل  الطاب و  ناک  نإ  هنم و  بلطی  ثیح  هقدص  راهظإ  و 
ناسللا نایغط  وأ  ۀفرعملا  روصق  ببسب  بیترتلا  مظنلا و  ۀهج  وأ  ۀغللا  وأ  وحنلا  ۀهج  نم  هیف  للخ  راهظإب  هظفل  یف  امإ  ریغلا  مالک  یف  نعطلا 

سیل نکل  قح و  مالکلا  اذـه  لوقی  نأ  لثم  هدـصق  یف  امإ  اذـک و  اذـکل و  هیف  تأطخأ  دـق  لوقت و  امک  سیل  لوقی  نأب  ینعملا  یف  اـمإ  و 
هتفرعم هلـضف و  نیبـتیل  هدـی  ریغ  یلع  قحلا  روهظ  ۀـهارکب  ققحتت  ملکتملا  دـصقم  داـسف  ۀـمالع  و  هارجم . يرجی  اـم  قحلا و  هنم  كدـصق 

وهف لضفلا  راهظإ  امأ  سفنلل  ناـتئیدر  ناتوهـش  اـمه  هصقن و  راـهظإب  ریغلا  یلع  مجهتلا  لـضفلا و  راـهظإب  عفرتلا  هیلع  ثعاـبلا  ۀـلأسملل و 
الَف هناحبس  لاقف  هباتک  مکحم  یف  هنع  یلاعت  هللا  یهن  دق  ءایربکلا و  ولعلا و  يوعد  نایغط  نم  دبعلا  یف  ام  یـضتقم  نم  وه  سفنلل و  ۀیکزت 

ءارملا و و  ۀکلهم . یه  هیذؤی و  همدصی و  هریغ و  قزمی  نأ  یضتقی  هنإف  ۀیعبسلا  عبط  یضتقم  وهف  رخآلا  صیقنت  امأ  و  « 12  » ْمُکَسُْفنَأ اوُّکَُزت 
همالک رـصنیف  دوعی  نأ  یلع  ضرتعملا  لمح  بضغلا و  جییهت  ءاذیإلا و  نع  ةارامملا  کفنت  ۀکلهملا و ال  تافـصلا  هذهل  نایوقم  لادـجلا 

وأ قح  نم  هنکمی  امب 
173 ص : دیرملا ، ۀینم 

هبحاص ضعی  نأ  امهنم  لک  دـصقی  نیبلکلا  نیب  شراهتلا  روثی  امک  نییرامتملا  نیب  رجاشتلا  روثیف  روصتی  ام  لکب  هلئاق  یف  حدـقی  لـطاب و 
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یلع هل  ۀـثعابلا  ۀیعبـسلا  هلـضف و  راهظإ  یلع  هل  ثعابلا  ربکلا  رـسکی  نأ  کلذ  جالع  و  هئاکنإ . هماحفإ و  یف  يوقأ  ۀـیاکن و  مظعأ  وه  امنإ 
ۀفلؤملا بتکلا  نم  هریغ  وأ  « 13  » نیدلا ملاعم  رارـسأ  یف  هرکذ  مدقتملا  انباتک  نم  بضغلا  ربکلا و  جالع  یف  ۀعفانلا  ۀیودألاب  هریغ  صیقنت 

ریخلا ضرعم  یف  رشلا  یلإ  یقمحلا  رجتسی  ادبأ  هنإف  هیف  نهادت  قحلا و ال  رهظأ  کل  لوقی  ناطیشلا و  کعدخی  نأ  یغبنی  و ال  کلذ . یف 
یتلاب ۀحیصنلا  قیرط  نم  کلذ  صالخإلا و  هجو  یلع  عقو  اذإ  هنم  لبقی  نم  عم  نسح  قحلا  راهظإف  کب  رخسی  ناطیشلا  ۀکحض  نکت  الف 

. اهحالص نم  مظعأ  اهداسف  ناکف  ۀحیضف  تراص  الإ  فطلتلا و  یلإ  اهیف  جاتحی  ۀئیه و  ۀفص و  ۀحیـصنلل  و  ةارامملا . قیرطب  نسحأ ال  یه 
نأ ءوسلا  ءانرق  هیلع  یقلأ  اذإ  تمـصلا  هیلع  رـسع  لادجلا و  ءارملا و  هعبط  یلع  بلغ  ملعلاب  نیمـستملا  نامزلا و  اذـه  ۀـهقفتم  طلاخ  نم  و 

. دسألا نم  كرارف  مهنم  رفف  لضفلا  وه  کلذ 
*****

ثیدحلا 1995؛ بابلا 58 ، ( ، 28  ) ۀلـصلا ّربلا و  باتک  ، 359 ج 4 / يذمرتلا » ننس  « ؛ 100 ج 3 / ، 159 ج 2 / نیدـلا » مولع  ءایحإ  ( - » 1)
.290 راکذألا / » « ؛ 190 ج 1 / یلآللا » یلاوع  »

.100 ج 3 / نیدلا » مولع  ءایحإ  ( - » 2)
.100 ج 3 / ، 158 ج 2 / نیدلا » مولع  ءایحإ  ( - » 3)

،- ثیدحلا 4 ، 127 ج 2 / راونألا » راحب   » و 339 ؛ قودصلا / » یلامأ   » یف هریظن  و  100 ؛ ج 3 / نیدلا » مولع  ءایحإ  ( - » 4)
. امهیلع هّللا  مالس  هّللا ، لوسر  نع  هّللا  دبع  یبأ  نع  هنع ، القن  - 
.37 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » ینعأ ردصملا ، نم  ةدایز  ( - 5)

( ، 48  ) نآرقلا ریـسفت  باتک  ، 379 ج 5 / يذمرتلا » ننـس  « ؛ 252 ج 5 / دمحأ » دنـسم  « ؛ 100 ج 3 / ، 37 ج 1 / نیدـلا » مولع  ءاـیحإ  ( - » 6)
هذه یف  و  231 ؛ - 230 ج 1 / هقفتملا » هیقفلا و  « ؛ ثیدحلا 48 بابلا 7 ، ۀمّدقملا ، ، 19 ج 1 / ۀجام » نبا  ننس  « ؛ ثیدحلا 3253 بابلا 45 ،

 … «. هّللا مهاده  نأ  دعب  «: » نیدلا … مولع  ءایحإ   » یف … و  هیلع ؛ » اوناک  يده  دعب  موق  ّلض  ام  : » ۀعبرألا رداصملا 
.100 ج 3 / نیدلا » مولع  ءایحإ  ( - » 7)

. هنع القن  ثیدحلا 31 ، ، 134 ج 2 / راونألا » راحب  « ؛ 199 ۀعیرشلا / » حابصم  ( - » 8)
. هنع القن  ثیدحلا 32 ، ، 135 ج 2 / راونألا » راحب  « ؛ 201 - 199 ۀعیرشلا / » حابصم  ( - » 9)

هّللا همحر  یئابطابطلا  ۀمالعلا  لاق  و  ، 201 - 199 ۀعیرشلا / » حابـصم   » یف هّلک  و  انه ؛ یلإ  مالّـسلا » هیلع  قداصلا  لاق   » هلوق نم  يأ  ( - 10)
دوجوم هّنکل  و  لوقأ : رهاظ .» وه  امک  ۀـیاورلا  نم  سیل  لقن ، ام  رخآ  یلإ  ءارملا …  ّمث  : » 135 ج 2 / راونألا » راحب   » یلع هقیلاعت  یف  یلاـعت 

. تفرع امک  ۀعیرشلا » حابصم   » یف
.102 - 101 ج 3 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » ظحال ( - 11)

.32 (: 53  ) مجنلا ةروس  ( - 12)
. مویلا یّتح  هل  ۀخسن  یلع  فقن  مل  و  باتکلا ، لّوأ  یف  هرکذ  مّدقت  يذلا  نیدلا » ملاعم  رارسأ  یف  نیدصاقلا  رانم   » باتک ینعی  ( - 13)

هنود وه  نمّم  ملعتلا  نم  فاکنتسالا  مدع   3

هنود  وه  نمم  ةدافتسالا  ملعتلا و  نم  فکنتسی  نأ ال 
ةدافتسا نم  هترهش  هبصنم و  عافترا  هعنمی  هنم و ال  ةدافتسالا  نکمی  نمم  دیفتسی  لب  رخآ  ملع  یف  وأ  نید  وأ  ةرهـش  وأ  نس  وأ  بصنم  یف 

یلاعت  هللا  نم  تقملا  قحتسی  هملع و  لقی  هتقفص و  رسختف  هفرعی  ام ال 
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«. 1  » اَِهب ُّقَحَأ  َوُهَف  اَهَدَجَو  ُْثیَحَف  ِنِمْؤُْملا  ُۀَّلاَض  ُۀَمْکِْحلا  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  ْدَق  َو 
174 ص : دیرملا ، ۀینم 

اَم ُلَهْجَأ  َوُهَف  ُهَدـْنِع  اَِمب  یَفَتْکا  َو  یَنْغَتْـسا  ِدَـق  ُهَّنَأ  َّنَظ  َو  َمُّلَعَّتلا  َكََرت  اَذِإَف  َمَّلَعَت  اَم  ًاـِملاَع  ُلُـجَّرلا  ُلاَزَی  اـَل  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ٍْریَبُج  ُْنب  ُدیِعَـس  َلاَـق  َو 
«. 2  » ُنوُکَی

کلذ  یف  مهضعب  دشنأ  و 
امنإ لاؤسلا و  لوط  یمعلا  سیل  و 

«3  » لهجلا یلع  توکسلا  لوط  یمعلا  مامت 
ههجو قر  نم  اضیأ  لیق  و  «. 4  » هنم لهجلا  یحتسی  مل  ۀلأسملا  نم  یحتـسا  نم  لیق  انه  نم  ءایحتـسا و  لاؤسلا  كرتی  نأ  بابلا  اذه  نم  و 

«. 5  » هملع قر 
175 ص : دیرملا ، ۀینم 

«. 6  » ربکتسم یحتسم و ال  ملعلا  ملعتی  اضیأ ال  لیق  و 
«7  » َنُولَأْسَی َال  ْمُهَّنَِأل  ُساَّنلا  ُِکلْهَی  اَمَّنِإ  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  اُولاَق  ُِّیلْجِْعلا  ٌْدیَُرب  َو  ٍِملْسُم  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ُةَراَرُز  َيَور  َو 

«. 8  » َُۀلَأْسَْملا ُهُحاَتْفِم  َو  ٌلُْفق  ِْهیَلَع  َْملِْعلا  اَذَه  َّنِإ  ُْهنَع ع  َو 
اهمهأ نم  وه  عبارلا و 

[ شماه ***** ]
باب ( ، 37  ) دهزلا باتک  ، 1395 ج 2 / ۀجام » نبا  ننس  « ؛ ثیدحلا 2687 بابلا 19 ، ( ، 42  ) ملعلا باتک  ، 51 ج 5 / يذمرتلا » ننس  ( - » 1)
یلامأ  » نع القن  ثیدحلا 58 ، ، 99 ج 2 / راونألا » راحب   » و ۀمکحلا ؛ »  » لدب ۀـمکحلا » ۀـملکلا  : » امهیف و  ثیدحلا 4169 ، ( ، 15  ) ۀمکحلا

.238 ج 2 / ّیسوطلا » یلامأ - -  » اضیأ رظنا  و  ۀمکحلا ؛ » ۀملک  : » هیف و  ّیسوطلا »
و لهجأ .» وهف   » لدـب لهجأ » ناک  : » هیف 160 و  ج 2 / هقفتملا » هـیقفلا و  « ؛ 49 ج 1 / بّذهملا » حرـش  « ؛ 135 ، 28 عماسلا / » ةرکذـت  ( - » 2)

.118 ج 2 / رابخألا » نویع   » رظنا
:140 ج 2 / یضترملا » یلامأ   » یف ( - 3)

: یندشنأ یندشرأف و  ناکم  یلإ  هتدشرتساف  ۀیدابلاب  ایبارعأ  تیقل  لاق : هّمع  نع  یعمصألا  یخأ  نبا  انثّدح  لاق  »… 
اّمنإ لاؤسلا و  لوط  یمعلا  سیل 

؛ » لهجلا یلع  توکسلا  لوط  یمعلا  مامت 
: دشنی یعمصألا  ناک  : » 107 ج 1 / هلضف » ملعلا و  نایب  عماج   » یف و 

اّمنإ لاؤسلا و  لوط  یمعلا  ءافش  »
؛ » لهجلا یلع  توکسلا  لوط  یمعلا  مامت 

. یبارعألا نبا  نع  بلعث  اندشنأ  : » 362 لصافلا / » ثّدحملا   » یف و 
اّمنإ توکسلا و  لوط  یمعلا  مامت 

؛ » يردی نم  کلاؤس  اموی  یمعلا  ءافش 
. یبارعألا نبا  نع  بلعث  اندشنأ  : » 362 لصافلا / » ثّدحملا   » یف و 

اّمنإ توکسلا و  لوط  یمعلا  مامت 
؛ » يردی نم  کلاؤس  اموی  یمعلا  ءافش 
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: درب نب  راشب  لاق  : » 66 نیدلا / » ایندلا و  بدأ   » یف و 
اّمنإ لاؤسلا و  لوط  یمعلا  ءافش 

لهجلا  یلع  توکسلا  لوط  یمعلا  ماود 
اّمنإف كانع  اّمع  الئاس  نکف 

؛ » لقعلاب ثحبتل  لقع  اخأ  تیعد 
: برعلا ضعبل  و  : » 157 عماسلا / » ةرکذت   » یف و 

اّمنإ لاؤسلا و  لوط  یمعلا  سیل  و 
؛ » لهجلا یلع  توکسلا  لوط  یمعلا  مامت 

: مالسلا هیلع  رقابلا  نع  -: » هنع القن  ثیدحلا 228 - ، 359 ج 36 / راونألا » راحب   » و 253 ؛ - 252 رثألا / » ۀیافک   » یف و 
: لوقی أشنأ  و  لاؤسلا ، ملعلا  حاتفم  ّنإ  الأ 

اّمنإ لاؤسلا و  لوط  یمعلا  ءافش 
«. لهجلا یلع  توکسلا  لوط  یمعلا  مامت 

. هلئاق یلع  فقأ  مل  ( - 4)
هنبا وأ  49 ؛ ج 1 / بّذهملا » حرـش   » و 229 ؛ / 2 یقابلا » حتف   » و 371 ؛ حالـصلا / » نبا  ۀـمّدقم   » یف امک  هنبا ، باّطخلا و  نب  رمع  هلاق  ( - 5)
هبسن  137 ج 1 / ّیمرادلا » ننـس   » یف و  . 147 ج 2 / يوارلا » بیردت   » و 157 ؛ عماسلا / » ةرکذت   » و 144 ؛ ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و   » یف اـمک 

:125 ج 1 / هلـضف » ملعلا و  نایب  عماـج   » یف و  يرـصبلا ؛   ] نسحلا یلإ  هبـسن  ، 177 ج 1 / ةداعـسلا » راد  حاـتفم   » یف و  رمع ؛ یبعـشلا و  یلإ 
هرداصم هذه  نیدـّلوملا .»  » مالک نم  میملا  فرح  یف  ، 328 ج 2 / لاثمألا » عمجم   » یف ینادـیملا  هلقن  و  هملع ؛ » ّقر  ههجو  ّقر  نم  اولاـق : »

. مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  ثیدحلا 3 ، ءایحلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 87 ج 2 / یفاکلا »  » یف يور  هّنکل  و  ۀّماعلا ، بتک  نم 
هیقفلا « ؛ 377 حالصلا / » نبا  ۀمّدقم  « ؛ ملعلا باتک  ، 158 ج 2 / ّيراخبلا » حیحص  « ؛ 49 ج 1 / بّذهملا » حرـش   » یف امک  دهاجم ، هلاق  ( - 6)

ج 1/ ّیمرادلا » ننـس  « ؛ 229 ج 2 / یقارعلا » ۀیفلأ  حرـش  « ؛ 229 ج 2 / یقابلا » حـتف  « ؛ 147 ج 2 / يوارلا » بیردـت  « ؛ 144 ج 2 / هـقفتملا » و 
. ءاملعلا ضعب  یلإ  هبسن  ، 177 ج 1 / ةداعسلا » راد  حاتفم   » یف و  . 157 عماسلا / » ةرکذت  « ؛ 138

ثیدحلا 2. هرکاذت ، ملاعلا و  لاؤس  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 40 ج 1 / یفاکلا » ( - » 7)
ثیدحلا 3. هرکاذت ، ملاعلا و  لاؤسلا  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 40 ج 1 / یفاکلا » ( - » 8)

ةوفهلا دنع  عوجرلاب  ّقحلل  دایقنالا   4

درطلل و بجوم  یلاعت  هللا  دنع  مومذم  ربک  هکرت  یلع  رارـصإلا  ملعلا و  ۀـکرب  نم  هبوجو  عم  هنإف  « 1  » هنم رغـصأ  وه  نم  دی  یلع  رهظ  ول  و 
دعبلا

ُُهْلعَن َنوُکَی  ْنَأ  ُّبُِحی  اَنَدَـحَأ  َّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَنْکَلَه  ِِهباَحْـصَأ  ُضَْعب  َلاَـقَف  ٍْربِک  ْنِم  ٍۀَّبَح  ُلاَْـقثِم  ِِهْبلَق  ِیف  ْنَم  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَـی  اـَل  ُِّیبَّنلا ص  َلاَـق 
«. 2  » ِساَّنلا ُصْمَغ  َو  ِّقَْحلا  ُرََطب  ُْربِْکلا  اَمَّنِإ  َْربِْکلا  اَذَه  َْسَیل  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ًانَسَح . ُُهبَْوث  َو  ًانَسَح 

176 ص : دیرملا ، ۀینم 
ریقحلا لیلجلا و  ریبکلا و  ریغـصلا و  يدی  یلع  هروهظ  نم  معأ  کلذ  هروهظ و  دعب  هب  فارتعالا  مدع  هلئاق و  یلع  هدر  قحلا  رطبب  دارملا  و 

. اعدر ارجز و  اذهب  یفک  و 
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[ شماه *****]
امف لوصألا ، ۀیبرعلا و  نم  اریثک  هیلع  تأرق  لیلج  خیـش  یل  ناک  دـق  و  « ؛ 345 ج 3 / ۀینامعنلا » راونألا   » یف ّيرئازجلا  ثّدـحملا  لاق  ( - 1)

کلذ یل  لاق  اّنس  ءاکرشلا  رغصأ  تنک  انأ و  اهتعلاط  اذإف  سردلا ، تقو  انیلع  ۀلأسملا  تلکشأ  اّمبر  ّهنأ  کلذ  و  هنم ، فصنأ  ادحأ  تدجو 
رطخ اـم  ّیلع  لـمأ  یل : لوقی  ّمث  یمـالک ، ۀّحـصب  هتفرعم  لـجأل  ۀـبلطلا  هسفن و  طـّلغیف  ءـالوه ، عـیمج  اـنأ و  تطلغ  ّقـحلا و  اذـه  خیـشلا :
دالب نم  دابآردیح  دالب  یف  باتکلا  اذه  فیلأت  تقو  وه  ۀیـشاح و  هبتکی  وه  هیلع و  انأ  یلمأف  یباتک ، یلع  ۀیـشاح  هقّلعأ  یّتح  كرطاخب ،

.«. هتداعس ماّیأ  هّللا  ّدم  ینیرحبلا ، رفعج  خیشلا  همسا  دنهلا و 
-436 ج 1 / یلآللا » یلاوع  « ؛- » سانلا صمغ   » لدـب ساـنلا » طـمغ  : » هیف و  بابلا 39 - نامیإلا ، باـتک  ، 93 ج 1 / ملسم » حیحـص  ( - » 2)

لوسر نع  هّللا  دبع  یبأ  نع  ثیدحلا 9 ، ربکلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 310 ج 2 / یفاکلا »  » یف ةریخألا ، ةرابعلا  لـثم  درو  و  . 437
.133 ج 5 / ، 98 ج 1 / دئاوزلا » عمجم   » اضیأ رظنا  و  امهیلع . هّللا  یّلص  هّللا 

هزاربإ َلبق  هنع  َلأسی  وأ  هدروی  نأ  ُدیری  ام  ُلُّمأت  . 5

ِساکعنا وأ  مهَو  وأ  ۀَّلَز  وأ  ةَْوفَه  ِرودـص  ْنِم  َنَمْأَِیل  ِِهب ؛ ِهُّوَفَتلا  هزاربإ و  َلبق  هنع  َلأسَی  وأ  هَدِرُوی  ْنأ  ُدـیُری  ام  َبِّذَُـهی  َلَّمأَـتَی و  نأ  سماـخلا :
، هؤاطخ ُرَهظی  هُصْقَن و  ُمُظْعَی  هُطْقَس و  ُُرثْکَیف  باوجلا  لاؤسلا و  یف  َعارسإلا  َداتْعا  اذإ  کلذ  فالخ  و  ٌۀحلاص ، ٌۀکَلَم  کلذب  هل  ُریـصَیف  مهف ،

. ًۀَمْسَو ِِهتَدَسَح  ِِهئارَُظن و  دنع  هل  هَلَعْجَی  َو  ًۀَمْصَو ، هیلع  کلذ  َرِّیَُصی  ْنأ  یشْخَی  ْنَم  ءوُسلا  ءانَُرق  ْنِم  كانه  ناک  اذإ  امّیس  کلذب ، ُفَْرُعیف 

ثَبَخلا ثَدَدحلا و  نم  ًارّهَطَتُم  ّالإ  سردلا  سلجم  روضح  مدع  . 6

ًادِـصاق ِهبایث ، َنسْحأ  ًاِسبال  هبوث ، هندـب و  یف  ًابِّیَطَتُم  ًافِّظَنَتُم  ِثَبَخلا ، ِثَدَـحلا و  نِم  ًارِّهَطَتُم  ّالإ  ِسردـلا  َسلجم  َرُـضْحَی  ْنأ ال  (: 1  ) سداسلا
. دجسم یف  ناک  ْنإ  امَّیس  ِۀکئالملا ، ِءاسلجلا و  نِم  َنیرضاحلا  َحیورت  ِملعلا و  َمیظعت  کلذب 

. ُدَکآ ِمِّلعتملا  ِملاعلا و  ِّقح  یف  وهف  ( 2 ، ) سانلا قلطمل  کلذ  یف  بیغرتلا  نِم  درو  ام  ُعیمجو 
[ شماه *****]

.585 لصافلا / » ثّدحملا  « ؛ 144 ثیدحلا / » لوصأ  یف  ۀصالخلا  « ؛ 46 ، 27 ءالمتسالا / » ءالمإلا و  بدأ   » عجار ( - 1)
باب ةراهطلا ، باتک  ، 72 - 70 و ج 3 / كاوسلا ، باب  ةراهطلا ، باـتک  ، 23 - 22 ج 3 / یفاکلا »  » یف کـلذ  یف  درو  اـم  ضعب  رظنا  ( - 2)

، ةراهطلا باتک  ، 238 - 237 ج 80 / راونألا » راحب   » و ةءورملا ؛ لّـمجتلا و  ّيزلا و  باـتک  ، 534 - 438 و ج 6 / ، 10 ثیدحلا 5 - رداونلا ،
ثیدحلا 59. اهماکحا ، اهبادآ و  دجاسملا و  لضف  باب  ةالصلا ، باتک  ، 384 و ج 83 / ثیدحلا 11 و 12 ، ءوضولا ، للع  باب 

مّلعملا اهب  ُّصَتْخَی  بادآ  یناثلا : عونلا 

ةراشا

: یلاعت هللا  لاق  تایافکلا ، ِضورف  ِدَکآو  تادابعلا  ِّمهأ  نِم  وهف  ملعلا ؛ قاحمنا  ُنَمُْؤی  هب  و  نیدلا ، ماِوق  هب  يذلا  لصألا  وه  َمیلعتلا  ّنأ  ملِعا 
(1 (. ) ُهَنوُُمتْکَت َو ال  ِساَّنِلل  ُهَُّننِّیَُبَتل  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َقاثیِم  هللا  َذَخأ  ْذإَو  )

(2 (. ) َنُونِعّاللا ُمُُهنَْعلَی  َو  هللا  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  ِباتِْکلا  یف  ِساَّنِلل  ُهاّنََّیب  ام  ِدَْعب  ْنِم  يدُْهلا  َو  ِتانِّیَْبلا  َنِم  اْنلَْزنأ  ام  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  ّنإ   ) و
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(: مالسلا هیلع   ) هلوق رابْخألا  ریهاشم  نم  و 
(3 .« ) َِبئاْغلا ُمُْکنِم  ُدِهاّشلا  غِّلَُبِیل  »

. ةریثک هانعمب  رابخألا  و 
. هسرد سلجم  یف  هبادآ  و  ِِهتَبَلَط ، عم  هبادآ  و  هسفن ، یف  هبادآ  ماسقأ : ۀثالث  مسقنت  هبادآو 

[ شماه *****]
.187 (: 3  ) نارمع لآ  . 1

.159 (: 2  ) ةرقبلا . 2
ح 10. ۀّمئألا ، ۀعاط  ضرف  باب  ص 187 ، ج 1 ، یفاکلا ، . 3

مَّدقت ام  یلإ  ًۀفاضم  هسفن  یف  هبادآ  ُلّوألا : ُمسقلا 

ةراشا

: رومُأ یهو 

ِتاحَفَص یلع  کلذل  هُقاقحتسا  َرَهْظَی  و  هُتَّیلهأ ، َلُمْکَت  یّتح  سیردتلل  َبِصَتْنَی  ْنأ ال  . 1

، هخیاشم ُءاحَلُص  هب  هل  َدَهْشَت  و  هناسل ، تاحَفَن  ههجو و  تاحفص  یلع  کلذل  هقاقحتسا  رهظی  و 
(1 .« ) رُوز َْیبَْوث  ِِسبالَک  َْطُعی  َْمل  اِمب  ُعِّبَشَتُْملا  : » روهشملا ربخلا  یفف 

و « 3  » یقب ام  لذ  یف  لزی  مل  هنیح  ریغ  یف  ۀسائرلا  بلط  نم  رخآ  لاق  و  «. 2  » هناوهل يدصت  دقف  هناوأ  لبق  ردصت  نم  ءالضفلا  ضعب  لاق  و 
مهضعب  دشنأ 

ْنأ ت َْلبَق  ِِبتارَْملا  یلإ  َّنَحَمْطَت  ال 
ُبابْسْألا َو  ُتاوَدْألا  َلَماکَت  َ
اهِغُوُلب َْلبَق  ُّرمَت  َرامثِّلا  َّنإ 

«4  » باذِع َنْغََلب  اذإ  َّنُه  َو  ًامْعَط ،
[ شماه *****]

رظنا و  طعی .» مل  امب   » لدب کلمی » امب ال  : » هیف و  ، 441 ج 2 / ۀیاهنلا » « ؛ ثیدحلا 4997 بدألا ، باتک  ، 300 ج 4 / دواد » یبأ  ننس  ( - » 1)
یف هلوح  مالکلا  ضعب  ثیدحلا و  اذه  یتأی  150 و  ج 2 / لاثمألا » عمجم   » و بوث ؛ » ، » 247 - 246 ج 1 / برعلا » ناسل   » یف ثیدحلا  حرش 

ص 217.
دّمحم نب  لهـس  ۀجاوخلا  یلإ   584 ۀـیفوصلا / » تاـقبط   » یف بسن  و  45 ؛ عماسلا / » ةرکذـت   » یف امک  دـهازلا  یلبـشلا  رکب  وبأ  هلاـق  ( - 2)

-435 ج 2 / نایعألا » تایفو   » و 587 ؛ - 584 ۀـیفوصلا / » تاقبط   » یف هتمجرت  رداصم  هتمجرت و  رظنا  ۀنس 404 ه . یف  یفوتملا  یکولعصلا 
.285 - 284 ج 4 / نیّفلؤملا » مجعم   » و 143 ؛ ج 3 / مالعألا »  » و 436 ؛

.45 عماسلا / » ةرکذت   » یف امک  ۀفینح  وبأ  هلاق  ( - 3)
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. همظان یلع  فقأ  مل  ( - 4)

هلهأ ریغل  هلذب  هلالذإ و  ُكرت  ملعلا و  ُۀنایص  . 2

َملعلا نوصی  لب  ردقلا ؛ َریبک  ُمِّلعتملا  ناک  ْنإ  هنم و  هُمَّلعتی  ْنَم  یلإ  ُبَْسُنی  ناکم  یلإ  هب  َبَهْذَی  هلهأ و  ریغل  َهلُْذبَیَف  َملعلا  َّلِذـُی  ْنأ ال  یناثلا :
یلإ ملاعلا  هلمحی  نأ  ملعلا  ناوه  يرهزلا  لاق  « 1 . » مهریغ ءافلخلا و  عم  ةروهشم  ةریثک  کلذ  یف  مهُرابخأ  و  ُفلسلا ، هَناص  امک  کلذ  نع 

«. 2  » ملعتملا تیب 
. ساب الف  ًۀحلاص ، ًۀّین  هیف  َنِسُْحی  و  هلاذتبا ، ةدسفم  یلع  ۀحجار  ٌۀَّینید  ٌۀحَلْصَم  هیِضَتْقَت  و  ٌةرورض ، هیلإ  َوُعْدَت  ْنأ  ّالإ  ّمهللا 

!: هسفنل یناجرجلا  زیزعلا  دبع  نب  ّیلع  نسحلا  وبأ  یضاقلا  هدشنأ  ام  َنَسْحأ  امو 
اّمنإ ٌضابِْقنا و  َکِیف  یل  َنولوُقَی 
امَجْحأ ِّلُّذلا  ِعِضْوَم  ْنَع  ًالُجَر  اَْوأَر 
مهدنع ناه  مهاناد  نم  سانلا  يرأ 

امرکأ سفنلا  ةزع  هتمرکأ  نم  و 
ینزفتسی یل  حال  قرب  لک  ام  و 

امعنم هاضرأ  تیقال  نم  لک  و ال 
تبأ مل  رمألا  ینتاف  ام  اذإ  ینإ  و 

امدنتم هوحن  یفک  بلقأ 
امَّلُک َناک  ْنإ  ِْملِْعلا  َّقَح  ِْضقأ  َْمل  َو 

امَّلُس َِیل  ُُهتْرَّیَص  ٌعَمَط  اَدب 
يرأ دق  تلق  لهنم  اذه  لیق  اذإ 
أمظلا لمتحت  رحلا  سفن  نکل  و 

یتجهم ملعلا  ۀمدخ  یف  لذتبأ  مل  و 
امدخأل نکل  تیقال  نم  مدخأل 

«4  » ۀلذ هیقسأ  ازع و  هب  یقسأ  أ 
امزحأ ناک  دق  لهجلا  عابتاف  اذإ 

مهناص هوناص  ملعلا  لهأ  نأ  ول  و 
امظعل سوفنلا  یف  هومظع  ول  و 

اوسند ناهف و  هولذأ  نکل  و 
«. 5  » امهجت یتح  عامطألاب  هایحم 

َو امِّظَُعل  ِسوُفُّنلا  یف  ُهوُمَّظَع  َْول  َو  ْمُهَناص  ُهُوناص  ِْملِْعلا  َلْهأ  َّنَأ  َْول  َو  اـمَظلا  ُلِـمَتَْحت  ِّرُْحلا  َسْفَن  َّنِکل  َو  يرَأ  ْدَـق  ُتلق : ٌلَْـهنَم  اذـه  َلـِیق : اذإ 
(4 (. ) ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهللا  یَشْخَی  اّمنإ  : ) َّلج ّزع و  هللا  امَّهََجت  یَّتَح  ِعامْطَألِاب  ُهاَّیَُحم  اوُسَّنَد  َو  َناهَف  ُهوُّلَذأ  ْنِکل 

[ شماه *****]
َهلوَق ْقِّدَُصی  َْمل  نم  و  َُهلْوَق ، ُُهْلِعف  َقَّدَص  ْنَم  »
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رِّثکتملا يأ  : » ثیدحلا حیـضوت  یف  ریثألا  نبا  لاق  ص 441 ، ج 2 ، ۀیاهنلا ، ح 4997 ؛  بدألا ، باتک  ص 300 ، ج 4 ، دواد ، یبأ  ننـس  . 1
. هسفن نم  رخسی  اّمنإف  هَلَعَف  نم  و  کلذک ، سیل  و  ناْعبش ، ّهنأ  يُری  يّذلاک  کلذب ، ُلَّمَجَتی  هدنع  اّمم  رثکأب 

«. بذک يأ  ٌرُوز ، هسفن  یف  وه  لب  روّزلا ، يوذ  لاعفأ  نم  وهو 
ص 92. نیدلا ، ایندلا و  بدأ  ( 2)

.44 (: 2  ) ةرقبلا . 3
.28 (: 35  ) رطاف . 4

كرتشملا رمألا  یف  مَّدقَت  ام  یلع  ةدایز  هملعب  ُلمعلا  . 3

«. 1  » ۀیآلا ْمُکَسُْفنَأ  َنْوَْسنَت  َو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمَْأت  َأ  یلاعت  هللا  لاق  كرتشملا  رمألا  یف  مدقت  ام  یلع  ةدایز 
َْسیَلَف ُُهْلِعف  َهلْوَق  ْقِّدَُصی  َْمل  ْنَم  َو  َُهلْوَق  ُُهْلِعف  َقَّدَـص  ْنَم  « 2  » ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَـشْخَی  امَّنِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َو 

(: مالسلا هیلع   ) هنع و  ( 3 « ) ِملاِعب
«4  » َلََحتْرا اَّلِإ  َو  َُهباَجَأ  ْنِإَف  ِلَمَْعلِاب  ُِفتْهَی  ُْملِْعلا  َو  َِملَع  َلِمَع  ْنَم  َو  َلِمَع  َِملَع  ْنَمَف  ِلَمَْعلا  َیلِإ  ٌنوُْرقَم  ُْملِْعلا  ُْهنَع ع  َو 

«5  » اَفَّصلا ِنَع  ُرَطَْملا  ُّلِزَی  اَمَک  ِبُولُْقلا  ِنَع  ُُهتَظِعْوَم  ْتَّلَز  ِهِْملِِعب  ْلَمْعَی  َْمل  اَذِإ  َِملاَْعلا  َّنِإ  ُْهنَع ع  َو 
«6  » ِهِکُّتَهَِتب ْمُهُرِّفَُنی  ُِملاَْعلا  َو  ِهِکُّسَنَِتب  َساَّنلا  ُّشُغَی  ُلِهاَْجلاَف  ٌکِّسَنَتُم  ٌلِهاَج  َو  ٌکِّتَهَتُم  ٌِملاَع  يِرْهَظ  َمَصَق  ٌِّیلَع ع  َلاَق  َو 

182 ص : دیرملا ، ۀینم 
: لاقف « 6  » مهُضَْعب کلذ  َدَشَنأ  دقو 

ُکِّتَهَتُم ٌِملاع  ٌرِیبَک  داسَف 
ُکِّسَنَتُم ٌلِهاج  ُْهنِم  ُرَبْکأ  َو 
ۀَمیِظَع َنیَِملاْعِلل  ٌۀَْنِتف  امُه 
ُکَّسَمَتَی ِِهنیِد  یف  امِِهب  ْنَِمل 

[ شماه *****]
.44 (: 2  ) ةرقبلا ةروس  ( - 1)
.28 (: 35  ) رطاف ةروس  ( - 2)

«. هلوق هلعف  قّدصی  مل  نم  : » هیف و  ثیدحلا 2 ، ءاملعلا ، ۀفص  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 37 ج 1 / یفاکلا » ( - » 3)
ثیدحلا 1944. ، 87 ج 2 / مکحلا » ررغ   » یف هلثم  و  ثیدحلا 2 . ءاملعلا ، ۀفص  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 44 ج 1 / یفاکلا » ( - » 4)

ثیدحلا 3. ملعلا ، لامعتسا  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 44 ج 1 / یفاکلا » ( - » 5)
« - راونألا راحب   » یف و  رّفنی ؛ »  » و ّشغی »  » لدب نیعـضوملا ، یف  ّرغی » : » امهیف و  ، 136 لمعلا / » نازیم  « ؛ 52 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ  ( - » 6)

لدـب ّرغی » : » هیف ّنأ  ّالإ  نتملا ، یف  اـمک  ، 125 ۀعیرـشلا / » مراکم  یلإ  ۀـعیرذلا   » یف و  مهرّفنی ؛ »  » لدـب مهّرغی » « -: » دـیرملا ۀـینم   » نع القن 
نع ینعملاب  هلثم  ، 71 ج 4 / یلآللا » یلاوع   » یف و  نتملا . یف  امک  دیرملا - » ۀـینم   » نع القن  - 347 ج 3 / ۀینامعنلا » راونألا   » یف و  ّشغی ؛ » »

: هیف و  مالّسلا ، هیلع  قداصلا 
ثیدحلا 103. نینثالا ، باب  ، 80 ج 1 / لاصخلا »  » یف طسبأ  وحنب  هلثم  اضیأ  و  نیعضوملا ؛ یف  ساّنلا » ّدصی  »

و هکتهب ، هّقح  نع  رّفنی  اذـه  کّسنتم ؛ لهاج  کّتهتم و  ملاع  نالجر : ّالإ  يرهظ  مصق  ام  : » ثیدحلا 9665 ، 98 ج 6 / مکحلا » ررغ   » یف و 
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: هنع هّللا  یضر  یلع  لاق  : » 149 بولقلا / » ملع   » یف و  هکسنب ؛ » هلطاب  یلإ  وعدی  اذه 
عدتبملا و  هروجف ، نم  نوری  امل  هملع  یف  ساّنلا  دـهزی  رجافلا  ملاعلاف  رجاف ؛ ملاع  کسان و  عدـتبم  نالجر : ّالإ  مالـسإلا  یف  يرهظ  عطق  ام 

«. ۀعدبلا یف  ریثک  لمع  نم  ریخ  ۀنسلا  یف  لیلق  لمع  و  هکسن ، نم  نوری  امل  هتعدب  یف  ساّنلا  بغری  کسانلا 
«. نیتیبلا ریبک …  داسف  مهضعبل : ۀیادهلا »  » بحاص نیدلا  ناهرب  یندشنأ …  و  : » 5 مّلعتملا / » میلعت   » یف لاق  ( - 6)

كرتشملا رمألا  یلع  ةدایز  عضاوتلا  قلخلا و  نسح  . 4

اذـه یف  َحـلاصلا  َِملاعلا  ّنإف  سفنلا ؛ لیمکت  یف  عسولا  لذـب  قفرلا و  مامت  كرتشملا و  رمألا  « 21  » یلع عضاوتلا  هیف و  قلخلا  نسح  ةداـیز 
(2 .« ) َلِیئارْسإ ِیَنب  ِءاِیْبنأَک  یتَّمُأ  ُءامَلُع  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ّیبنلا لاق  امک  ءایبنألا ، نم  ٍّیبن  ۀلزنمب  نامزلا 

ُدحاولا ّالإ  ءاملعلا  نِم  ُدَجُوی  نآلا ال  ٌفُولُأ و  دـحاولا  رـصعلا  یف  مهنم  عمتجی  ناک  َلیئارـسإ  ینب  َءایبنأ  ّنأل  ُمظعأ ؛ نامزلا  اذـه  یف  مه  لب 
و هَدْهُج ، نیّدلا  یف  ْدِهَتْجَْیلَف  ًۀلیقث ، نیّدلا  نِم  ًءابعأ  َلَمَح  و  ًۀمیظع ، ًۀنامأ  هقنع  یف  َقَّلَع  دق  ّهنأ  ْمَْلعَْیلَف  کلذـک ؟ ناک  یتم  و  دـحاولا ، َدـعب 

. نیزئافلا نم  نوکی  ْنأ  یسع  هَّدِج ، میلعتلا  یف  ْلُْذبَْیل 
183 ص : دیرملا ، ۀینم 

ُثاََـلث ِفِّلَکَتُْمِلل  َو  َتْمَّصلا  َو  َْملِْحلا  َو  َْملِْعلا  ٍتاَـماَلَع  َثاََـلث  ِِملاَْـعِلل  َّنِإ  ُلوـُقَی  َنِینِمْؤُْـملا ع  ُریِمَأ  َناَـک  َلاَـق  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َِيُور  ْدَـق  َو 
«3  » َۀَمَلَّظلا ُرِهاَُظی  َو  ِۀَبَلَْغلِاب  ُهَنوُد  ْنَم  ُِملْظَی  َو  ِۀَیِصْعَْملِاب  ُهَقْوَف  ْنَم  ُعِزاَُنی  ٍتاَماَلَع 

«4  » ُهَعَفَر ٍنانِس  ِنب  ِدّمحم  نع  و 
«. یل اهوضقا  ٌۀَجاح ، ْمُکیلإ  یل  َنیِّیِراوَحلا ، َرَشْعَم  ای  (: » مالسلا امهیلع   ) َمَیْرَم ُنب  یَسیع  لاق 

هللا حور  ای  اذهب  َّقَحأ  ُنْحن  اّنُک  اولاقف : مهَمادقأ ، َلَسَغَف  ماقف  هللا ، َحوُرای  َُکتجاح  ْتَیُِضق  اولاق :
: لاقف

. مکل یعضاوتک  سانلا  یف  يدعب  اوعضاوتت  امیکل  اذکه  ُتعضاوت  اّمنإ  ُملاعلا ، ِۀَمْدِخلاب  ِسانلا  َّقَحأ  ّنإ  »
(5 .« ) ِلَبَجلا یف  ُعرزلا ال  ُُتْبنَی  ِلْهَّسلا  یف  کلذک  و  ِرُّبکتلاب ، ُۀمکحلا ال  ُرَمُْعت  عضاوتلاب 

[ شماه *****]
. امهنیب كرتشملا  رمألا  یلع  ةدایز  يأ  ةدایز ،»  » ّقلعتم ب یلع »  » ّرجلا فرح  ( - 1)

،22 ج 2 / راونـألا » راـحب  « ؛ ثیدـحلا 67 ، 77 ج 4 / یلـآللا » یلاوـع  « ؛ 9 ءاـیلوألا / » ةرکذـت  « ؛ 3 ج 1 / ۀیعرــشلا » ماـکحألا  ریرحت  ( - » 2)
یف هیلع  فقن  مل  ثیدحلا  اذه  و  -: » ثیدحلا اذه  حرش  یف  - 434 ج 1 / راونألا » حیباصم   » یف لاق  یلآللا .» یلاوع   » نع القن  ثیدحلا 67 ،
یف ّیلماعلا  ّرحلا  ثّدحملا  انئاملع  نم  هعـضوب  حّرـص  نّمم  ۀـّماعلا و  تاعوضوم  نم  ّهنأ  رهاظلا  و  عّبتتلا ، صحفلا و  دـعب  انرابخأ  انلوصأ و 

هبـشلا هجو  و  ۀّمئألا ، ءاملعلاب  دارملا  ّنأ  لّوألا : نیهجوب ؛ ههیجوت  نکمیف  ناک  فیک  و  ّيرئازجلا . فیرـشلا  ثّدحملا  و  ۀیـسوطلا » دئاوفلا  »
ینب ءایبنأ  نم  دحاو  ّلک  نم  لضفأ  ۀّمئألا  نم  ّلک  نوک  نم  تبث  ام  یفانی  کلذ ال  و  هّللا ، دنع  لضفلا  وأ  قلخلا  یلع  ۀـّیجحلا  وأ  ۀمـصعلا 

ةدراولا رابخألا  نم  رفاضت  ام  هجولا  اذـه  دـّیؤی  و  عئاش ، وه  هیبشتلا و  سکع  نم  نوکی  مّلـس  ول  و  عومجملاب ، هیبشتلا  دارملا  ّنأل  لیئارـسإ ،
 … «. یناثلا ءاثغ . ساّنلا  رئاس  و  نومّلعتملا ، انتعیش  ءاملعلا و  نحن  ع :)  ) مهلوق نم  و  مالّسلا ، مهیلع  راهطألا  ۀّمئألا  نع 

بتکلا نم  ریثک  یف  روکذـم  ثیدـحلا  اذـه  : » 347 ج 3 / ۀـینامعنلا » راونألا   » یلع هقیلاعت  یف  یئابطابطلا  یـضاقلا  هّللا  ۀـیآ  دیهـشلا  لاـق  و 
ةرهم نم  عمج  حّرص  لب  رثأ ، نیع و ال  هدنس  هتیاور و  نم  ۀیمامإلل  ۀیثیدحلا  عماوجلا  یف  دجوی  مل  نکل  ۀنـسلألا و  یف  روکذم  ۀلوادتملا و 

«. هل لصأ  ال  یطویسلا : لاق  : » 83 ج 2 / ءافخلا » فشک   » یف لاق  و  ۀّماعلا .» تاعوضوم  نم  ّهنأ  مهتذتاسأ  نیثّدحملا و 
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ثیدحلا 7. ءاملعلا ، ۀفص  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 37 ج 1 / یفاکلا » ( - » 3)
.31 - 30 ۀیادبلا / » حرش   » عجار عوفرملا  ثیدحلا  ینعم  یلع  عالّطالل  ( - 4)
ثیدحلا 6. ءاملعلا ، ۀفص  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 37 ج 1 / یفاکلا » ( - » 5)

ۀَّینلا حیحص  ریغ  هنوکل  دحأ  میلعت  نم  عانتمالا  مدع  . 5

مهـسوفن و فعـضل  ِۀَّینلا ؛ ُحیحـصت  ِلاغتـشالاب  َنیئدـتبملا  نم  ریثک  یلع  رـسع  اّمبرف  ۀـّینلا ، ِحیحـص  َریغ  هنوکل  دـحأ  میلعت  ْنِم  َعنتمَی  نأ ال 
هَّنأ عم  ملعلا ، نِم  ریثک  تیوفت  یلإ  يِّدَُؤی  مهمیلعت  نم  عانتمالاف  اهحیحصت ، تابجومب  مِهِـسنُأ  ِۀَِّلق  ۀلجآلا و  ةداعـسلا  كاردإ  نع  اهطاطحنا 

. ملعلاب َسنأ  اذإ  اهُحیحصت  ِملعلا  ِۀَکرَِبب  یجُْری 
و ُهللا ، هب  ُداُری  يذـلا ال  ملعلا  رطخ  یلع  هَهِّبَُنی  و  ۀنـسحلا ، ۀـظعوملاب  هَجردتـسَی  ْنأ  ِۀَّینلا  َداسَف  مِّلعتملا  نِم  َرَعَـش  اذإ  مِّلعملا  یلع  بجی  نکل 

ذئنیح ُهُکْرتَی  لیق : هنم  َسِئَی  و  کلذ ، ْعِْجُنی  مل  ْنإف  حیحـصلا ، دـصقلا  یلإ  هَدوقَی  یّتح  ًالاحف ، ًالاح  کلذ  یف  ةدراولا  رابخألا  نم  هیلع  َُوْلتَی 
. ًاّرش ّالإ  هدیزی  َملعلا ال  ّنإف  مّلعتلا ؛ نِم  ُهُْعنَمی  و 

: هلوقب مالسلا ) هیلع   ) ّیلع راشأ  کلذ  یلإو 
: لاق مالسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  و  ( 2 « ) ِریِزانَْخلا ِقانَعأ  یف  َرِهاوَْجلا  اوُقِّلَُعت  «ال 

: لاقف لیئارسإ ، ینب  یف  ًابیطخ  مالسلا ) امهیلع   ) َمَیْرَم ُنب  یسیع  ماق 
(3 .« ) ْمُهوُِملْظَتَف اهَلْهأ  اهوُعَنْمَت  َو ال  اهوُِملْظَتَف ، ِۀَمَکِْحلِاب  َلاّهُْجلا  اُوثِّدَُحت  َلِیئارْسإ ال  یَنبای  »

: ُِلئاْقلا َنَسْحَأ  ْدََقلو 
هناحبس َهللا  َّنإف  هب ؛ ِلخبلا  ُمدع  ِّقِحتسملا و  دوجو  َدنع  ملعلا  ُلَْذب  سداسلا : ْمَلَظ  ْدَقَف  َنِیبِجْوَتْسُْملا  َعَنَم  نم  ُهَعاضأ و  ًاْملِع  َلاّهُْجلا  َحَنَم  ْنَمَو 

. هَنوُُمتْکَی سانلل و ال  ُهَُّننِّیَُبیل  ءایبنألا  یلع  هَذَخأ  ام  قیثاوملا  دوهعلا و  نم  ءاملعلا  یلع  ذخأ 
(: مالسلا هیلع   ) هللا دبع  یبأ  نعو 

َذَخأ یّتح  ِملعلا  ِبَلَِطب  ًادْهَع  لاّهُجلا  یلع  ْذُخأی  مل  هللا  ّنإ  مالسلا :) هیلع   ) ّیلع باتک  یف  ُتأرق 
. یلوأ وه  و  مهَمادقأ ،» َلَّبَقف  : » یفاکلا خسن  ضعب  یف  ح 6 و  ءاملعلا ، ۀفص  باب  ص 37 ، ج 1 ، یفاکلا ، . 1

ص 51. ج 1 ، نیدلا ، مولع  ءایحإ  . 2
ح 4. ملعلا ، لذب  باب  ص 52 ، ج 1 ، یفاکلا ، . 3

ص 294. ج 1 ، ۀّیعفاشلا ، تاقبط  . 4 ( 4)
ح 2. ءاملعلا ، ۀفص  باب  ص 36 ، ج 1 ، یفاکلا ، . 1

ح 2. ملعلا ، لامعتسا  باب  ص 44 ، ج 1 ، یفاکلا ، . 2
ص 52. ج 1 ، نیدلا ، مولع  ءایحإ  . 3

ص 5. مّلعتملا ، میلعت  . 4 ( 4)
. امهنیب كرتشملا  رمألا  یلع  ةدایز  يأ  ةدایز ،»  » ّقلعتم ب یلع »  » ّرجلا فرح  . 5

ح 67. ص 77 ، ج 4 ، یلآللا ، یلاوع  . 6

هب لخبلا  مدع  قحتسملا و  دوجو  دنع  ملعلا  لذب  . 6
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. هنومتکی سانلل و ال  هننیبیل  ءایبنألا  یلع  هذخأ  ام  قیثاوملا  دوهعلا و  نم  ءاملعلا  یلع  ذخأ  هناحبس  هللا  نإف 
ِلْذَِـبب ًادـْهَع  ِءاَمَلُْعلا  یَلَع  َذَـخَأ  یَّتَح  ِْملِْعلا  ِبَلَِطب  ًادـْهَع  ِلاَّهُْجلا  یَلَع  ْذُـخْأَی  َْمل  َهَّللا  َّنِإ  ٍِّیلَع ع  ِباَتِک  ِیف  ُْتأَرَق  َلاَق  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َو 

«1  » ِلْهَْجلا َْلبَق  َناَک  َْملِْعلا  َّنَِأل  ِلاَّهُْجِلل  ِْملِْعلا 
«3  » ًءاَوَس ِْملِْعلا  ِیف  َكَْدنِع  ُساَّنلا  ِنُکَِیل  َلاَق  « 2  » ِساَّنِلل َكَّدَخ  ْرِّعَُصت  َو ال  ِۀَیْآلا  ِهِذَه  ِیف  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َو 

«4  » ِهَّللا َداَبِع  ُهَمِّلَُعت  ْنَأ  ِْملِْعلا  ُةاَکَز  َلاَق  ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِفْعُْجلا  ٍِرباَج  ْنَع  َو 
[ شماه *****]

حرش  » ۀعجارم ثیدحلا  اذه  لوح  حیضوتلا  بغری  نّمم  وجرن  ثیدحلا 1 . ملعلا ، لذب  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 41 ج 1 / یفاکلا » ( - » 1)
.165 یفاکلا / » لوصأ 

.18 (: 31  ) نامقل ةروس  ( - 2)
ثیدحلا 2. ملعلا ، لذب  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 41 ج 1 / یفاکلا » ( - » 3)
ثیدحلا 3. ملعلا ، لذب  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 41 ج 1 / یفاکلا » ( - » 4)

هلاوقأل هلاعفأ  ۀفلاخم  نم  زرتحی  نأ  -[ 7]

هلعف ناک  نإ  هلعفی و  ءیـش و ال  لعف  یلإ  بدنی  وأ  هکرتی  ائیـش و  بجوی  وأ  هلعفی  ائیـش و  مرحی  نأ  لثم  یعرـشلا  هجولا  یلع  تناک  نإ  و 
رمأ مهماکحأ و  یقاب  زئانجلا و  عییشتب  رمأ  ول  امک  صاخـشألا  فالتخاب  فلتخت  ۀیعرـشلا  ماکحألا  نإف  هلاح  بسحب  عرـشلل  اقباطم  کلذ 

یفانی ثیحب  هنم  مهأ  وه  امب  هلاغتـشال  کلذ  لـعفی  مل  ۀـمئألا و  ءاـیبنألا و  روبق  ةراـیز  ربلا و  لاـعفأ  نینمؤملا و  جـئاوح  ءاـضق  مایـصلاب و 
بجوملا هجولا  نیبـی  نأ  رمـألا  ساـبتلا  فوخ  عم  هیلع  بجاولاـف  ذـئنیح  نیعتم و  وأ  لـضفأ  هنأ  لاـحلا  هیف و  وـه  اـم  هب  رمأـی  اـمب  هلاغتـشا 

عماسلا  بلق  نم  یناطیشلا  ساوسولل  اعفد  ۀفلاخملل 
نَأ  َفاَخَف  اَِهلِْزنَم  َیلِإ  ِِهئاَِسن  ِضَْعب  َعَم  یِشْمَی  اًْلَیل  ِِهباَحْصَأ  ُضَْعب  ُهآَر  َنیِح  ِِّیبَّنِلل ص  َقَفَّتا  اَمَک 

186 ص : دیرملا ، ۀینم 
«1  » ُۀَناَُلف ِیتَجْوَز  ِهِذَه  َّنِإ  َُهل  َلاَقَف  ِِهئاَِسن  ْنِم  ْتَْسَیل  اَهَّنَأ  َمَّهَوَتَی 

لب لاحلا  هابتـشا  دنع  ضارتعالا  كرت  رمألا  لوأ  نم  عماسلا  یلع  بجاولا  ناک  نإ  هیلع و  سیلبإ  سیبلت  نم  هیلع  هفوخل  ۀـلعلا  یلع  ههبن  و 
یف ملعتملا  ملاعلا و  لـثمف  ۀـلمجلاب  و  «. 2  » ملعتملا بادآ  یف  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  یتأیـس  اـمک  داـسفلا  ققحتی  نأ  یلإ  غوسملا  لاـمتحا  دـنع 

تاعامج یف  انایع  اذه  اندهاش  دـق  صفلا و  یف  شوقنم  وه  ام  الإ  عمـشلا  یف  شقتنی  هنإف ال  عمـشلا  صفلا و  لثم  هلاعفأ  هقالخأب و  هشاقتنا 
«. 3  » ٍرِیبَخ ُْلثِم  َُکئِّبَُنی  َو ال  مهقالخأ  مهلاعفأ و  فالتخا  یلع  مهخیاشم  عم  ملعلا  ۀبلط  نم 

[ شماه *****]
« -: ملسم حیحـص   » نم هّصن - اذه  و  ، 178 ج 2 / نیدلا » مولع  ءایحإ  « ؛ بابلا 9 ( ، 39  ) مالسلا باتک  ، 1712 ج 4 / ملسم » حیحـص  ( - » 1)

. ۀنالف یتجوز  هذه  نالف ! ای  لاقف : ءاجف ، هاعدف . لجر  هب  ّرمف  هئاسن ، يدحإ  عم  ناک  مّلس  هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلـص  ّیبنلا  ّنأ  سنأ  نع  »… 
. کب ّنظأ  نکأ  ملف  هب  ّنظأ  تنک  نم  هّللا ! لوسر  ای  لاقف :

مالسلا باتک  ، 1712 ح 4 / ملـسم » حیحـص   » یف طسبأ  وحنب  اضیأ  يور  و  مدلا .» يرجم  ناسنإلا  نم  يرجی  ناطیـشلا  ّنإ  هّللا : لوسر  لاقف 
هّللا لوسر  ناک  تلاق : ۀّیفص ، نع  : » هّصن … اذه  و  ثیدحلا 4994 ، بدألا ، باتک  ، 299 - 298 ج 4 / دواد » یبأ  ننس   » و بابلا 9 ؛ ( ، 39)

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


نب ۀـماسأ  راد  یف  اهنکـسم  ناک  و  ینبلقیل ، یعم  ماقف  تبلقناف ، تمق  هتثّدـحف و  الیل ، هروزأ  هتیتأـف  اـفکتعم ، مّلـس  هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلص 
امکلسر یلع  مّلس : هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلص  ّیبنلا  لاقف  اعرسأ ، مّلس  هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلـص  ّیبنلا  ایأر  اّملف  راصنألا . نم  نالجر  ّرمف  دیز ،
امکبولق یف  فذقی  نأ  تیـشخف  مدلا ، يرجم  ناسنإلا  نم  يرجی  ناطیـشلا  ّنإ  لاق : هّللا ! لوسر  ای  هّللا  ناحبـس  الاق : ّییح . تنب  ۀّیفـص  اّهنإ 

«. اّرش لاق : وأ  ائیش -
ص 246. ثلاثلا ، عونلا  نم  یناثلا  مسقلا  نم  رشاعلا  رمألا  یف  یتأی  ( - 2)

«. ٍرِیبَخ ُْلثِم  َُکئِّبَُنی  َو ال  ْمُکِکْرِِشب  َنوُرُفْکَی  (: » … 35  ) رطاف ةروس  نم  ۀفیرشلا 14  ۀیآلا  نم  سابتقا  ( - 3)

دحأل ۀلماجم  ریغ  نم  ۀقاطلا  بسحب  قحلا  راهظإ  -[ 8]

عجنی مل  نإف  هرجه  لبقی  مل  نإف  فنعلاب  مث  فطللاب  هظعو  ۀـعاطلا  یف  اریـصقت  وأ  قحلا  نع  ـالیم  دـحأ  نم  يأر  اذإـف  یلاـعت  هللا  قلخ  نم 
هریغ هکراش  نإ  هریغ و  نع  فیلکتلا  یف  ةدایز  ملاعلاب  صتخی  مکح  اذـه  و  فورعملاـب . رمـألا  بتارمب  قحلا  یلإ  هدر  هیهن و  یلإ  لـصوت 

فیلکت ةدایز  کلذ  یف  هیلعف  بولقلا  یف  رثأ  هلوقل  یهنلا و  رمألا و  هیلإ  يذلا  سیئرلا  ۀـلزنمب  ملاعلا  نأل  بوجولا  لصأ  یف  نیفلکملا  نم 
کلذل  و 

ُِّیبَّنلا ص  َلاَق 
187 ص : دیرملا ، ۀینم 

«1  » ِهَّللا ُۀَنَْعل  ِْهیَلَعَف  ْلَعْفَی  َْمل  ْنَمَف  ُهَْملِع  ُِملاَْعلا  ِرِهُْظْیلَف  ِیتَّمُأ  ِیف  ُعَِدْبلا  ِتَرَهَظ  اَذِإ 
ۀیفینحلا و ننـسلا  ۀیعرـشلا و  فئاظولاب  مایقلا  ۀینیدلا و  ضئارفلا  ۀفرعم  نع  ریـصقتلا  ۀـلاهجلا و  ءالیتسا  بلاغلا و  یف  ۀـلفغلا  تءاج  ام  و  . 

كولـس یلإ  مهدر  قلخلا و  حالـصإ  یف  سفنلا  باعتإ  ههجو و  یلع  قحلا  راهظإ  نع  ءاملعلا  ریـصقت  نم  الإ  اـههجو  یلع  تاولـصلا  ءادأ 
دیزتف مهوسناؤی  لطابلا و  یلع  « 2  » مهوئلامی یتح  کلذ  نع  ریـصقتلاب  ءوسلا  ءاملع  یفتکی  لب ال  ِۀَنَـسَْحلا . ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  هللا  لیبس 

هتیب یف  دـعاق  لک  نإ  لاق  ام  معن  و  « 3  » ءاملعلا ضعب  لاق  دقل  ملعلا و  حیر  بهذـی  ملاعلا و  راقو  لقی  دـسافلا و  كامهنا  لهاجلا و  ۀـبغر 
نإف ءاملعلا  امیـس  فورعملا  یلع  مهلمح  نیدلا و  ملاعم  مهمیلعت  سانلا و  داشرإ  نع  دـعاقتلا  ثیح  نم  رکنملا  نع  ایلاخ  سیلف  ناک  امنیأ 

دلب و لک  یف  نوکی  نأ  ۀیافک  بجیف  يداوبلا . يرقلا و  یف  امیـس  اهطئارـش  ةالـصلاک و  ۀینیعلا  تابجاولا  یف  عرـشلاب  نولهاج  سانلا  رثکأ 
عطق همهأ  مهلوبق و  یلإ  ۀلیـسو  نوکی  ام  لک  قفرلاب و  هیلإ  الـصوتم  فطللاب  میلعتلا  داشرإلل و  هسفن  الذاب  مهنید  سانلا  ملعی  دـحاو  ۀـیرق 

اذإ امأ  کلذ و  ببـسب  مهرمأ  لحمـضا  هملع و  یف  هیف و  اودهز  کلذ  نم  ءیـش  یف  ۀبغرلا  هنم  اوملع  نم  نإف  مهلاومأ  نع  مهنع و  هعمط 
مل اذإ  هلک  اذه  و  دادسلا . جهن  یلع  اوماقتـسا  هرمأل و  اوداقنا  ۀـماعلا و  ۀـصاخلا و  بولق  یف  کلذ  عقو  هرمأ  لاثتما  یلاعت و  هللا  هجو  دـصق 

. رذعلاب قحأ  هللااف  الإ  کلذ و  یف  ررض  نیملسملا  نم  دحأ  یلع  رطخ و ال  هیلع  نکی 
لُجَر  ُهَْدنِع  َو  ُلوُقَی  ٍرَفْعَج ع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  َناَْمیَلُس  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  َيَور 

188 ص : دیرملا ، ۀینم 
َلاَقَف ِراَّنلا  َلْهَأ  ْمِِهنوُُطب  ُحیِر  يِذُْؤی  َْملِْعلا  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنَأ  ُمُعْزَی  َّيِرْصَْبلا  َنَسَْحلا  َّنِإ  ُلوُقَی  َوُه  َو  یَمْعَْألا  ُناَْمثُع  َُهل  ُلاَُقی  ِةَرْـصَْبلا  ِلْهَأ  ْنِم 

اَّلِإ ُْملِْعلا  ُدَجُوی  َال  ِهَّللا  َوَف  ًالاَمِـش  َو  ًانیِمَی  ُنَسَْحلا  ِبَهْذَْیلَف  ًاحُون  ُهَّللا  َثََعب  ُذـْنُم  ًامُوتْکَم  ُْملِْعلا  َلاَز  اَم  َنْوَعِْرف  ِلآ  ُنِمُْؤم  ًاذِإ  َکَلَهَف  ٍرَفْعَج ع  ُوبَأ 
«4  » اَنُهاَه

[ شماه *****]
راحب « ؛ ثیدحلا 176 ، 231 نساحملا / » « ؛ ثیدـحلا 2 سییاقملا ، يأرلا و  عدـبلا و  باب  ملعلا ، لضف  باـتک  ، 54 ج 1 / یفاـکلا » ( - » 1)
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«. نساحملا  » نع القن  ثیدحلا 35 ، ، 72 ج 2 / راونألا »
«(. ألم ، » 882 ج 2 / طیسولا » مجعملا  « )» هنواع هدعاس و  رمألا : یلع  هألام  ( - » 2)

.299 ج 2 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » یف یلازغلا  وه  ( - 3)
اضیأ رظنا  و  ثیدحلا 6 ، بابلا 6 ، ، 10 تاجردـلا / » رئاصب  « ؛ ثیدـحلا 15 رداونلا ، باب  ملعلا ، لضف  باـتک  ، 51 ج 1 / یفاـکلا » ( - » 4)

هحیضوت فیرـشلا و  ثیدحلا  اذه  حرـش  دارأ  نم  ثیدـحلا 17 . اضیأ  رظنا  و  ثیدحلا 16 ، ، 91 - 90 ج 2 / راونألا » راـحب  « ؛ ثیدحلا 7
.185 یفاکلا / » لوصأ  حرش   » و 173 ؛ - 172 ج 1 / لوقعلا » ةآرم   » عجاریلف

هتَبَلَط عم  ّملعملا  بادآ  یناثلا : مسقلا 

ۀتایصلا مهدیوعت  ۀََّینَّسلا و  بادآلاب  مُهُبیدأت  . 1

اذإ امیس  ۀیلجلا  ۀنماکلا و  مهرومأ  عیمج  یف  ۀنایـصلا  مهدوعی  ۀیفخلا و  قئاقدلا  ۀینیدلا و  بادآلاب  سفنلا  ۀضایر  ۀیـضرملا و  میـشلا  و  ( 1)
و تاظَحَّللا ، عیمج  یف  یلاعت  هللا  ِۀبقارم  و  هیعـسو ، هلمع  یف  یلاعت  هّلل  ِصالخإلا  یلع  بلاطلا  َضِّرَُحی  نأ  کلذ  لّوأ  و  ادـشر . مهنم  سنآ 

ُعیباـنی هبلق  نم  رجفنت  و  هردـص ، حرـشنی  فراـعملا و  ُباوبأ  هیلع  حـتفنت  کلذـب  ّنأ  هَفِّرَُعی  و  تاـمملا ، یّتـح  کـلذ  یلع  ًاـمئاد  َنوکی  نأ 
کـلذ و یف  َةدراولا  َراـثآلا  هیلع  َُوْلتَی  و  همکح ، هلعف و  هلوـق و  یف  ۀـباصإلل  ُقَّفَوـُی  و  هملع ، هلاـح و  یف  هل  ُكَراـُبی  و  فئاـطللا ، ۀـمکحلا و 

ٌۀیناف اّهنأ  هَرِّکَُذی  اِهفُرْخُزب و  ِرارتغالا  اهیلإ و  ِنوکُّرلا  اهب و  قُّلعتلا  نع  هَفِرْصَی  و  ایندلا ، یف  ُهَدِّهَُزی  کلانه و  ام  یلع  َۀَّلادلا  َلاثمألا  هل  َبرضی 
ًافرظ و ْتَلِعُج  اّمنإ  اّهنأ  و  نیحلاصلا ، هللا  داـبع  ُبأد  نیمزاـحلا و  قیرط  وه  یناـفلا  نع  َضارعـإلا  یقاـبلل و  َبُّهَأَّتلا  و  ٌۀـیقاب ، َةرخـآلا  ّنأ  و 

. لامعألا حلاصب  لابقإلا  راد  یف  هَتَرَمَث  َزِرُْحِیل  اهیف ؛ لمعلا  ملعلل و  ًاتقو  لامکلا و  ءانتقال  ًۀَعَرْزَم 
[ شماه ****]

.51 ج 1 / بذهملا » حرش   » ظحال ( - 1)
.49 - 48 عماسلا / » ةرکذت  « ؛ 51 ج 1 / بذهملا » حرش   » ظحال ( - 2)

ءاملعلا لئاضف  هلئاضفب و  مهریکذت  ملعلا و  یف  مهبیغرت  . 2

رون نم  َربانم  یلع  مه  نآ  و  مهیلع ) هللا  یّلـص   ) ءایبنألا ُۀـَثَرَو  مه  نآ  و  ءاملعلا ، لئاضف  هلئاضفب و  مهَرِّکَذـُی  ملعلا و  یف  مهَبِّغَُری  نأ  یناثلا :
ْمُهَبِّغَُری لاثمألا و  راعـشألا و  راثآلا و  رابخألا و  تایآلا و  نم  ءاملعلا  ملعلا و  لئاضف  یف  درو  اّمم  کلذ  ِوحن  و  ُءادهـشلا ، ُءاـیبنألا و  ُمُهُِطبْغَی 

ّقلعتلا نِم  َبلقلا  ُلَغْـشَی  اّمع  کلذب  ِۀَعانَقلا  ایندلا و  نم  ۀیافکلا  ِردـق  و  روسیملا ، یلع  راصتقالا  نم  هیلع  ُنیُِعی  ام  یلع  جـیردتلاب  کلذ  عم 
. اهببسب مهلا  قیرفت  اهب و 

هسفنل هرکی  ام  مهل  هَتهارک  هسفنل و  َّبحی  ام  مهل  هَّبُح  . 3

: رابخألا یفف  ِةاساوملا ، یضتقم  نامیإلا و  ِمامت  نم  کلذ  ّنإف  ِّرشلا ؛ نِم  هسفنل  ُهَرْکَی  ام  مهل  َهَرْکَی  و  هسفنل ، ُّبُِحی  ام  مهل  َّبُِحی  نأ  ثلاثلا :
(1 .« ) ِهِسْفَِنل ُّبُِحی  ام  ِهیِخِال  َّبُِحی  یّتَح  ْمُکُدَحأ  ُنِمُْؤی  «ال 
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ینامسجلا  نم  لجأ  وه  یناحور و  برق  ملعلا  نإف  « 2  » یتأیس امک  دالوألا  لب  ناوخإلا  ُلضفأ  َمِّلعتملا  َّنأ  َّکش  الو 
. ةدایز عم  انه  تآ  ( 2  ) ناوخإلا قوقح  یف  درو  ربخ  ُّلکو 

ٍۀَیاَوِر ِیف  َو  ُْتلَعََفل  ِْهیَلَع  ُبَابُّذلا  َعَقَی  َال  ْنَأ  ُْتعَطَتْسا  َِول  ََّیلِإ  َسِلْجَی  یَّتَح  َساَّنلا  یَّطَخَتَی  يِذَّلا  َیِسِیلَج  َّیَلَع  ِساَّنلا  ُمَرْکَأ  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َو  " 
«3  » ِینیِذُْؤیَف ِْهیَلَع  ُعَقََیل  َبَابُّذلا  َّنِإ 

َكاَخَأ َِّرب  َو  ِهَّللا  يَْوقَِتب  َْکیَلَع  َلاَقَف  ِینِصْوَأ  ِعاَدَْولا  َْدنِع  َُهل  َلاَقَف  ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  یَلَع  ِلَبَْجلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  َلَخَد  َلاَق  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َو 
ًاْریَخ ُهَّلُِمت  َال  َو  ِْهیَلَع  ْضِرْعاَف  َْکنَع  َّفَک  ْنِإ  َو  ِهِطْعَأَف  ََکلَأَس  ْنِإ  َو  َکِسْفَِنل  ُهَرْکَت  اَم  َُهل  ْهَرْکا  َو  َکِـسْفَِنل  ُّبُِحت  اَـمَک  َُهل  َّبِحَأ  َو  َنِمْؤُْملا  « 4»

َلُسَت   ] َلَأْسَت یَّتَح  ُْهقِراَُفت  اَلَف  َْکیَلَع  َدَجَو  ْنِإ  َو  ٌدُضَع  ََکل  ُهَّنِإ  َو  ًادُضَع  َُهل  ْنُک  « 5  » ََکل ُّلَمَی  َال  ُهَّنِإ  َو 
191 ص : دیرملا ، ۀینم 

«6  » ُْهنِم َْتنَأ  َو  َْکنِم  ُهَّنِإَف  ُهْفُْطلا  َو  ُْهمِرْکَأ  َو  ُهْرِزآ  َو  ُهْدُضْعا  َو  ِهِفْکاَف  َدِهَش  ْنِإ  َو  ِِهتَْبیَغ  ِیف  ُهْظَفْحاَف  َباَغ  ْنِإ  َو  ُهَتَمیِخَس 
ةدایز عم  انه  تآ  « 7  » ناوخإلا قوقح  یف  درو  ریخ  لک  و 

شماه *****
عماجلا « ؛ باـبلا 17 ( ، 1  ) نامیإلا باـتک  ، 67 ج 1 / ملسم » حیحـص  « ؛ ثیدـحلا 12 نامیإلا ، باتک  ، 95 ج 1 / ّيراـخبلا » حیحـص  ( - » 1)

.51 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 19 نآرقلا / » ۀلمح  بادآ  یف  نایبتلا  « ؛ فرح ال ، 204 ج 2 / ریغصلا »
اذه نم  ثلاثلا  عونلا  نم  یناثلا  مسقلا  نم  یناثلا  رمألا  و  ص 199 ؛ مسقلا ، اذه  نم  رشع  عبارلا  رمألا  یف  یتأیـس  ام  هدارم  ّنأ  رهاظلا  ( - 2)

ص 206. بابلا ، اذه  نم  یناثلا  عونلا  نم  ثلاثلا  مسقلا  نم  عبارلا  رمألا  و  242 ؛ ص 240 - بابلا ،
« / نآرقلا ۀلمح  بادآ  یف  نایبتلا  « ؛ 49 عماسلا / » ةرکذت  « ؛ 112 - 111 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و  « ؛ 308 - 307 ج 1 / راـبخألا » نویع  ( - » 3)

.51 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 29
:225 ج 74 / راونـألا » راـحب   » و 94 ؛ ج 1 / ّیـسوطلا » یلاـمأ   » یف و  کـیلع ،»  » یلع فـطع  و  ّربـی ، ّرب ، نـم  رمأ  لـعف  ّرب »  » لوـعفم ل ( - 4)

«. هّللا يوقت   » یلع فطع  رورجم  ردصم  ّرب »  » و ّرب »  » هیلإ ل فاضم  وهف  هیلع  و  كاخأ »  » لدب کیخأ » »
یلوملا هلاق  امک  دـیعبف - ، ّلم »  » نم لالمإلا  اّمأ  و  ءای ؛ همال  و  لاهمإلا ، يأ  ءالمإلا ، و  هترخأ ، هتکرت و  ینعمب  هتیلمأ  نم  ّهنأ  رهاـظلا  ( - » 5)

وه مأسی  و ال  ریخلا ، كراثکإ  ۀهج  نم  همأست  يأ ال  کل ، ّلمی  اریخ و ال  هلمت  ال  هلوق : یفاولا :»  » یف ضیفلا  لاق  و  یفاکلا .»  » حراش حلاص 
(. شماهلا ، 170 ج 2 / یفاکلا » « ؛ شماهلا ، 355 ج 3 / ءاضیبلا » ۀجحملا  « )» همأس اذإ  هنم ؛ تللم  هتللم و  لاقی : کل ، ریخلا  هراثکإ  ۀهج  نم 

باتک ، 225 ح 74 / راونألا » راـحب  « ؛ » هفکاـف  » لدـب هفنکأـف » : » و هتمیخـس ،» ّلـحت  یتح  : » هیف و  ، 95 - 94 ج 1 / ّیـسوطلا » یلاـمأ  ( - » 6)
نامیإلا و باتک  ، 170 ج 2 / یفاکلا »  » یف ةدایز  عم  ثیدـحلا  اذـه  لثم  و  هتمیخـس ؛ » ّلست  یتح  : » هیف و  ثیدحلا 14 ، بابلا 15 ، ةرشعلا ،

. مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  ثیدحلا 5 ، هّقح ، ءادأ  هیخأ و  یلع  نمؤملا  ّقح  باب  رفکلا ،
ءادأ هیخأ و  یلع  نمؤملا  ّقح  باـب  رفکلا ، ناـمیإلا و  باـتک  ، 174 - 169 ج 2 / یفاـکلا »  » و 42 ؛ - 38 ناوخـإلا / » ۀـقداصم   » عجار ( - 7)

. هّقح

تاهورکملا تامّرحملا و  باکترا  قالخألا و  ءوس  نع  مهرجز  . 4

، تاهورکملا تامَّرحملا و  ِباکترا  قالخألا و  ءوس  نع  هَرُجْزَی  ْنأ  عبارلا :
کلذ ِوحن  وأ  ُهترـشع ، هب  ُقِیَلت  ْنَم ال  ِةَرَـشاعم  وأ  ةدـئاف ، ریغل  مالک  ِةْرثَک  وأ  بدأ ، ةءاسإ  وأ  لاغتـشا  ِكرت  وأ  لاح  ِداسَف  یلإ  يِّدَُؤی  اـم  وأ 

و ۀَْـبیَهلا ، َباجح  ُِکتْهَی  حیرـصتلا  ّنإف  خـیبوتلا ؛ قیرطب  ۀـمحرلا ال  قیرطب  و  هنع ، ینغلا  عم  حیرـصتلا  قیرطب  ال  نکمأ ، ام  ضیرعتلا  قیرطب 
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. رارصإلا یلع  َصْرِحلا  ُجِّیَُهی  و  ِفالِخلاب ، موجهلا  یلع  ةَأْرُجلا  ُثِرُوی 
«1  » ٌءْیَش ِهِیف  َو  اَّلِإ  ُْهنَع  اَنیُِهن  اَم  اُولاَق  َو  ُهوُّتََفل  ِْرعَْبلا  ِّتَف  ْنَع  ُساَّنلا  َِعنُم  َْول  َدَرَو  ْدَق  َو 

مهضعب  دشنأ  ینعملا  یف  و 
يدتعی روجی و  نم  يوهت  سفنلا 

عونمملا  یلإ  ۀلئام  سفنلا  و 
ةوالط هیهتشت  ءیش  لکل  و 

«. 2  » عونمملا نع  الإ  ۀعوفدم 
یف لاب  يذلا  ّیبارعألا  عم  هفُّطَلت  و  ملس ، ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا ِلوسر  داشرإ  رظناو 

192 ص : دیرملا ، ۀینم 
(4 . ) ةالصلا یف  َمَّلَکت  اَّمل  ِمکَْحلا  نب  َۀیواعم  عم  و  ( ، 3  ) دجسملا

َرِجَْزنَِیل ُلاحلا ، هاضَْتقا  ِنإ  هیلع  َلوقلا  ظِّلَُغی  و  ًارْهَج ، هاهَن  ِهَْتنَی  مل  ْنإف  ًاّرِـس ، هاهن  ّالإ  و  ْتَمِْعن ، َو  اِهبَف  ةراشإلا  نم  َرِکُذ  امب  هئاکذل  َرَجَْزنا  ْنإف 
نم ِِهتَْقفِر  ضعب  یلع  فاخ  اذإ  امَّیس  َعِجْرَی ، ْنأ  یلإ  هنع  ضارعإلا  هدرطب و  ذئنیح  سأب  الف  ِهَْتنَی  مل  ْنإف  عماس ، ُّلک  هب  َبَّدَأَتَی  و  هریغ ، وه و 

. هَتَقَفاوم ِۀَبَلَّطلا 
يوقتلا و ِِّربلا و  یلع  ِنواعتلا  ُِبباحتلا و  و  مالکلا ، یف  ِبطاختلا  ِنْسُح  مالـسلا و  ءاشفإ  ْنِم  ًاضعب  ۀبلطلا  ُضعب  هب  ُلِماعی  ام  ُدَّهَعَتَی  کلذکو 

. هددصب مه  ام  یلع 
. نیتلاحلا َۀلیضف  مهل  ُلِمُْکیَف  سانلا ، ۀلماعمل  مهایند  َِحلاصَم  ْمُهُمِّلَُعی  یلاعت ، هللا  ۀلماعمل  ْمِِهنید  َِحلاصم  ْمُهُمِّلَُعی  امکف  ۀلمجلابو 

[ شماه *****]
هّللا یّلص  هّللا  لوسر  یلإ  بسن  ، 132 لمعلا / » نازیم   » و 120 ؛ ۀعیرشلا / » مراکم  یلإ  ۀعیرذلا   » و 50 ؛ ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » یف ( - 1)

مل هّوتفل ، رعبلا  ّتف  نع  ساـنلا  عنم  ول  ثیدـح  « -: » ءاـیحإلا  » شماـهب عوبطملا  - 50 ج 1 / ینغملا »  » یف یقارعلا  لاـق  نکل  و  هـلآ ؛ هـیلع و 
.« هدجأ

. همظان یلع  فقأ  مل  ( - 2)
باتک ، 176 ج 1 / ۀجام » نبا  ننس  « ؛ ثیدحلا 380 ةراهطلا ، باتک  ، 103 ج 1 / دواد » یبأ  ننـس  « ؛ 337 ج 2 / نیدـلا » مولع  ءایحإ  ( - » 3)

دجسملا و ّیبارعأ  لخد  : » ثیدحلا 529 … ۀجام ،» نبا  ننـس   » نم اهنم ؛ دحاو  ّصن  کیلإ  و  . 530 ثیداحألا 528 - بابلا 78 ، ةراهطلا ،
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  کحضف  انعم . دحأل  رفغت  دّمحمل و ال  یل و  رفغا  ّمهّللا  لاقف : سلاج ، هلآ  و   ] هیلع هّللا  یّلص  هّللا  لوسر 

ملف ّیمأ ، یبأب و  ّیلإ  ماقف  هقف :- نأ  دعب  ّیبارعألا - لاقف  لوبی ؛ جشف  دجسملا  ۀیحان  یف  ناک  اذإ  یّتح  ّیلو ، ّمث  اعـساو . ترظتحا  دقل  لاق :
«. هلوب یلع  غرفأف  ءام  نم  لجسب  رمأ  ّمث  ةالصلل ، هّللا و  رکذل  ینب  اّمنإ  و  هیف ، لابی  دجسملا ال  اذه  ّنإ  لاقف : ّبسی ، مل  ّبنؤی و 

، ةالصلا باتک  ، 245 - 244 ج 1 / دواد » یبأ  ننــس  « ؛ 354 - 353 ج 1 / ّیمرادـلا » ننـس  « ؛ 137 - 136 ج 2 / هـقفتملا » هــیقفلا و  ( - » 4)
، یملـسلا مکحلا  نب  ۀیواعم  نع  -: » ثیدحلا 931 … ، 245 ج 1 / دواد » یبأ  ننـس   » نم اهنم - دـحاو  ّصن  کیلإ  و  ، 931 ناثیدحلا 930 -

تـسطع اذإ  یل : لاق  نأ  تملع  امیف  ناکف  مالـسإلا ، رومأ  نم  ارومأ  تملع  مّلـس  هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  یلع  تمدق  اّمل  لاق :
یف مّلـس  هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  عم  مئاق  انأ  اـمنیبف  لاـق : هّللا . کـمحری  لـقف  هّللا  دـمحف  سطاـعلا  سطع  اذإ  و  هّللا ، دـمحاف 

: تلقف کلذ ، ینلمتحا  یّتح  مهراصبأب  سانلا  ینامرف  یتوص ، اهب  اعفار  هّللا  کمحری  تلقف : هّللا ، دمحف  لجر  سطع  اذإ  ةالصلا 
اذه لیق : مّلکتملا ؟ نم  لاق : ةالصلا  مّلـس  هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  یـضق  اّملف  اوحبـسف ، لاق : رزـش ؟ نیعأب  ّیلإ  نورظنت  مکل  ام 
اهیف تنک  اذإف  ّزع ، ّلج و  هّللا  رکذ  نآرقلا و  ةءارقل  ةالـصلا  اـّمنإ  یل : لاـقف  مّلـس  هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  یناعدـف  یبارعـألا ،
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«. مّلس هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  نم  قفرأ  ّطق  امّلعم  تیأر  امف  کنأش . کلذ  نکیلف 

مهیلع مظاعتلا  مدع  نیمّلعتملل و  عضاوتلا  . 5

: یلاعت لاق  ُعَضاوَتَی ، مهل و  ُنیلَی  لب  نیمِّلعتملا ، یلع  َمَظاعتَی  ّنأ ال  ( 1 : ) سماخلا
(2 ( ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَِمل  َکَحانَج  ْضِفْخاَو  )

(3 « ) اوُعَضاَوت ْنأ  َّیلإ  یَحْوأ  َهللا  ّنإ  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لاق و 
(: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لاق و 

(4 . ) ُهللا ُهَعَفَر  ّالإ  ِهِّلل  ٌدحأ  َعَضاَوت  ام  و  ًاّزِع ، ّالإ  وفعب  ًادبع  هللا  َداز  ام  و  لام ، نم  ٌۀَقَدَص  ْتَصَقَن  ام 
بلط یف  هیلع  مهدامتعا  و  هل ، ْمِِهتَمَزالم  نم  هیلع  مه  اـم  عم  دـالوألاک ، هعم  مه  نیذـلا  ءـالؤهب  فیکف  ساـنلا ، ِقلطمل  ِعُضاوتلا  یف  اذـه  و 

. ِدُّدَوَتلا ِقدص  ِۀَّبحملا و  ِفَرَش  ِدُّدَرَّتلا و  ِۀَمْرُح  ِۀَبْحُّصلا و  ِّقح  نم  هیلع  مه  ام  عم  و  عفانلا ، ملعلا 
«5  » ِفِّنَعُْملا َنِم  ٌْریَخ  َمِّلَعُْملا  َّنِإَف  اوُفِّنَُعت  َال  َو  اوُمِّلَع  ُْهنَع ص  ِرَبَْخلا  ِیف  َو 

(6 .« ) ْهنِم َنوُمَّلَعَتَت  ْنَِمل  َو  َنوُمِّلَُعت ، ْنَِمل  اُونیل  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هنع و 
. رابخألا نم  هریغ  مهمادقأ و  هلسغ  نییراوحلا و  عم  یسیع ع  ربخ  « 7  » مدقت دق  و  . 

194 ص : دیرملا ، ۀینم 
ُنْـسُح ِرِْـشْبلا و  ُراهظإ  ِهجولا و  ُۀَقالَط  َو  ُۀَـشاشَبلا  و  مُهَیَِقل ، اذإ  مهب  ُفُّطلتلا  و  مهریغ ، یلع  ًةدایز  َنیمِّلعتملا  عم  هُِقلُخ  نیـسحت  ِمِّلعملا  یلعف 

. ُنِکُْمی ام  َبسح  هِهاجو  هِملعب  مهیلإ  ُناسحإلا  و  ِۀَقَفَّشلا ، راهظإ  ِۀَّبحملا و  ُمالعإ  ِةَّدوملا و 
ُلوُسَر َناَک  دـقلف  ریقوت  هل و  میظعت  هیف  ام  و  هیلإ ، ءامـسألا  ِّبحأ  نم  اهوحن  ِهتَْینُکب و  ِزِّیَمَتملا  ِلضافلا  امَّیـس  مهنم  الُک  َبِطاـخی  نأ  یغبنیو 

«8  » ْمَُهل ًاماَرْکِإ  َُهباَحْصَأ  یِّنَُکی  ِهَّللا ص 
لثتمیل  هحالص و  رهظی  هحالف و  وجری  نمل  کلذ  یف  دیزی  و  مهتبحمل . بلجأ  مهلاؤسل و  طسبأ  مهرودصل و  حرشأ  هوحن  کلذ و  نإف 
ْمِِهب اوُصْوَتْـساَف  ْمُکَْوتَأ  اَذِإَف  ِنیِّدـلا  ِیف  َنوُهَّقَفَتَی  ِضْرَْألا  ِراَْطقَأ  ْنِم  ْمُکَنُوتْأَی  ًالاَجِر  َّنِإ  َو  ٌعَبَت  ْمَُکل  َساَّنلا  َّنِإ  ِِهلْوَق : ِیف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َۀَّیِـصَو 

«9  » ًاْریَخ
ِءاودألا نم  يوقأ  ِۀـّیناسفنلا  ِۀـلاهَْجلا  َءاد  ّنإف  ْهلعْفَْیلَف ؛ هَءافـش  هب  وجری  ام  ُّلکف  ضیرملل ، بیبطلاک  مّلعتملا  یلإ  ۀبـسنلاب  ملاـعلاف  ۀـلمجلابو ،

. عابطلا ۀجزمألا و  فالتخاب  کلذ  فلتخی  امک  ءاودلا  حالصلا و  وه  هانرکذ  ام  فالخ  نوک  قفتی  دق  ِۀَّیندبلا و 
[ شماه *****]

.52 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 66 - 64 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
.215 (: 26  ) ءارعشلا ةروس  ( - 2)

ءایحإ « ؛ 311 راـکذألا / » « ؛ ةزمهلا فرح  ، 68 ج 1 / ریغصلا » عماجلا  « ؛ ثیدحلا 4895 بدألا ، باتک  ، 274 ج 4 / دواد » یبأ  ننـس  ( - » 3)
.52 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 172 ج 2 / نیدلا » مولع 

باتک ، 121 ج 2 / یفاـکلا »  » یف هلثم  و  172 -؛ ج 2 / نیدـلا » مولع  ءایحإ  « ؛ 386 ج 2 / دمحأ » دنـسم  « ؛ 52 ج 1 / بّذهملا » حرـش  ( - » 4)
. میملا فرح  ، 153 ج 2 / ریغصلا » عماجلا  « ؛- ثیدحلا 1 عضاوتلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و 

،241 ج 10 / لاّمعلا » زنک  « ؛ 93 نیدلا / » ایندـلا و  بدأ  « ؛ نیعلا فرح  ، 62 ج 2 / ریغصلا » عماجلا  « ؛ 137 ج 2 / هقفتملا » هـیقفلا و  ( - » 5)
.155 ج 1 / هلضف » ملعلا و  نایب  عماج  « ؛ ثیدحلا 29331
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یف و  . 65 عماسلا / » ةرکذـت  « ؛ 52 ج 1 / بّذهملا » حرـش  « ؛ 20 نآرقلا / » ۀـلمح  بادآ  یف  ناـیبتلا  « ؛ 113 ج 2 / هـقفتملا » هـیقفلا و  ( - » 6)
یف ةدایز  عم  هلثم  و  اونیل .»  » لدب اوّرقو » : » 45 ج 1 / ءابدألا » تارضاحم   » و 93 ؛ نیدلا / » ایندلا و  بدأ   » و 153 ؛ ج 3 / نیدلا » مولع  ءایحإ  »

. مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  ثیدحلا 1 ، ءاملعلا ، ۀفص  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 36 ح 1 / یفاکلا » »
ۀفص باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 37 ج 1 / یفاکلا »  » یف وه  و  183 ؛ ص 182 - یناثلا ، عونلا  نم  لّوـألا  مسقلا  نم  عبارلا  رمـألا  یف  ّرم  ( - 7)

ثیدحلا 6. ءاملعلا ،
هباحـصأ یّنکی  مّلـس ، هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ناک  : » 52 ج 1 / بّذهملا » حرـش   » و 119 ؛ ج 2 / هـقفتملا » هـیقفلا و   » یف ( - 8)

مل نم  یّنکی  و  مهبولقل ، ۀلامتـسا  مهل و  امارکإ  مهانکب  هباحـصأ  وعدی  ناک  دقل  و  : » 323 ج 2 / نیدـلا » مولع  ءایحإ   » یف و  مهل ؛ » امارکإ 
.323 ج 2 / ءایحإلا - »  » لیذب عوبطملا  ینغملا - »  » اضیأ عجار  و  هاّنک ؛ » امب  یعدی  ناکف  ۀینک  هل  نکت 

بادآ یف  نایبتلا  « ؛ ثیدحلا 29314 ، 246 ج 10 / لاّمعلا » زنک  « ؛ ثیدحلا 2650 بابلا 4 ، ملعلا ، باتک  ، 30 ج 5 / يذمرتلا » ننس  ( - » 9)
.46 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 18 نآرقلا / » ۀلمح 

ةداعلا یلع  ًادئاز  بئاغلا  لاوحأ  نع  لاؤسلا  . 6

ةداعلا یلع  ًادئاز  ۀقلحلا  یمزالم  ْنِم  وأ  مهنم  دحأ  باغ  اذإ  سداسلا :
مل ْنإف  هعاطقنا ، ِبِجوم  هلاوحأ و  نع  هنع و  لأس  ةداعلا  یلع  ادـئاز  ۀـقلحلا  یمزـالم  نم  وأ  مهنم  دـحأ  باـغ  اذإ  قباـسلا  سنج  نم  وه  و 
( ، 1  ) هباحصأ عم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ُلعفی  ناک  امک  لضفأ  وه  و  هسفنب ، َهلزنم  َدَصَق  وأ  هیلإ ، َلَسْرأ  ءیشب  هنع  ْرَبُْخی 
امب ْمُهَلَـصَو  مِهِجئاوـحل و  َضَّرَعَت  و  مهنع ، ُلَأْـسَی  هب و  ُقَّلَعَتَی  نم  هَلهأ و  َدَّقَفَت  ًارفاـسم  وأ  هنع ، َضَّفَخ  ٍّمَـغ  یف  وأ  هَداـع  ًاـضیرم  ناـک  ْنإـف 

. اعَدو َدَّدََوت  ءیش  یف  هیلإ  اوجاتحی  مل  ْنإ  و  نکمأ ،
[ شماه *****]

ماّیأ ۀثالث  هناوخإ  نم  لجرلا  دـقف  اذإ  هّللا  لوسر  ناک  : » هیف و  ، 29 قالخألا / » مراکم  « ؛ فاکلا فرح  ، 109 ج 2 / ریغصلا » عماجلا  ( - » 1)
و : » … 152 ج 5 / ریدـقلا » ضیف   » یف يوانملا  لاق  و  هداع ؛ » اضیرم  ناک  نإ  و  هراز ، ادـهاش  ناک  نإ  و  هل ، اعد  ابئاغ  ناک  نإـف  هنع ، لأـس 

وه هسفنب و  هلزنم  دصق  وأ  هیلإ ، لسرأ  ءیـشب  هنع  ربخی  مل  نإف  هنع ، لأسی  نأ  داتعملا  قوف  ۀبلطلا  ضعب  باغ  اذإ  ملاعلل  یغبنی  ّهنأ  هنم  ذخأ 
مهجئاوحل و ضّرعت  و  هلهأ ، دّـقفت  ارفاسم  وا  هناـعأ ، ۀـنوعمل  جاـتحی  رمأ  یف  وأ  هیلع ، ضّفخ  ّمغ  یف  وأ  هداـع ، اـضیرم  ناـک  نإـف  لـضفأ ،

«. هل اعد  هیلإ و  دّدوت  ّالإ  نکمأ و  امب  مهلصو 

مهانک مهباسنأ و  هتبلط و  ءامسأ  مالعتسا  . 7

. مهل َءاعدلا  َِرثُْکی  و  مَهلاوحأ ، مُهَنطاوم و  ْمُهانُک و  مهباْسنأ و  هسلجم و  يرضاح  ِِهتَبَلَط و  ءامسأ  َملعتسی  ْنأ  عباسلا :
. کلذ یف  ۀینغ  لزنأ  نیأ  دلبلا و  ۀینکلا و  مسالا و  نع  لاؤسلاب  « 1  » لسلسملا ثیدحلا  یف  و 

[ شماه *****]
تناک ءاوس  ثیدحلل ؛ يوارلا  یف  مایقلاک  ۀلاح  وأ  عباصألاب ، کیبشتلاک  ۀفص  یلع  دانـسألا  لاجر  هیف  عباتت  ام  لسلـسملا : ثیدحلا  ( - » 1)

نالف و انربخأ  لاق : هّللا ، نالف و  انربخأ  وأ : دانـسإلا ؛- یهتنم  يأ  یهتنملا - یلإ  لوقی : انالف  تعمـس  هلوقک : الوق ، ۀـلاحلا  وأ  ۀفـصلا  کـلت 
اذه یلع  و  ( 38 ۀـیادبلا / » حرـش   … « )» لعفلا لوقلاب و  يأ  امهب ، وأ   … دـیلاب ؛  کیبشتلا  ثیدـحک  ـالعف  وأ  دانـسإلا … ؛ رخآ  یلإ  هّللا ،
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: هلوق نم  هّللا  همحر  ّفلؤملا  دیریف 
، لزنأ نیأ  يدلب و  یتینک و  یمسا و  نع  ینلأس  نالف و  یخیش  ینثّدح  الثم : اذکه  هدنس  يذلا  ثیدحلا   … لاؤسلاب » لسلـسملا  ثیدحلا  »

. اذکه لزنأ … و  نیأ  يدلب و  یتینک و  یمسا و  نع  ینلأس  نالف و  یخیش  ینثّدح  لاق :
لیذ یف  ، 126 ۀلـسلسملا / » ثیداـحألا  یف  ۀـّللکملا  رهاوجلا   » یف هّللا ، همحر  فـّلؤملا  هیلإ  راـشأ  يذـلا  لسلـسملا  ثیدـحلا  اذـه  درو  و 

یبسن و یتینک و  یمسا و  نع  ینلأس  لوقب : السلسم  یناتکلا  هرکذ  ام  تالسلسملا  نم  اذه  وحن  و  : » هیف … و  نوسمخلا ، نماثلا و  ثیدحلا 
نع دلاخ  نب  ۀبده  نع  ظفاحلا  یلصوملا  یلعی  یبأ  نع  یعافرلا  دیزی  نبا  یلع  نب  نیسحلا  ۀهج  نم  یفلسلل  لّصتا  اّمم  لزنأ ، نیأ  يدلب و 

ای لاق : و  کتلأس ، امک  ینلأسف  مّلس ، هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلص  ّیبنلا  تیقل  لاق : هنع ، هّللا  یـضر  سنأ  نع  ینانبلا  تباث  نع  ۀملـس  نب  داّمح 
رـضنلا نب  دّـمحم  قیرط  نم  هدنـسم  یف  ّیملیدـلا  الـسلسم  هدروأ  اذـک  و  ضعب . یلع  مکـضعب  ءاعفـش  مّکنإـف  ءاقدـصألا ؛ نم  رثکأ  سنأ ،

ثیدحلا 845. ، 365 ج 5 / باطخلا » روثأمب  سودرفلا   » عجار … و  یلعی .» یبأ  نع  یلصوملا 
هیلع و هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق ، مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  : » ثیدحلا 3 رداونلا ، باب  ةرشعلا ، باتک  ، 671 ج 2 / یفاکلا »  » یف و 

هلأسی نأ  ءاخإلا  قدص  بجاولا و  هّقح  نم  ّنإف  هتریشع ؛ هتلیبق و  مسا  هیبأ و  مسا  همسا و  نع  هلأسیلف  ملسملا  هاخأ  مکدحأ  ّبحأ  اذإ  : » هلآ
هّللا لوسر  نع  ثیدحلا 20 ، ص 46 ، مالّـسلا ، امهیلع  رفعج » نب  یـسوم  مامإلا  دنـسم   » یف هلثم  و  قمح ؛ ». ۀـفرعم  اّهنإف  ّالإ  و  کـلذ ، نع 

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص 

ةدافإلا یف  َفَّطَلتلا  و  ملعلا ، نم  هلَّصح  ام  لذبب  ُۀحامَّسلا  . 8

هیغتبُم یلإ  هئاقلإب  ًالهس  ملعلا ، نِم  هَلَّصَح  ام  ِلذبب  ًاحْمَس  َنوکی  ْنأ  نماثلا :
196 ص : دیرملا ، ۀینم 

َرِخَّدَـی و ال  تاسیفنلا ، دـئاوفلا  نِم  مهل  ُهلُذـْبَی  ام  ظفح  یلع  ضیرحت  و  تاّمهملا ، یلإ  داشرإ  ۀحیـصن و  ْقفِر و  عم  هیبلاط  ةدافإ  یف  ًافِّطَلَتُم 
. کلذل ًالهأ  ُبلاطلا  ناک  اذإ  َنولأسی  وأ  هیلإ  نوجاتحی  ًائیش  ملعلا  عاونأ  نم  مهنع 

کلذ َّنأ  یلع  ُهَهَّبَن  کلذ  نم  ًائیش  ُبلاطلا  هلأس  ْنإف  َلاحلا ، ُدِسُْفی  َّمهلا و  ُقِّرَُفی  اّمم  کلذ  ّنأل  فراعملا ؛ نم  هل  اولَّهَأتی  ملام  مهنع  ُمتْکَْیلَو 
. هریغ کلذل و  َلَّهَأَتَِیل  لیصحتلا ؛ داهتجالا و  یف  کلذ  دعب  ُهبِّغَُری  َُّمث  ًافُطل ، ًۀَقَفَش و  لب  ًاّحُش  هنم  هْعَنْمَی  مل  ّهنأ  و  هُّرُضَی ،

«1  » هرابک لبق  ملعلا  راغصب  سانلا  یبری  يذلا  هنأ  ینابرلا »  » ریسفت یف  يور  دق  و 
[ شماه *****]

. ءاهقف ءاملح  نیّینّابر : اونوک  ساّبع : نبا  لاق  : » هیف و  ثیدحلا 66 ، لیذ  ملعلا ، باتک  ، 31 ج 2 / ّيراخبلا » حیحص  ( - » 1)
«. هرابک لبق  ملعلا  راغصب  سانلا  ّیبری  يّذلا  ّینّابرلا : لاقی : و 

هلبق بجاولا  ریغب  لغتشی  نأ  نع  مّلعتملا  َّدص  . 9

. نیعلا ضرف  لبق  ۀیافکلا  ضرفب  و  هَلبق ، بجاولا  ریغب  َلِغَتْشَی  ْنأ  مِّلعتملا  ُّدَص  عساتلا :
َّمث هلامعأب ، ًالّوأ  ُمِّلعتملا  َيدتقِیل  کلذـب  هَسفن  وه  هَتَذَـخاؤم ، کلذ  یلع  مِّدَُـقی  و  يوقتلاب ، هنطاب  ُریهطت  هبلق و  ُحالـصإ  نیعلا  ضرف  نِم  و 

.[ اذکه ۀنسلا و  لبق  بدألا  ملع  نم  هعنمی  کلذک  و  . ] هلاوقأ ْنِم  ًایناث  َدیفتسی 
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هجئاوح یلع  هراثیإ  کلذب و  مامتهالا  مهمیلعت و  یلع  صرحلا  . 10

هل ًاِرثُْؤم  کلذـب ، ًامَّتْهُم  مهناهذأ ، مهماهفأ و  یلإ  ةدـئافلا  ِبیرقت  مهمیهفت و  یف  هَعْـسُو  ًالذاب  مهمیلعت ، یلع  ًاصیرح  َنوکی  نأ  « 1 : » رشاعلا
. ًائیش مِهِحُْصن  نم  َرِخَّدَی  و ال  هنم ، ُحجرأ  وه  ام  یلإ  ٌةرورض  ْنکی  مل  ام  ِهِحلاصم ، هِجئاوح و  یلع 

اّمع هب  َرُصْقَی  و ال  هُظْفِح ، هُِطبْضَی  ًاطسب ال  َمالکلا  َطُْسبَی  و ال  ُهنهذ ، ُهلِمَتْحَی  الام  هیِطُْعی  و ال  هظفح ، همهف و  بسحب  مهنم  دحاو  َّلک  َمِهُْفی  و 
ًاقّقحم ًامهف  َۀـلأسملا  ُمَهْفَی  يذـلا  ِقِذاحلا  ِزِّیَمَتُْمِلل  َیِْقُلیَف  همهف ، بسحب  هتجرد و  ردـق  یلع  مهنم  دـحاو  َّلک  َبِطاُخی  و  ۀَّقَـشَم ، الب  ُهلِمَتْحَی 

. رارکَتب ّالإ  اهُمهفی  نمل ال  اهَرِّرَُکی  و  نهذلا ، ِفِّقوتم  امّیس  هریغل ال  َحِضُوی  و  ةراشإلاب ،
ذخآملا ۀلدألا و  رکذی  هیلإ و  جیتحا  نإ  ۀلثمألاب  اهحضوی  مث  ۀلأسملا  ریوصتب  أدبی  و 

197 ص : دیرملا ، ۀینم 
هتاعارم بجی  ام  کلذ  یف  ایعارم  اذکل  فیعض  وه  اذکب و  اولدتسا  لوقیف  هب  رتغی  الئل  فیعضلا  دمتعیل و  دمتعملا  لیلدلا  نیبی  اهلمتحمل و 

نیبی و  هریغ . مضه  هریغ و ال  یلع  هسفن  عفر  ـال  کـلذ  یلع  فقوتی  ثیح  قحلا  ناـیب  درجم  دـصقی  نأـب  ءاـملعلا  نم  هلوق  فعـضی  نم  عم 
ینبی ام  عرف و  لصأ و  نم  ۀلأسملا  کلتب  قلعتی  ام  و  اهنع ]  ] هنع باوجلا  ۀفیعضلا و  هجوألا  لاوقألا و  هیجوت  اهللع و  ۀلأسملا و  مکح  رارسأ 

ۀـفیطللا و تکنلا  نم  ۀـلأسملاب  قلعتی  ام  نیتلأسملا و  نیب  قرفلا  نیمکحلا و  ذـخأم  اهفلاخی و  اـم  اـهمکح و  همکح  اههبـشی و  اـم  اـهیلع و 
نم اهیف  طلغ  نم  طلغ  یلع  هبنی  و  نکمأ . نإ  هباوج  اهلثم و  ةرابع  یلع  وأ  اهیلع  دری  اـم  تاـغللا و  راعـشألا و  لاـثمألا و  ۀـفیرظلا و  زاـغلألا 

کلذ لک  هب  رتغی  الئل  ۀحیصنلل  لب  باوصلا  أطخلا و  راهظإ  درجمل  حیحص ال  ضرغل  کلذ  وحن  لقن و  وأ  جیرخت  وأ  مکح  یف  نیفنصملا 
. کلذل هیلإ  یقلملا  ۀیلهأ  عم 

[ شماه *****]
.52 ج 1 / بّذهملا » حرش   » ظحال ( - 1)

ّنفلا دعاوق  نم  هبسانی  ام  مالکلا  فیعاضت  یف  هرکذ  . 11

«1 : » رشع يداحلا 
: هلوقک تناک ، نإ  اِهتایَْنثَتْسُم  طَبْضَی  وأ  مرخنت ، یتلا ال  ِۀَّیلکلا  ِّنفلا  دعاوق  نم  هبسانی  ام  مالکلا  فیعاضت  یف  َرُکْذی  نأ 

، اهَنِّیَُبی و  ۀصوصخم ، عضاوم  ّالإ  ًاقلطم  هناصقن  هتدایزب و  ةالصلا  ُلُْطبَت  نکر  ُّلک 
دودحلا نأ  کلاملا و  یلإ  درلا  یف  هلوق  لبقی  هضرغل ال  ائیش  ضبق  نم  لک  ببسلا و  یلع  ةرشابملا  تمدق  ةرـشابم  ببـس و  عمتجا  املک  و 
رابتعالاف هتضتقا  يوعدل  هفلحتـسا  دق  ایـضاق و  فلحتـسملا  نوکی  نأ  الإ  فلاحلا  ۀینب  یلاعت  هللااب  نیمیلا  یف  رابتعالا  نأ  ۀهبـشلاب و  طقـست 

وأ لوق  یلع  ینج  هدـبع  نأ  هیلع  یعدا  نم  الإ  ملعلا  یفن  یلع  یهف  ریغلا  لعف  یفن  یلع  نیمی  لک  نأ  فلحتـسملا و  هبئان  وأ  یـضاقلا  ۀـینب 
. کلذ وحن  ءادتبا و  لام  هدبع  ۀمذ  یف  هل  تبثی  دیسلا ال  نأ  و  « 2  » کلذک هتمیهب   ] ۀمیهب

198 ص : دیرملا ، ۀینم 
هجو و یلع  ساـیقلا  عاـمجإلا و  ۀنـسلا و  باـتکلا و  نم  ۀـلدألا  بیترتـک  هقفلا  لوـصأ  نم  هـیلإ  جاـتحی  طبـضنی و  اـمم  ـالمج  هـل  نیبـی  و 
ءاملعلا و نیعباتلا و  ۀباحـصلا و  نم  نیروهـشملا  ءامـسأ  نم  ۀلمج  هدیدحت و  بسان  ام  دودح  اهتاجرد و  ۀـسیقألا و  عاونأ  باحـصتسالا و 

ۀلمج کلذ و  وحن  هنم و  « 1  » فلتؤملا فلتخملا و  کلذ و  نم  هبتشملا  مهباسنأ و  مهئامسأ و  نم  لکـشملا  طبـض  مهتایفو و  مهمجارت و 
: لوقیف اهلکشمل ، ًاطبض  ملعلا ، یف  ةَرِّرکتملا  ۀّیفرعلا  ۀّیوغللا و  ظافلألا  نم 
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ٌریخ نامزلا  لوط  عم  مهل  عمتجیف  ًائیـشف  ًائیـش  ًاجیردت  کلذ  ُّلک  کلذ ؛ وحن  و  ٌةَدَّدَشُم ، وأ  ٌۀَـفَّفَُخم  ةروسکم  وأ  ۀمومـضم  وأ  ۀـحوتفم  یه 
. میظع

[ شماه *****]
.56 - 53 ج 1 / بّذهملا » حرش   » و 59 ؛ - 57 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

مهتاظوفحم ةداعأب  مهتبلاطم  لاغتشالا و  یلع  مهضیرحت  . 12

«1 : » رشع یناثلا 
، ثحابملا ِتاّمهملا و  نم  مهل  هرکذ  اّمع  مَهلأسی  و  مهتاظوفحم ، ةداعإب  تاقوأ  یف  مهَبلاطی  و  تقو ، ِّلک  یف  لاغتشالا  یلع  ْمُهَـضِّرَُحی  نأ 

یف هَفَّنَع  ًارِّصَقُم  هَدَـجَو  نم  و  ِهوحن ، باجعإب و  ِهلاـح  َداـسَف  ْفَخَی  مل  اـم  کـلذ  َعاـشأ  و  هیلع ، ینثأ  هَمَرْکأ و  ًاـیعارم  ًاـظفاح  هدـجو  نمف 
. ُعَْفنَی هیلإ و  جاتحی  ثیح  َءاوَّدلا  ُعَضَی  ٌبیبط  ّهنإف  َلَعَف ؛ إلملا  یف  ۀحلصم  يأر  ْنإ  و  ةولخلا ،

[ شماه *****]
.58 ، 55 ج 1 / بّذهملا » حرش   » ظحال ( - 1)

مهماهفأ رایتخا  مهل و  ۀقیقدلا  لئاسملا  دافتسم  حرط  . 13

؛ ِلِضافلا َلضف  رِهُْظی  مهَماهفأ و  کلذب  ربتخی  ۀبیرغلا ، ِتَکُّنلا  ۀقیقدلا و  لئاسملا  دافَتْـسُم  نم  هارَی  ام  هباحـصأ  یلع  َحَرْطَی  نأ  رـشع : ثلاثلا 
. ًۀحلصم کلذ  یف  يرَی  ْنأ  ّالإ  کلذ  یف  مهنم  َطَلَغ  ْنَم  َفِّنَُعی  و ال  هوداتْعَی ، کلِذب و  اُوبَّرَدَتَِیل 

ِرَجَش ِیف  ُساَّنلا  َعَقَوَف  َیِه  اَم  ِینُوثِّدَح  ِِملْسُْملا  ُْلثِم  اَهَّنِإ  َو  اَُهقَرَو  ُطُقْـسَی  َال  ًةَرَجَـش  ِةَرَجَّشلا  َنِم  َّنِإ  َلاَق  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  َرَمُع  ِْنبا  ِنَع  َِيُور  ْدَق  َو 
ََّیلِإ َّبَحَأ  َناََکل  اَهَْتُلق  َْول  ُهُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  ُۀَلْخَّنلا  َیِه  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َیِه  اَم  اَْنثِّدَح  اُولاَق  َُّمث  ُْتیَیْحَتْـساَف  ُۀَلْخَّنلا  اَهَّنَأ  یِـسْفَن  ِیف  َعَقَو  َو  يِداَوَْبلا 

«1  » اَذَک َو  اَذَک  ْنِم 
199 ص : دیرملا ، ۀینم 

ةَداعإ و  ۀبلطلا ، یلع  هب  ُقَّلَعَتَت  َلئاسم  حَرْطی  نأ  ساب  الف  سرد ، حرش  نِم  َغَرَف  اذإ  کلذک  و 
نم و  هَرَکَش ، هباوج  یف  ۀباصإلا  رارکَتب  هل  هِمهف  ُماکحتسا  رهظ  ْنمف  مهل ، َحَرَـش  امل  مهَْطبَـض  مهَمهف و  کلذب  َنِحَتْمَِیل  هنم  َلَکْـشأ  ام  ِرکذ 

. هل هتداعإ  یف  َفَّطََلت  هْمَهْفَی  مل 
دعب ریرقتلا  نم  عقو  ام  ةداعإ  دارفنالا و  عم  لصحت  یتلا ال  ةدئافلا  نم  هیلع  بترتی  امل  سردلا  یف  عامتجالاب  ۀبلطلا  رمأی  نأ  خیشلل  یغبنی  و 

. مهناهذأ یف  تبثیل  مهنیب  امیف  هغارف 
[ شماه ****]

باتک ، 151 ج 5 / يذـمرتلا - » ننـس  « ؛ 131 ، 61 ثیداحألا 60 ، ملعلا ، باـتک  ، 161 - 160 ، 13 - 11 ج 2 / ّيراـخبلا » حیحـص  ( - » 1)
ثیدحلا 2867. بابلا 4 ، ( 45  ) لاثمألا

مهضعب اهلوقی  ةدئافب  فارتعالا  ثحبلا و  یف  مهفاصنإ  . 14
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. ملعلا ۀَکََرب  نم  کلذ  ّنإف  ًاریغص ؛ ناک  نإ  مهضعب و  اهلوقی  ةِدئافب  َفرتعیف  ثحبلا ، یف  ْمُهَفِْصُنی  نأ  رشع : عبارلا 
«. ْمَّهَفَتَی مل  ْمِّهَُفی و  مل  ْفِْصُنی  مل  نم  و  ُفاصنإلا ، ِهبادأ  ملعلا و  ِۀکََرب  ْنِم  (: » 1  ) فلسلا ضعب  لاق 

. َةدئافلا مَرُْحیَف  هِعامَس  نع  عَّفَرَتَی  و ال  ًاریغص ، ناک  نإ  ههجو و  یلع  هِدِرُوم  ْنِم  َلاؤسلا  َعَمْسَی  و  هباطخ ، هثحب و  یف  همِزالُیف 
دوعی هتلیـضف  و  دلولا ، ۀلزنمب  وه  نمب  فیکف  ٌمارح  دسحلاف  هریغ ، َدلَو و  نم  ِهتَّصاخ  یلع  هتدایز  وأ  هلیـصحت  ةرثَکل  مهنم  ًادحأ  َدُسْحَی  الو 

. ُلیزجلا ُءانثلا  ُّرِمتسملا و  ُءاعدلا  ایندلا  یف  و  لیزجلا ، ُباوثلا  ةرخآلا  یف  هجیرخت  همیلعت و  یف  هل  هیِّبَُرم و  ّهنإف  بیصن ؛ ُرفوأ  اهنم  هِمِّلعم  یلإ 
. هللا دیب  رمألا  لب  َحَْلفأ ، ۀبلطلا و  نم  هریغ  یلع  هدلو  لیضفتب  َّمتها  خیاشملا  نم  دحأب  انْعِمَس  اْنیأَر و ال  امو 

(2 (. ) میظعلا لضفلا  وذ  هللا  ءاشی و  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهللا  ُلضف   ) ملعلاو
[ شماه *****]

.159 ج 1 / هلضف » ملعلا و  نایب  عماج   » یف امک  ّیبطرقلا ، ربلا  دبع  نبا  رمع  وبأ  وه  ( - 1)
21 دیدحلا : ( - 2)

هدنع ضعب  یلع  مهضعب  لیضفت  ۀبلطلل  هراهظإ  مدع  . 15

«1 : » رشع سماخلا 
کلذ ّنإف  ۀنایِد ؛ وأ  ۀلیـضف  وأ  ٍّنِس  نم  تافـصلا  یف  مهیواست  عم  ءانتعا  وأ  ةَّدَوَم  یف  هدنع  ضعب  یلع  مهِـضعب  َلیـضفت  ۀـبلطلل  َرِهُْظی  نأ ال 
َةدایز ّنأ  َنََّیب  َو  هَلیضفت  هَمارکإ و  َرَهْظأف  ًابدأ ، َنَسْحأ  ًاداهتجا و  َّدشأ  ًالیصحت و  َرثکأ  مُهُـضعب  ناک  ْنإف  َبلقلا . ُرِّفَُنی  َردصلا و  ُشِحُوی  اّمبر 

ّهنإف کلذب ؛ سأب  الف  بابسألا ، کلتل  همارکإ 
200 ص : دیرملا ، ۀینم 

. ِۀَحِّجرملا تافصلا  کلتب  ِفاّصتالا  یلع  ُثَْعبَی  و  ُطِّشَُنی ،
[ شماه *****]

.59 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

اومحدزا اذإ  میلعتلا  یف  قبسألاف  قبسألا  میدقت  . 16

. َقَبْسألاف َقَبْسألا  اوُمَحَدْزا  اذإ  مهمیلعت  یف  َمِّدَُقی  نأ  رشع : سداسلا 
یف أدبی  نأ  میسقتلاب  یمسملا  وه  مهنم و  قافتاب  دحاو  باتک  یف  سوردلا  تناک  اذإ  راتخی  نیقابلا و  اضرب  الإ  سرد  نم  رثکأب  همدقی  و ال 
مدع هسفن  نم  ملع  اذإ  الإ  هریغ  یف  لصحی  ام ال  ریرقتلا  یف  طاشنلا  نم  هیف  لصح  امبر  هب  أدبملا  سردلا  نإف  مهنم  دحاو  سردـب  موی  لک 

میدقت کلذ  عم  يأر  نإ  اذکه و  تالماعملا و  سرد  یلع  تادابعلا  سرد  مدقیف  باتکلا  بیترتب  سوردـلا  بتریف  طاشنلا  ءاقب  ۀـلالملا و 
. انسح ناک  مدقتلا  یلع  رخأتملا  ضحیل  قبسألا 

. سأبالف هتبون  یف  هریغل  مهُضعب  َحَمَس  ْنإَف  ًۀَحَلْصَم ، کلذ  یف  يأر  اذإ  ّالإ  هتبون  نع  هَرِّخَُؤی  و ال  هریغ ، ۀبَْون  یف  ًادحأ  َمِّدَُقی  ْنأ ال  یغبنی  و 

هلاح هیضتقی  ام  قوف  کلس  اذإ  قفّرلاب  بلاطلا  ُءاصیإ  . 17
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«1 : » رشع عباسلا 
هللا یلص   ) ِّیبنلا لوقب  هَرَّکَذ  هسفنب و  ِْقفِّرلاب  هاصوأ  هَرَجَض ، فاخ  ُهتقاط و  ُهلِمَْحت  وأ  ُهلاح  هیضتقی  ام  قوف  لیـصحتلا  یف  ُبلاطلا  کلـس  اذإ 

(: ملس هلآ و  هیلع و 
(2 .« ) یْقبأ ًارْهَظ  َعَطَق و ال  ًاضْرأ  َّتَْبنُْملا ال  ّنإ  »

201 ص : دیرملا ، ۀینم 
. داهتجالا یف  داصتقالا  ِةانألا و  یلع  ُهلِمْحَی  اّمِم  کلذ  ِوحن  و 

وأ هُمْهَف  ُهلمَتْحَی  الام  ِمُّلعت  نع  هْرُجْزَْیل  َو  لاغتـشالا ، ِفیفخت  ِۀَحاَّرلاب و  هَرَمأ  کلذ ، ُئدابَم  وأ  رَجَـض  وأ  ۀَمآَس  ُعون  هنم  هل  َرَهَظ  اذإ  کلذکو 
هیلع ْرُِـشی  مل  باتک  وأ  ٍّنف  ِةَءاِرق  یف  ظفحلا  مهفلا و  یف  َهلاح  ُفِرعی  ـال  ْنَم  هراشتـسا  نإـف  همهف ، نع  ُهنهذ  ُرُـصْقَی  باـتک  وأ  ملع  ْنِم  هُّنِس ،
هَنهذ ًادِّیج و  هَمهف  يأر  ْنإف  بولطملا ، ِّنفلا  نِم  لهـس  باتکب  هیلع  َراشأ  َرُّخأـتلا  ُلاـحلا  ِلِـمَتْحَی  مل  ْنإـف  َهلاـح ، َمَْلعَی  هَنهذ و  َبِّرَُجی  یّتح 

. هکرت ّالإ  و  هنهذب ، ُقِیلَی  باتک  یلإ  هَلَقَن  ًالباق 
. هیف هُحالَف  یجُْری  اّمم  هریغ  یلإ  ِلاقتنالا  هکرتب و  هیلع  َراشأ  ٍّنف  یف  ُِحْلُفی  ّهنأ ال  هِّنظ  یلع  َبَلَغ  وأ  َِملَع  اذإو 

[ شماه *****]
.57 - 55 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

هیلع هّللا  دبع  یبأ  نع  : » اذکه ثیدحلا  ّصن  و  ثیدـحلا 6 ، ةدابعلا ، یف  داصتقالا  باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 87 ج 2 / یفاکلا » ( - » 2)
، ّکبر ةدابع  کسفن  یلإ  ضّغبت  و ال  قفرب ، هیف  لغوأف  نیتم ، نیدـلا  اذـه  ّنإ  یلع ! ای  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاـق  لاـق ، مالّـسلا 

نأ فّوختی  نم  رذـح  رذـحا  و  امره ، تومی  نأ  وجری  نم  لمع  لمعاف  عطق ، اـضرأ  ـال  یقبأ و  ارهظ  ـال  طرفملا - ینعی  ّتبنملا - ّنإ  [ف ]
ۀناتملاب نیدلا  فصو  و  : » فیرشلا ثیدحلا  اذه  حرـش  یف  ، 260 ۀّیوبنلا / » تازاجملا   » یف یضرلا  فیرـشلا  لاق  ّهنأ  ملعا  و  ادغ ؛ » تومی 

ةالصلا و هیلع  هفصو  اّمنإ  و  هیبکنم ، محل  نم  ّدتشا  ام  وه : ناسنإلا و  نتم  نم  ذوخأم  رسألا ، دیدش  رهظلا ، بعص  ّهنأ  دارملا  و  زاجم ، انهاه 
هباضه یقری  و  اقّفرتم ، هباوبأ  ناسنإلا  لخدـی  نأ  مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع  رمأـف  هفئاـظول ، ءادـألا  هطئارـشب و  ماـیقلا  ۀّقـشمل  کلذـب  مالـسلا 
دفنتسی و  هتّنم ، رـسحی  يذلا  دباعلا  مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع  یلع  هّبـش  و  هبعاصم ، ءاطتما  یلع  نرمی  و  هبعاتم ، مّشجت  یلع  ّرمتـسیل  اجّردتم ،

نم اذه  و  هتّقـش ، عطقی  هتّیطم و ال  رـسحتف  هتباحـص ، نع  ادرفنم  هتقفر و  نم  اعطقنم  رهظلا ، ّدکی  و  ریـسلا ، ّذغی  يذلا  وه  ّتبنملاب و  هتقاط ،
 … «. ربخلا اذهب  دارملا  يّوقی  اّمم  و  تاهیبشتلا ، عقوأ  تالیثمتلا و  نسحأ 

لجرلل لاقی  یقبأ . ارهظ  عطق و ال  اضرأ  ّتبنملا ال  ّنإف  ثیدـحلا  یف  ینعی   ] هیف و  «: » تتب  » ةداـم ، 92 ج 1 / ۀـیاهنلا »  » یف ریثألا  نبا  لاق  و  - 
نع ازجاع  هقیرط  یف  یقب  ّهنأ  دیری  هّتبأ ؛ هّتب و  لاقی : ّتب ، عواطم  وه  و  عطقلا ، ّتبلا : نم  ّتبنا ، دق  هتلحار : تبطع  هرفس و  یف  هب  عطقنا  اذإ 
اذـه یف  و  تتب .» ، » 8 - 7 ج 2 / برعلا » ناـسل   » و 7 ؛ ج 1 / لاـثمألا » عمجم   » اـضیأ عـجار  و  هرهظ .» بطعأ  دـق  هرطو و  ضقی  مل  هدـصقم 

-: نماثلا بابلا  ، 649 ناتسلگ / »  » یف يدعس - لاق  ینعملا 
ناباتش  زا  درب  قبس  هتسهآ  هک  نابایب  رد  مدید  شیوخ  مشچ  هب 

دناریم هتسهآ  نانچمه  نابرتش  دنامورف  کت  زا  ياپداب  دنمس 

مولعلا نم  هب  لّفکتی  ام  ءارو  یتلا  مولعلا  حیبقت  مدع  . 18

ِۀَلَهَِجل ًاریثک  کلذ  ُقِفَّتی  امک  َهءارو ، یتلا  َمولعلا  بلاطلا  سفن  یف  َحِّبَُقی  نأ  هل  یغبنی  ال  ریغ ، مولعلا ال  ضعبب  ًالِّفکتم  ناک  اذإ  رـشع : نماثلا 
. َلِهَج ام  ُّوُدَع  َءرملا  ّنإف  نیمِّلعملا ؛
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. کلذ هابشأ  ریسفتلا و  ثیدحلا و  ملع  « 1  » حیبقت هقفلا  ملعم  هقفلا و  حیبقت  هتداع  ذإ  لوقعملا  ۀیبرعلا و  ملعمک 
202 ص : دیرملا ، ۀینم 

هدیب ْنَم  یلإ  هُدِشُْری  هریغ  دیب  اّمع  ًةرِّخأتم  هدیب  يذـلا  ِملعلا  َۀَـبَتْرَم  يأر  اذإ  و  هریغ ، یف  ِمُّلَعتلا  َقیرط  بلاطلا  یلع  َعِّسَُوی  ْنأ  یغبنی  اذـکه  و 
ۀحلاصلا ِۀَکَلملا  ُبِجوم  و  مِّلعملا ، لامک  یلع  لیلدـلا  ِّمتأ  و  نیدـلا ، ملعلا و  ِظفح  نیملـسملا و  حُْـصن  نم  ُبجاولا  وه  کلذ  ّنإف  قباسلا ؛

. ِمِّلَعَتُْمِلل
[ شماه *****]

مولع ءایحإ   » یف یلازغلا  لاق  … و  ثیدحلا .» ملع  حّبقی  هقفلا  مّلعم  و  : » اهیف … ءاج  دـقف  ح »  » و ع » «، » ض  » يوس خـسنلا  یف  اذـکه  ( - 1)
، هقفلا ملع  حیبقت  هتداع  ذإ  ۀغللا  مّلعمک  هءارو ، یتلا  مولعلا  مّلعتملا  سفن  یف  حـّبقی  ّالأ  یغبنی  مولعلا  ضعبب  لّفکتملا  ّنإ  : » 50 ج 1 / نیدلا »

 … «. ریسفتلا ثیدحلا و  ملع  حیبقت  هتداع  هقفلا  مّلعم  و 

ۀحلصمل هریغ  یلع  أرق  اذإ  هیلع  أرقی  نّمم  يّذأتلا  مدع  . 19

یلَْتُبی ٌۀبیـصم  هذه  َّنإف  مِّلعتملا ؛ یلإ  ۀعجار  ۀحَلْـصمل  ًاضیأ  هریغ  یلع  أرق  اذإ  هیلع  أرقی  ْنّمم  يّذأتی  ْنأ ال  ِّمهملا  نِم  وه  و  « 1 : » رشع عساتلا 
. ْمِِهتاِّین ِداسَف  مِِهتَوابَِغل و  یلاعت ، هللا  َهجو  هملعب  ُدیری  نم ال  نیمِّلعملا و  ُۀَلَهَج  اهب 

، هدیبع ضعب  یلإ  هِدِّیـس  ۀلاسر  ءادأب  رومْأم  ٌدبع  ّهنإف  َمیـسجلا ؛ َهباوث  میرکلا و  هللا  َهجو  میلعتلاب  مهتدارإ  مدـع  یلع  ِۀَّلدألا  ِحَـضوأ  ْنِم  وهو 
هَدَجَو اذإ  هدنع  ًۀَْعفِر  ًارْدَق و  هدیزَی  لب  دِّیسلا ، دنع  هُصُْقنَی  کلذ ال  ّنإف  ُبَضَغلا ؛ لّوألل  یغبنی  ِۀلاسّرلا ال  ِءادأل  َرَخآ  ًادبع  ُدِّیـسلا  َلَسْرأ  اذإف 

. هریغ ْنِم  وأ  هنم  هُدیُری  اِمل  ًالِثتْمُم 
یلإ ًءادتبا  هَدِشُْری  ْنأ  هسفنب  هِضَرَغ  لیـصحت  یلع  ْرِدْقَی  مل  و  سردلا ، ِدُّدـعت  یلع  ًةَُّوق  ًاطاشَن و  بلاطلا  نم  َدَـجَو  اذإ  ِمِّلعملا  یلع  بجاولاف 

نسحأ « ) 2  » َرـصمب یخیاشم  ِضعب  عم  یل  َقَفَّتا  ٌرمأ  اذه  و  ِۀـنامألا . ْظفِح  ِۀـیاعر  ۀحیـصنلا و  مامت  ْنِم  کلذ  ّنإف  َرَخآ ؛ ًاسرد  هیلع  أرقی  ْنَم 
(. هَءازج هللا 

ریثک وأ  اعدتبم  وأ  اقـساف  وأ  بلاطلا  ملع  مدـع  عم  الهاج  ناک  ول  امأ  الهأ  هسفنب  بلاطلا  هیلإ  لقتنا  يذـلا  رخآلا  ملعملا  ناک  اذإ  هلک  اذـه 
ةاعارم عم  نسح  هب  رارتغالا  نم  ریذحتلاف  هیلع  ملعلا  نم  هلـصحی  ام  اهیلع  حـجری  ۀـئیدر ال  ۀـکلم  بلاطلا  دـیفی  ثیحب  کلذ  وحن  طلغلا و 

«. 3  » ِِحلْصُْملا َنِم  َدِسْفُْملا  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  حجنملا  حیحصلا  دصقملا 
[ شماه *****]

.58 ج 1 / بّذهملا » حرش   » ظحال ( - 1)
عالطالا دارأ  نم  و  ابیرقت ، ارهش  رشع  ۀینامث  ةّدم  943 ه . ۀنس 942 - یف  رصمب  ءاملعلا  نم  ۀعامج  یلع  هّرـس ، سّدق  ّفلؤملا ، ذملتت  ( - 2)

.162 - 159 ج 2 / روثنملا » ّردلا   » عجاریلف مهیلع 
(. 2  ) ةرقبلا ةروس  نم  ۀیآلا 220  نم  سابتقا  ( - 3)

میلعّتلل لَّهأت  اذإ  هنع  ذخألاب  سانلا  رمأ  بلاطلا و  رمأ  ماظنب  مایقلا  . 20

: نورشعلا
، لفاحملا یف  هَحَدْمَی  و  کلذ ، یف  هرمأ  ماظنب  ُمِّلعملا  َموقَی  ْنأ  یغبنیف  مّلعتلا ، نع  ینغتـسا  میلعتلاب و  لالقتـسالل  َلَّهَأت  بلاطلا و  َلَّمَکت  اذإ 
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مولعم وه  ْنَم  داشرإ  نودب  میلعتلل  يَّدَصَت  نإ  هب و  ُِّنئَمْطَی  ُسَنْأَی و ال  دق ال  هلاحب  َلهاجلا  ّنإف  هنع ؛ ذـخألا  هیلع و  لاغتـشالاب  َسانلا  َُرمأی  و 
. لاحلا

ٌببـس کلذ  ّنإف  هنم ؛ ِمُّلعتلا  یلع  سانلا  لابقإ  یف  ٌلَخْدَم  هل  اّمم  کلذ  وحن  هتلادع و  هاوقت و  هتامولعم و  ِرادـقم  ًالَّصفم و  هلاح  یلع  ْهِّبَُنْیلَو 
. لاحلا حالَص  ملعلا و  ماظتنال  میظع 

یّتح هدنع ، کلذ  َحِّبَُقی  نأ  یغبنی  ِمُّلعتلا ، یلإ  هَجایتحا  ِۀَـبَتْرَملا و  نع  هَروُُصق  ُمَْلعَی  ِسیردـتلا و  ِدادبتـسالا و  یلإ  ًْالیَم  هنم  يأر  ول  ّهنأ  امک 
. لامَکلل َلَّهَأَتَی  لاغتشالا و  یلإ  َعِجری 

حالـصإلا و یلإ  ِۀَـجِوْحملا  ِۀَّلعلا  ِلُّمأت  نم  تقو  ّلـک  یف  هل  َّدـُبالف  بیبطلا ، ۀـلزنمب  مِّلعتملا  یلإ  ۀبـسنلاب  مِّلعملا  ّنأ  یلإ  هِّلک  رمـألا  ُعِجرمو 
ضرم ِّلکل  و  ًاحلاص ، ًالاقم  ماقم  ِّلِکل  ّنإف  ِْطبَضلا ؛ َتحت  ُلُخْدَی  ام ال  لاحلا  لیصفت  یف  ِّیکَذِلل  و  ُۀّلعلا . هیضتقت  يذلا  هجولا  یلع  هتاوادم 

. ًاحِجان ًءاود 
. ُقِّفَوملا هللاو 

هسرد یف  هبادآ  ثلاثلا : مسقلا 

ةراشا

: رومُأ یهو 

ِۀَبْهُألا َلِماک  ّالإ  سردلا  یلإ  َجُرخی  ْنأ ال   1

(1 . ) ًاسابل ُلضفأ  هَّنإف  ضایبلا ؛ هل  راتْخَی  و  ندبلا ، بوثلا و  یف  ۀَفاظَنلا  ةأیَهلا و  سابللا و  یف  َۀَْبیَهلا  َراقَولا و  هل  ُبِجوی  ام  و 
تاعمجلا و دایعألا و  نم  لـفاحملا  ۀـمئأ  یف  هب  « 2  » صنلا درو  امک  هیلع  بولقلا  لابقإ  راقولا و  بجوی  امب  لـب  باـیثلا  رخاـفب  ینتعی  ـال  و 
هیلع و دیزم  امب ال  بابلا  اذـه  یف  ۀحیحـصلا  رابخألا  یلع  « 3  » یفاکلا باتک  نم  ةءورملا  لمجتلا و  يزلا و  باتک  لمتـشا  دـق  و  اـمهریغ .

هنیـشی ام  لک  لیزی  هَتَیِْحل و  ْحِّرَُـسی  و  ْبَّیَطَتَْیل ، و  ۀعیرـشلا ، َلیجبت  ملعلا و  َمیظعت  کلذب  ْدِصْقَْیل  و  ِۀـَلاسّرلا . عوضوم  نع  هل  ُضُّرعتلا  ُجُرْخَی 
لستغی  ثیدحلا  بلطل  سانلا  هءاج  اذإ  « 4  » فلسلا ضعب  ناک 

205 ص : دیرملا ، ۀینم 
مظعأ نأ  بحأ  لوقی  غرفی و  یتح  دوعلاب  رخبی  لازی  و ال  « 5  » ۀصنم یلع  سلجی  مث  هسأر  یلع  هءادر  عضی  اددج و  ابایث  سبلی  بیطتی و  و 

هللا ص. لوسر  ثیدح 
[ شماه *****]

هیلع نینمؤملا  ریمأ  لاـق  : » ثیدـحلا 4 نطقلا ، ضایبلا و  ساـبل  باـب  ةءورملا ، لـمجتلا و  ّيزلا و  باـتک  ، 446 ج 6 / یفاــکلا »  » یف ( - 1)
«. انسابل وه  و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  سابل  اّهنإف  نطقلا ، بایث  اوسبلا  مالّسلا :

باتک ، 460 ج 3 / و  ثیدـحلا 1 ، تاصنإلا ، ۀـبطخلا و  ۀـعمجلل و  مامإلا  ۀـئیهت  باب  ةالـصلا ، باتک  ، 421 ج 3 / یفاـکلا »  » عـجار ( - 2)
لوسر ناک  و  : » ثیدحلا 1256 ، 274 ج 1 / هیقفلا » هرضحی  نم ال  باتک   » یف و  ثیدحلا 3 . امهیف ، ۀبطخلا  نیدیعلا و  ةالص  باب  ةالـصلا ،

هب حـسم  ّمث  هدـیب  حـسم  ّمث  ءاملا  هیلع  ّشرف  نارفعزب  غوبـصم  بوثب  اعد  ابیط  بصی  مل  ۀـعمجلا و  موی  ناـک  اذإ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا 
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«. هنهد بیطأب  نهدیف  ّبیطتی  اهفظنأ و  هباوثأ و  نسحأ  سبلی  نأ  ۀعمجلا و  موی  لجرلا  متعی  نأ  بحتسی  و  ّفلؤملا ]: لاق  . ] ههجو
. ةءورملا لّمجتلا و  ّيزلا و  باتک  ، 534 - 438 ج 6 / یفاکلا » ( - » 3)

مولع ءایحإ  « ؛ 31 عماسلا / » ةرکذت  « ؛ 136 - 135 ج 4 / نایعألا » تاـیفو  « ؛ 585 لصافلا / » ثّدـحملا   » یف امک  سنأ  نب  کـلام  وه  ( - 4)
« / ثیدحلا لوصأ  یف  ۀصالخلا   » و 46 ؛ ، 27 ءالمتسالا / » ءالمإلا و  بدأ   » و 363 ؛ حالصلا / » نبا  ۀمّدقم   » اضیأ عجار  و  . 24 ج 1 / نیدلا »

.144
حابـصملا .« )» ۀلآ اّهنأل  میملا  رـسکب  اهئالج ، یف  هیلع  فقت  يذـّلا  ّیـسرکلا  یه  و  ۀّـصنملا ، یلع  اهنعفر  اّصن : سورعلا  ءاسنلا  ّصن  ( - » 5)

«(. ّصن ، » 744 رینملا / »

يورملا ءاعدلاب  سردلل  دیرم  هجورخ  دنع  ءاعدلا   2

ءاعدلاب ِسردلل  ًادیُرم  هجورخ  دنع  َوُعدی  ْنأ  « 1 : » یناثلا
(: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ّیبنلا نع  ِّيورملا 

َهلإ و ال  َكُؤانَث ، َّلَج  َو  َكُراج ، َّزَع  َّیَلَع ، َلَهُْجی  ْوأ  َلَهْجأ  وأ  َمَلْظُأ ، ْوأ  َِملْظأ  وأ  َّلَزُأ ، ْوأ  َّلِزأ  وأ  َّلَضُأ ، وأ  َّلِضأ  ْنأ  َکـِب  ُذوُعأ  یِّنإ  َّمُهللا 
. كُْریَغ

لوقی  مث 
(2 . ) یناِسل یلع  َّقَْحلا  ِرِدأ  ینانَج و  ْتِّبَث  َّمُهللا  ِمیِظَْعلا ، ِّیلعلا  ِهللاِاب  َّالإ  َةَُّوق  َو ال  َلْوَحال  َو  هللا ، یَلَع  ُْتلَّکََوت  هللا ، َِیبْسَح  هللا ، ِمِْسب 

. سلجملا یلإ  َلِصَی  ْنأ  یلإ  یلاعت  هللا  َرکذ  َمیُِدیو 
[ شماه *****]

.32 - 31 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
بابلا ( ، 34  ) ءاعدلا باتک  ، 1278 ج 2 / ۀجام » نبا  ننـس  « ؛ 5095 ناثیدـحلا 5094 ، بدألا ، باتک  ، 325 ج 4 / دواد » یبأ  ننــس  ( - » 2)

و . 31 - 30 عماسلا / » ةرکذت   » یف هّلک  و  ةریخألا ؛ ۀلمجلا  ّالإ  ءاعدـلا ، اذـه  ضعب  تایاورلا  هذـه  نم  ّلک  یف  ، 3885 ناثیدحلا 3884 ، ، 18
بابلا 34 و 35. ( ، 49  ) تاوعدلا باتک  ، 490 ج 5 / يذمرتلا » ننس   » اضیأ رظنا 

نیتعکر ةالص  سلجملا و  یلإ  لصو  اذإ  رضح  نم  یلع  میلستلا   3

«1 : » ثلاثلا
یلع یلاعت  هّلل  َرکشلا  امهب  يَون  ّالإ  و  ًادجسم ، ناک  نإ  ] دجسملا َۀَّیحت ] نیتعکر  َیِّلَُصی  و  سلجملا ، یلإ  َلَصَو  اذإ  َرَضَح  ْنَم  یلع  َمِّلَُسی  ْنأ 

امهبابحتسا امأ  و  « 2  » عوضوم ریخ  ةالصلا  نإف  نیتقلطم  وأ  إطخلا . نم  ِهتَمْـصِع  هدییأت و  هدیدست و  یلإ  ۀجاحلا  وأ  کلذل ، هلیهأت  هقیفوت و 
هبحتسا  نإ  تبثی و  ملف  هصوصخب  کلذل 

206 ص : دیرملا ، ۀینم 
. ِۀمصعلا ۀناعإلا و  قیفوتلاب و  امهَدعب  وعدی  ّمث  « 3  » ءاملعلا ضعب 

[ شماه *****]
.32 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
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ّلقتسا و ءاش  نمف  عوضوم  ریخ  ةالصلا  : » هیلع هّللا  تاولص  هّللا  لوسر  نع  مالّسلا  هیلع  قداصلا  نع  يور  يذلا  ثیدحلا  یلإ  ةراشإ  ( - 2)
وأ مّهوت ؛ ) امک  ةرـصبتلا » ۀـمامإلا و   » ال ثیداحألا » عماج   » باـتک نع  ثیدحلا 9  ، 309 - 308 ج 82 / راونألا » راحب  « )» رثکتـسا ءاـش  نم 
ریخ لاقف : ةالصلا ؟ ام  هّللا ! لوسر  ای  تلق  -: » 90 ج 1 / یلآللا » یلاوع   » یف ّيورملا  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نع  رذ  یبأ  ثیدح 
یف و  لاصخلا .»  » و راـبخألا » یناـعم   » نع ـالقن  ثیدحلا 3 ، ، 307 ج 82 / راونـألا » راـحب   » یف ّيورم  وه  و  ّلقتـسا » وأ  رثکتـساف  عوـضوم ،

«. عوضوم ریخ  ةالصلا  مّلس : هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  نع  : » 255 ج 1 / ۀیعفاشلا » تاقبط  »
یناعمسلا لاق  و  . 32 عماسلا / » ةرکذت   » یف ّینانکلا  ۀعامج  نبا  هعبت  و  ، 22 نآرقلا / » ۀلمح  بادآ  یف  نایبتلا   » یف يوونلا  ّهنأ  رهاظلا  ( - 3)

. ادجسم عضوملا  نوکب  دّیقی  مل  و  هسولج » لبق  نیتعکر  یّلصی  نأ  ّبحتسی  و  « ؛ 35 ءالمتسالا / » ءالمإلا و  بدأ   » یف

قارطإ عوشخ و  عضاوت و  راقو و  ۀنیکسب و  سولجلا   4

تاسلجلا نِم  کلذ  ریغ  و ال  عْقُم ، ـال  عِّبَرَتُم و  َریغ  ًاـِیبَتُْحم ، وأ  هیَلجر  ًاـیناث  قارطإ ، عوشخ و  عضاوت و  راـقَو و  ۀنیکَـسب و  َسِلْجَی  نأ  عبارلا :
کلذ ُّلک  کلذ ؛ وحن  هرهظ و  ِءارو  هبنج و ال  یلإ  َئِکَّتَی  و ال  رْذُـع ، ریغ  نم  امهادـحإ  هیلجر و ال  َّدُـمَی  و ال  راـیتخالا ، عم  ( 1  ) ۀهورکملا

. هدالوأ ۀلزنمب  َۀَبَلَطلا  ّنأل  سأب ؛ الف  هریغ  یف  اّمأ  سردلا ، لاح  یف 
[ شماه *****]

بابلا 96. ةرشعلا ، باتک  ، 469 ج 75 / راونألا » راحب   » عجار ( - 1)

ۀلبقلا لبقتسم  سولجلا   5

«1 : » لیق سماخلا :
«2 «. » اهب َِلبُْقتْسا  ام  ِِسلاجملا  ُْریَخ  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هلوقل ُفرشأ و  ّهنِال  ۀَْلبِقلا ؛ َِلبْقَتْسُم  ُسلجی 

یضاقلا یف  درو  هلثم  و  عامتسالل . مهیلإ  سلجی  نم  اذک  رثکأ و  مهنأل  لابقتسالاب  ۀبلطلا  صخیل  اهل  هرابدتسا  بابحتساب  لاقی  نأ  نکمی  و 
موصخلا  نوک  وه  کلذ و  یف  ةدئاز  ۀیزم  کلذل  نأ  الإ  « 5»

207 ص : دیرملا ، ۀینم 
. صوصخلا یلع  انه  صن  فلحلا و ال  لاح  یف  لطابلا و  مالکلا  نم  رذحلا  یف  مهیلع  اظیلغت  ۀلبقلا  یلإ 

[ شماه *****]
.56 ج 1 / بّذهملا » حرش   » یف يوونلا  و  32 ؛ عماسلا / » ةرکذت   » یف ّینانکلا  ۀعامج  نبا  لئاقلا  ( - 1)

: هیف و  ، 59 ج 4 / بیهرتلا » بیغرتلا و  « ؛ 59 ج 8 / دئاوزلا » عمجم  « ؛ 43 نآرقلا / » ۀلمح  بادآ  یف  نایبتلا  ( - » 2)
راحب  » و 26 ؛ لوقعلا / » فحت   » یف ةریخألا  ۀلمجلا  و  ۀلبقلا ؛ » هب  لبقتـسا  ام  سلاجملا  فرـشأ  ّنإ  و  ۀـلبقلا ، هب  لبقتـسا  ام  سلاجملا  مرکأ  »

لاق : » اضیأ تایاغلا - »  » باـتک نع  ـالقن  ثیدحلا 4 - ، 469 ج 75 / راونـألا » راـحب   » یف و  هنع . ـالقن  ثیدحلا 34 ، ، 130 ج 77 / راونألا »
« / ءالمتسالا ءالمإلا و  بدأ   » یف هلثم  و  ۀلبقلا ؛ » هب  لبقتسا  ام  سلاجملا  فرشأ  ّنإ  افرش و  ءیش  ّلکل  ّنإ  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر 

.45 - 44

سردلا عورش  لبق  ماکحألا  غیلبت  ملعلا و  میلعت  ۀّین   6
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َنُِمتْؤأ یتلا  ِۀَّینیدلا  ِماکحألا  َغیلبت  و  ِۀَّیعرشلا ، ِدئاوفلا  ََّثب  و  هَرشن ، ملعلا و  َمیلعت  هلزنم  ْنِم  ِهِجورخ  َنیح  لب  هعورش  َلبق  َيِْونَی  نأ  سداسلا :
یف َدایدزالا  و  اهنایبب ، َِرمُأ  اهیلع و 

، نیحلاصلا فلسلا  نیـضاملا و  ءاملعلل  َءاعدلا  و  یلاعت ، هللا  رکذ  یلع  َعامتجالا  و  ِّقحلا ، یلإ  َعوجرلا  باوصلا و  َراهظإ  و  ةرکاذملاب ، ملعلا 
. تاّینلاب لامعألا  اّمنإف  لمعلا ، ُباوث  دیزَی  اِهتْرثَک  لابلاب و  اهراضحِإب  ّنإف  دصاقملا ؛ َنِم  هُرُضَْحی  اّمم  کلذ  َریغ  و 

لعفلا یلع  مزعلا  ُمیمـصت  سفنلا و  ُْثَعب  اهب  دارملا  لب  ًۀصوصخم ، ًاظافلأ  اهل  َبِّتَُری  و  اذک ، لجأل  اذک  لعفأ  َلوقَی : ْنأ  ِۀَّینلاب  دارملا  سیلو 
: لاق َظَّفََلت و  ول  یّتح  هیدل ، یْفلُزلا  بلط  یلاعت و  هللا  یلإ  ِبُّرقتلا  ضرغل  صوصخملا ،

لاثمألا و یلع  ِحـیجرتلا  ِْتیِـصلا و  ِعافترا  لفاحملا و  یف  روهظلا  دـصقک  کلذ  َریغ  ُدِـصقی  هبلق  یلع  ٌِعلَّطُم  هللا  و  یلاـعت ، هّلل  کـلذ  لـعفأ 
َْتناـک ْنإ  بونذـلا و  هذـه  یلع  َۀـبوقعلا  ّقِحَتْـسَیَف  ِِهتَّیِوَط ، ِْثبُخ  ِِهتَِّین و  داـسَف  یلع  ٌِعلَّطُم  هللا  و  ساـنلل ، ءاُرم  یلاـعت  هِلل  ٌعِداـُخم  وهف  ِءارَُظنلا 

. ةدابعلا رهظمب 
. ِِهلْضَف ِهِّنمب و  انَدِصاقم  انَِرئارَس و  َصَلْخأ  اِنلاوقأ و  یف  انَدَّدَس  اَنلامْعأ و  همرک  هلضفب و  یلاعت  هللا  َحَلْصأ 

حازملا ةرثک  فحزلا و  نع  ۀنایصلا  دحاو و  تمس  یلع  رارقتسالا   7

ناکمإلا  عم  دحاو  تمس  یلع  رقتسی  نأ  عباسلا 
یقتی و  ۀـجاح . الب  رظنلا  قیرفت  نع  هینیع  امهب و  کیبشتلا  ثبعلا و  نع  هیدـی  لـقلقتلا و  هناـکم و  نع  لـقنتلا  فحزلا و  نع  هندـب  نوصیف 

لیزی  ۀمرحلا و  طقسی  ۀبیهلا و  للقی  هنإف  کحضلا  حازملا و  ةرثک 
208 ص : دیرملا ، ۀینم 

؛ ) 2  ) َنیِّیِدهملا ۀمئألا  نم  هدعب  نم  و  « 1  » یبنلا ص هلعفی  ناک  امک  دومحمف  حازملا  نم  لیلقلا  امأ  بولقلا و  نم  ةزعلا  بهذی  ۀمـشحلا و 
. بولقلل ًافیلأت  ءاسَلُجلل و  ًاسینأت 

ُکْحِضلا هنم  ٌبیرقو 
(3  ) ُهُذِجاون وُْدبَت  یّتح  ُکَحْضَی  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ّیبنلا ناک  دقف 

. ُمُّسَبَّتلا ُلْدَْعلا  و  ( ، 4  ) ُتوصلا ُوْلعَی  نکل ال  و 
[ شماه *****]

.319 ج 2 / نیدلا » مولع  ءایحإ  « ؛ 21 قالخألا / » مراکم  ( - » 1)
اّمأ و  : » نیّلصملا تاولص  لضفأ  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  انالوم  فصو  یف  ، 26 - 25 ج 1 / ۀغالبلا » جهن  حرـش   » یف دیدحلا  یبأ  نبا  لاق  ( - 2)

صاعلا نب  ورمع  لاق  هؤادـعأ ؛ کلذـب  هباع  یّتح  هیف  لثملا  هب  بورـضملا  وهف : مّسبّتلا ، اّیحملا و  ۀـقالط  هجولا و  رـشب  قالخألا و  ۀـحاجس 
، ۀباعلت ؤرما  ّینأ  ۀباعد و  ّیف  ّنأ  ماشلا  لهأل  معزی  ۀغبانلا ! نبال  ابجع  كاذ : یف  مالّسلا  هیلع  ّیلع  لاق  و  ةدیدش . ۀباعد  وذ  ّهنإ  ماشلا : لهأل 

ّالإ کیف ! ۀباعد  ول ال  كوبأ  هّلل  هفالختـسا : یلع  مزع  اّمل  هل  هلوقل  باّطخلا  نب  رمع  نع  اهذخأ  اّمنإ  صاعلا  نب  ورمع  و  سرامأ ! سفاعأ و 
. اهجّمس اهیف و  داز  ورمع  و  اهیلع ، رصتقا  رمع  ّنأ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ناک  معن ، سیق : لاق  ۀهاکف ، اذ  اّشب  اّشه  ناک  دـقلف  نسح ؛ ابأ  هّللا  محر  دعـس : نب  سیقل  ۀـیواعم  لاق  … 
نم بیهأ  ۀقالطلا  ۀـهاکفلا و  کلت  عم  ناک  دـقل  هّللا  امأ و  کلذـب ! هبیعت  و  ءاغترا ، یف  اوسح  ّرـست  كارأ  و  هباحـصأ ، یلإ  مستبی  حزمی و 

! ماشلا لهأ  ماغط  کباهی  امک  سیل  و  يوقّتلا ، ۀبیه  کلت  يوّطلا ، هّسم  دق  نیتدبل  يذ 
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هل نم  و  رخآلا ، بناجلا  یف  ةروعولا  ۀـنوشخلا و  ءافجلا و  یقب  امک  نـآلا ، یلإ  هئاـیلوأ  هیّبحم و  یف  ـالقانتم  اـثراوتم  قلخلا  اذـه  یقب  دـق  و 
«. کلذ فرعی  مهدئاوع  سانلا و  قالخأب  ۀفرعم  یندأ 

ثیدحلا بابلا 10 ، بقانملا ، باتک  ، 601 ج 5 / يذمرتلا » ننس   » عجار و  . 325 ج 2 / نیدلا » مولع  ءایحإ  « ؛ 21 قالخألا / » مراکم  ( - » 3)
؛ کحضلا ۀباعدلا و  باب  ةرشعلا ، باتک  ، 665 - 663 ج 2 / یفاکلا »  » یف ۀباعدلا  کحضلا و  لوح  یتلا  ثیداحألا  رظنا  و  3641 و 3642 .

بابلا 106. ةرشعلا ، باتک  ، 61 - 58 ج 76 / راونألا » راحب   » و
ص ۀـغالبلا » جـهن  « )» هتوص لعی  مل  کحـض  نإ  و  : » نیقتملا … اهیف  فصی  یتلا  ۀـبطخلا  یف  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  لاـق  ( - 4)

(. ۀبطخلا 193 ، 306

نیرضاحلا عیمجل  هیف  ههج  زربی و  عضوم  یف  سولجلا   8

َرظنلا َقِّرَُفی  و  باـطخلل ، ۀـجاحلا  بسحب  ًاّـصاخ  ًاـتافتلا  مهیلإ  َتِفَْتلَی  و  نیرـضاحلا ، عیمجل  هیف  هُهجو  ُزُْربَـی  عـضوم  یف  َسِلجی  ْنأ  نماـثلا :
َّنإـف ًاعیـضو ؛ وأ  ًاریغـص  ناـک  ْنإ  و  هیلع ، لاـبقإ  هیلإ و  تاـفتلا  دـیزمب  هجوـلا  یلع  هعم  ُثَْـحبَی  وأ  ُهلَأْـسَی  وأ  هُـمِّلَُکی  ْنَـم  َّصُخَی  و  مـهیلع ،
هَریغ یِطُْعی  و  هسردب ، ُقَّلعَتَی  امب  هُّصُخَیَف  ثحابلا ، ِمکح  یف  نیرضاحلا  نِم  ُئراقلا  و  َنِیئارُْملا . نیرِّبجتملا و  لاعفأ  نِم  نیعِّفرتملا  صیصخت 

. هلاؤس هلاح و  بسحب  رظنلا  باطخلا و  نِم 

مهل مایقلا  هئاسلج و  عم  هقلخ  نسح   9

ْمُهَـسلاجم َعَفْرَی  و  کلذ ، ِوحن  فَرَـش و  وأ  حالَـص  وأ  ٍّنِس  وأ  ملعب  مهَلِـضاف  َرِّقَُوی  و  مهریغ ، یلع  ًةدایز  ِهئاسَلُج  عم  هَُقلُخ  َنِّسَُحی  نأ  عساتلا :
مهل مایقلاب  و  ماستبالا ، ِۀَـشاشَبلا و  هجولا و  ِۀَـقالَط  مالـسلا و  نْسُحب  ْمُهَمِرُْکی  و  نیقابلاب ، َفَّطَلَتَی  و  ( ، 1  ) ۀمامإلا یف  مهمیدـقت  ِبسح  یلع 

. لحملا اذه  ریغ  یف  هقیقحت  و  « 2  » همهوی ام  رابخألا  ضعب  یف  ناک  نإ  و  هجوب . هیف  َۀَهارَک  مارتحالا و ال  لیبس  یلع 
210 ص : دیرملا ، ۀینم 

[ شماه *****]
ۀّمئألا نم  أرقألا  مّدقی  و  . » اذکه … - 393 - 391 ج 1 / ۀعمللا » حرش   » یف امک  وه - و  ۀعامجلا ، ۀمامإ  یف  مهمیدقت  دیری  ّهنأ  رهاظلا  ( - 1)

بلط یلإ  قبـسلا  وه  لیق  اننامز  یف  مالـسإلا … و  راد  یلإ  برحلا  راد  نم  ةرجه  مدـقألاف  ةءارقلا  هقفلا و  یف  اوواـست  نإـف  هقفـألاف …  … 
مدعل یمـشاهلا ، حیجرت  انه  رکذی  مل  اهجو … و  حبـصألاف  هیف  اوواست  نإف  مالـسإلا …  یف  وأ  اقلطم  ّنس  کلذ  یف  اوواست  نإف  ملعلا … ،

هذـه ضعب  عروألا … و  یقتألا و  کلذ  دـعب  تاحّجرملا  یف  مهـضعب  داز  و  هقفـألا ، دـعب  سوردـلا »  » یف هلعج  و  هحیجرتل ، حـلاص  لـیلد 
«. روهشم هّنکل  دنتسملا و  فیعض  تاحّجرملا 

، بدألا باتک  ، 358 ج 4 / دواد » یبأ  ننس   » یف يور  ام  لثم  - 34 ءالمتـسالا / » ءالمإلا و  بدأ   » نم رهظی  امک  کلذب - دصقی  هّلعل  ( - 2)
اوموقت ال  لاقف : هیلإ ، انمقف  اصع ، یلع  ائّکوتم  مّلـس ، هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  انیلع  جرخ  لاق : ۀمامأ ، یبأ  نع  : » ثیدحلا 5230

یبأ نع  ثیدحلا 3836 ، بابلا 2 ، ءاعدـلا ، باتک  ، 1261 ج 2 / ۀـجام » نبا  ننـس   » یف هلثم  و  «. ) اضعب اهـضعب  مّظعی  مجاـعألا  موقت  اـمک 
ءایحإ  » و 16 ؛ قالخألا / » مراکم   » و ثیدحلا 2754 ؛- بابلا 13 ، ( ، 44  ) بدألا باتک  ، 90 ج 5 / يذمرتلا » ننس   » یف يور  ام  وأ  ۀمامأ ؛ )

اوناک و  لاق : مّلس ، هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  نم  مهیلإ  ّبحأ  صخش  نکی  مل  لاق : سنأ  نب  دیمح  نع  - 181 ج 2 / نیدلا » مولع 
،466 ج 75 / راونألا » راحب   » یف امک  سیق - » نب  میلـس  باتک   » یف يور  ام  دصقی  وأ  کلذل .» هتیهارک  نم  نوملعی  امل  اوموقی  مل  هوأر  اذإ 
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: لاق هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ّنأ  نم  ثیدحلا 14 -
لهأل ّالإ  دـحأل  هسلجم  نم  موقی  نأ  دـحأل  ّلحی  ّهنإف ال  مهولّـضف ؛ مهومرکأ و  يدـعب و  نم  یتایح و  یف  یتیب  لهأ  اومّظع  ساـنلا ! اـهّیأ  »

«. یتیب
هسفن هّللا  سّدق  یسلجملا ، ۀمالعلا  و  ثیدحلا 186 ، ، 233 نساحملا / »  » یف یقربلا  هاور  ام  هیف - نحن  امیف  ۀهارکلا - مدع  یلع  ّلدی  اّمم  و 

هیلع هّللا  دـبع  یبأل  تلق  لاق  راّمع ، نب  قاحـسإ  نع  «: » نساـحملا  » نع ـالقن  ثیدحلا 13  ، 467 - 466 ج 75 / راونألا » راـحب   » یف ۀـّیکزلا ،
مایقلا و  : » 181 ج 2 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » یف یلازغلا  لاق  و  نیدـلا .» یف  لجرل  ّالإ  هورکم  لاق : لجرل ؟ امیظعت  هسلجم  نم  ماق  نم  مالّـسلا :
حرـش  » یف يوونلا  لاق  و  لـّمأتف . ۀـضراعتملا ، ثیداـحألا  نیب  کلذـب  عمجی  هّلعل  و  مارکـإلا ؛ » لـیبس  یلع  ـال  ماـظعإلا  لـیبس  یلع  هورکم 

و هتهارک .» مهوی  اّمع  باوجلا  و  هلئالد ، هیف و  صیخرتلا  هیف  ءزج  تعمج  دق  و  هدنع ، قیقحت  نم ال  مایقلا  رکنی  دق  و  : » 56 ج 1 / بّذهملا »
وأ حالص  وأ  ملع  نم  ةرهاظ  ۀلیضف  هیف  ناک  نمل  بحتـسم  ّهنأ  هراتخن  يذلاف  مایقلاب ، لخادلا  مارکإ  اّمأ  و  : » 239 راکذألا / »  » یف اضیأ  لاق 
دق و  فلخلا ، فلسلا و  لمع  ّرمتسا  هانرتخا  يذلا  اذه  یلع  و  ماظعإلا ، ءائرلل و  مارتحالا ال  مارکإلا و  ّربلل و  مایقلا  اذه  نوکی  و  فرش … ،

تحـضوأ اهفلاخ و  ام  هیف  ترکذ  هترکذ ، ام  یلع  ّۀلادلا  مهلاعفأ  فلـسلا و  لاوقأ  راثآلا و  ثیداحألا و  هیف  تعمج  ءزج  کلذ  یف  تعمج 
«. یلاعت هّللا  ءاش  نإ  هلاکشإ ، لوزی  نأ  توجر  ءزجلا  کلذ  ۀعلاطم  یف  بغر  ءیش و  کلذ  نم  هیلع  لکشأ  نمف  هنع ، باوجلا 

.210 - 209 ج 2 / یقارعلا » ۀیفلأ  حرش  « ؛ 210 - 209 ج 2 / یقابلا » حتف  « ؛ 138 - 137 ، 35 - 34 ءالمتسالا / » ءالمإلا و  بدأ   » اضیأ عجار  - 

سردلا یف  عورشلا  لبق  هوحن  ءاعدلا و  نآرقلا و  ةوالت   10

(1 : ) رشاعلا
نیرضاحلل و هسفنل و  ِةَءارِقلا  َبیقع  َوُعْدَی  و  ًاکُّرَبَت ، ًانُّمَیَت و  میظعلا  نآرقلا  نم  َرَّسَیَت  ام  َةوِالت  سیردتلا  ثحبلا و  یف  عورشلا  یلع  َمِّدَُقی  نأ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) ّیبنلا یلع  َمِّلَُسی  َیِّلَُصی و  و  هَدَمْحَی ، یلاعت و  هللا  َیِّمَُـسی  و  میجرلا ، ناطیـشلا  نم  هللااب  َذیِعَتْـسَی  َّمث  نیملـسملا ، رئاسل 

. نیرضاحلل هیدلاول و  ًۀَّصاخ و  هخیاشمل  و  نیحلاصلا ، ِفلسلا  نیضاملا و  ءاملعلل  َوُعْدَی  َُّمث  ِهباحصأ ، هلآ و  یلع  و  ملس )
ُّلحملا و  ٌۀـکرب ، ٌمیظع و  ٌریخ  هیف  نکل  صوصخلا ، یلع  ٌّصَن  هب  ْدِرَی  َْمل  ْنإ  اذـه و  و  ِناکملا . ِِفقاِول  اعد  اـهِوحن  ۀَـسَرْدَم و  یف  ناـک  ْنإو 

(2 . ) کلذ َنوُّبِحَتْسَی  اوناک  دقف  ءاملعلا ، نم  فلسلاب  ٌءادتقا  هیف  و  ۀباجإ ، ُعضوم 
: ءاعدلا ۀلمج  نم  لوقی  ّهنأ  ( 3  ) ءاملعلا ضعب  رکذو 

ینْمِّلَع ینَتْمَّلَع و  اـِمب  ینْعَْفنا  َّمُهللا  َّیَلَع . َلَـهُْجی  ْوأ  َلَـهْجأ  وأ  َمَلْظُأ  ْوأ  َِملْظأ  ْوأ  َّلَزُأ  ْوأ  َّلِزأ  ْوأ  َّلَـضُأ  ْوأ  َّلِـضُأ  ْنأ  َکـِب  ُذوُـعأ  یِّنإ  َّمُهللا 
و ُعَبْـشَت ، سْفَن ال  نم  و  ُعَشْخَی ، ْبلَق ال  نم  و  ُعَْفنَی ، ْملِع ال  ْنِم  َِکب  ُذوُعأ  یِّنإ  َّمُهللا  لاح ، ِّلُک  یلَع  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ًاْملِع ، ینْدِز  َو  ینُعَْفنَیاـم 

(4 . ) ُعَمُْسی ءاعُد ال  نم 
َُکئِْرُقنَس هلوق  يدَهَف و  َرَّدَق  هلوق  یَلْعَْألا و  هلوق  نم  اهیف  امب  لأفتم  سأتم و  هنأ  معزی  یلعألا و  ةروس  ةءارق  راتخی  « 5  » ءاملعلا ضعب  ناک  و 

هلوق  ْرِّکَذَف و  هلوق  یْسنَت و  الَف 
211 ص : دیرملا ، ۀینم 

«6  » یسُوم َو  َمیِهاْربِإ  ِفُحُص 
: هئاعد نم  نوکی  اعد  و  ۀعامج ، عم  عمتجا  نم  ّنأ  َِيُورو 

َِبئاصَم اْنیَلَع  ِِهب  ُنّوَُهت  ام  ِنیِقَْیلا  نم  و  َکَتَّنَج ، ِِهب  انغِّلَُبت  اـم  َکـِتَعاط  نم  و  َِکتَیِـصْعَم ، َْنَیب  َو  اـنَْنَیب  ُلوُحَی  اـم  َِکتَیْـشَخ  ْنِم  اـَنل  ْمِْسقا  َّمُهللا 
. اْینُّدلا
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ْلَعَْجت َو ال  اناداع ، ْنَم  یلَع  انْرُْـصنا  َو  انَمَلَظ ، ْنَم  یلَع  انَراث  ْلَعْجاَو  اّنِم ، َثِراْولا  ُْهلَعْجا  و  انَْتیَیْحأ ، ام  اِنتَُّوق  انِراْصبأ و  َو  انِعامْـسِأب  انْعِّتَم  َّمُهللا 
(7 . ) انُمَحْرَی ْنَم ال  اْنیَلَع  ْطِّلَُست  َو ال  انِْملِع ، َغَْلبَم  َو ال  انِّمَه  َرَبْکأ  اناْینُد  ْلَعَْجت  َو ال  اِنِنیِد ، یف  انَتَبیِصُم 

[ شماه *****]
.56 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 35 - 34 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

.144 ثیدحلا / » لوصأ  یف  ۀصالخلا  « ؛ 365 حالصلا / » نبا  ۀمّدقم  « ؛ 56 ج 1 / بّذهملا » حرش   » رظنا ( - 2)
.56 ج 1 / بّذهملا » حرش   » یف يوونلا  وه  ( - 3)

ثیدحلا بابلا 2 ، ءاعدلا ، باتک  ، 1260 و ج 2 / ثیدحلا 250 ، بابلا 23 ، ۀمّدقملا ، ، 92 ج 1 / ۀجام » نبا  ننس   » یف ّيورم  ءاعدلا  ( - 4)
ج 1/ ریغصلا » عماجلا   » و ثیدحلا 5094 ؛ بدألا ، باتک  ، 325 ج 4 / دواد » یبأ  ننس   » و 195 ؛ ج 1 / هلـضف » ملعلا و  نایب  عماج   » و 3833 ؛

حیتافم  » یف هنم  ریخألا  رطـشلا  و  ءاعدلا ؛ اذـه  ضعب  يور  اهنم  ّلک  یف  ، 104 ج 1 / نیحیحصلا » یلع  كردتـسملا   » و ةزمهلا ؛ فرح  ، 59
«. دّجهتملا حابصم   » نع القن  اضیأ ، رصعلا  ةالص  بیقعت  یف  ، 17 نانجلا / »

یْسنَت الَف  َُکئِْرُقنَس  ۀبسانمب  یلعألا  ةروس  نوکت  نأ  یقارعلا  ینعی   ] مظانلل اعبت  انخیش  راتخا  و  : » … 214 ج 2 / یقابلا » حتف   » یف لاق  ( - 5)
.

.19 ، 9 ، 6 ، 3 ، 1 (: 87  ) یلعألا ةروس  ( - 6)
« / ءالمتـسالا ءالمإلا و  بدأ  « ؛ ثیدحلا 3502 بابلا 80 ، ( ، 45  ) تاوعدلا باتک  ، 528 ج 5 / يذمرتلا » ننـس   » یف ّيورم  ءاعدـلا  ( - 7)

-159 ج 1 / یلآللا » یلاوع  « ؛ ةزمهلا فرح  ، 59 ج 1 / ریغصلا » عماجلا  « ؛ 266 - 265 راکذألا / » « ؛ 280 - 279 ج 2 / رابخألا » نویع  « ؛ 107
. نابعش رهش  نم  ةرشع  ۀسماخلا  ۀلیللا  لامعأ  یف  ، 165 - 164 نانجلا / » حیتافم  « ؛ 160

ظافلألا نم  هنکمی  ام  بذعأ  قرطلا و  رسیأب  سردلا  میهفت   11

، ُهُمیدـقت یغبنی  ام  ًامِّدَـقُم  ًاحِّضَُوم ، ًانِّیَبُم  ًالِّسرَتُم  ظافلألا ، نم  ُهنِکُْمیام  ِبَذـْعأ  َو  ِقُرُطلا ، ِرَْـسیأب  ِسردـلا  َمیهفت  يّرَحَتَی  ْنأ  َرَـشَع : يداـحلا 
ًارِّرَکُم لصولا ، عِضوم  یف  ًالِـصُوم  فقولا ، ِعِضوم  یف  ًافقاو  ِّلحملا ، ُقیقحت  اهیلع  ُفَّقَوَتَی  ام  ِتامِّدـقملا  نِم  ًابِّتَُرم  هُریخأت ، یغبنی  ام  ًارِّخُؤم 
هـسفن یف  ْنَم  َمَّلَکَتَی  یّتح  ًالیلق  َتَکَـس  ۀلأسملا  ریرقت  ْنِم  َغَرَف  اذإ  و  هیلإ ، مهِـضعب  وأ  نیرـضاحلا  ِۀـجاح  عم  هظافلأ  هیناعم و  ْنِم  ُلِکُْـشی  ام 

. هیلع ٌمالک 
ناک اذإ  امَّیس  ًاعیمج ، امهُرِّخَؤی  وأ  ًاعیمج  امهُرُکْذَی  لب  َرَخآ ، سرد  یلإ  اهنع  َباوَْجلا  رِّخَُؤی  و  نیدلا ، یف  ًۀَْهبش  سردلا  یف  ( 1  ) ْرُکْذَی الو 
یف ًاببـس  ُریـصَیف  اُهباوج ، هل  ُقِفَّتَی  هسفن و ال  یف  ُۀهبـشلا  ُعَقَتف  ماقملا ، کلذ  یلإ  َدوعَی  ْنأ ال  ُلمَتُْحی  نم  و  َّماـعلا ، َّصاـخلا و  ُعَمْجَی  ُسردـلا 

. ِِهتَْنِتف
[ شماه *****]

.38 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

ْتَدَّدعت اذإ  سوردلا  نم  فرشألاف  فرشألا  میدقت   12

َّمث َثیدحلا  َّمث  َریـسفتلا  ّمث  نیدلا  َلوصُأ  ُمِّدَُقیَف  َّمهألاف ، َّمهألا  َفرـشألاف و  َفرـشألا  اهنم  ْمِّدَُقْیلَف  ُسوردلا ، ِتَدِّدَـعَت  اذإ  ( 1 : ) َرَشَع یناثلا 
. اهیلإ ِۀجاحلا  اِهتَبَتْرَم و  بسحب  مولعلا  یقاب  ُسایق  اذه  یلع  و  َیناعملا ، ّمث  َوحنلا  ّمث  َهقفلا  ّمث  هقفلا  َلوصُأ 
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. هُّصُخَی باب  یف  بیترتلا  اذه  یلع  ُنیُِعی  ام  هللا  ءاش  نإ  ( 2  ) یتأیس و 
[ شماه *****]

.36 - 35 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
. ۀمتاخلا نم  ثلاثلا  بلطملا  یف  ( - 2)

ًالخم ًاریصقت  ةریصقت  مدع  ًالمم و  ًالیوطت  هسلجم  لیوطت  مدع   13

(1 : ) َرَشَع َثلاثلا 
َتاف ۀلاحلا  هذه  یلإ  اوراص  اذإف  مهُطبض ، مُهتدافإ و  َدوصقملا  ّنأل  هَطبـض ؛ وأ  سردلا  َمهف  مهُعَنْمَی  وأ  مهُّلُِمی ، ًالیوطت  هَسلجم  َلِّوَُطی  ْنأ ال 

. ُدوصقملا
لیوطتلا ةدئافلا و  یف  نیرضاحلا  ۀحلصم  کلذ  یف  یعاری  و  دوصقملا . تاوفل  هِمْهَف ؛ وأ  هِْطبَض  وأ  هریرقت  ضعبب  ُّلُِخی  ًاریـصقت  هُرِّصَُقی  الو 

. هلهأ نم  اوناک  اذإ  میسقتلا  یف  ماسقألا  ءافیتسا  و 
[ شماه *****]

.38 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

هرکف شوشی  ام  هب  سردلاب و  لاغتشالا  مدع   14

وأ ٍّمَغ  وأ  حَرَف  ِةَّدِش  وأ  ثَدَح  ِۀَعَفادُم  وأ  شَطَع  وأ  عوُج  وأ  ضَرَم  ْنِم  هَرِْکف ، ُشِّوَُشی  هُجِعُْزی و  ام  هب  و  سردلاب ، َلِغَتْشَی  ْنأ ال  َرَـشَع : َعبارلا 
. باوَصلا ریغب  َِیتُْفی  وأ  ثحبلا ، نم  ِبولطملا  ءافیتسا  نع  َرُصْقَی  ْنأ  ْنِم  ًارَذَح  ِْنیِملُْؤم ؛ ٍّرَح  وأ  دَْرب  وأ  قَلَق  وأ  ساُعن  وأ  بَضَغ 

هسلجم یف  نیرضاحلا  يذؤیام  نوک  مدع   15

توص وأ  رابُغ  وأ  ناخُد  ْنِم  َنیرضاحلا  يذُْؤی  ام  هسلجم  یف  َنوکی  ْنأ ال  َرَشَع : َسماخلا 
َرْکِفلا و ُلَغْـشَی  ام  ِّلک  نع  ًانوُصَم  ًاعـساو  َنوکی  لب  ِبولطملا ، ۀیدأت  ْنِم  ُعَنمی  اّمم  کلذ  ِوحن  وأ  ِدیدشلا ، ِّرَْحِلل  ۀـبجوم  سمـش  وأ  جِـعُْزم ،

. ُبولطملا ُضرغلا  هیف  َلُصْحَِیل  َسْفَّنلا ؛ ُشِّوَُشی 

هریخأت روضحلا و  تقو  میدقت  یف  ۀعامجلا  ۀحلصم  ةاعارم   16

(1 : ) َرَشَع سداسلا 
ةرورـضلا نم  و  ۀَْـفلُک ، ُدـیزم  ٌةرورـض و ال  هیف  هیلع  نکی  مل  اذإ  راهنلا ، یف  هریخأـت  روضحلا و  تقو  میدـقت  یف  ِۀـعامَجلا  ِۀحلـصم  ةاـعارم 

. سیردتلا نِم  یلوأ  هب  ُلاغتشالا  ُنوکی  ثیح  فینصتلا ، ۀعلاطملاب و  حلاصلا  تقولا  یف  لاغتشالا 
[ شماه *****]

.44 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
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هضفح مدع  ۀجاحلا و  یلع  ةدایز  هتوص  عفر  مدع   17

(1 : ) َرَشَع عباسلا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) ّیبنلا نع  يُور  دـق  و  همهف ، ِلامک  ْنِم  مهَـضعب  ُعَنمی  ًاضْفَخ  هَضِفْخَی  و ال  ۀـجاحلا ، یلع  ًةداـیز  هَتوص  َعَفری  ـال  ْنأ 

(2 .« ) َعِیفَرلا َتْوَصلا  ُضِْغُبی  و  َضیِفَْخلا ، َتْوَصلا  ُّبُِحی  هللا  ّنإ  (: » ملس
هعمسی و ام  ردقب  هتوص  ولعب  سأب  الف  عمسلا  لیقث  مهیف  رضح  نإف  نیرضاحلا . عامَس  نع  َرُـصْقَی  و ال  هَسلجم ، ُهتوص  َزِواجی  ْنأ ال  یلوألاو 

«. 3  » ثیدح کلذ  ۀلیضف  یف  يور  دق 
[ شماه *****]

.39 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
یف و  . 39 عماسلا / » ةرکذـت   » یف اـمک  یعاولا »  بادآ  وأ :  ] عماـسلا بادآ  يوارلا و  قـالخال  عماـجلا   » یف ّيدادـغبلا  بیطخلا  هاور  ( - 2)

لجرلا نوکی  نأ  ظ )  ) هبجعی هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبـنلا  ناـک  : » ثیدحلا 7 … ص 43 ، مالّسلا ، امهیلع  رفعج » نب  یـسوم  مامإلا  دنـسم  »
ج ریدقلا » ضیف  : » هحرـش و  فاکلا ، فرح  ، 120 ج 2 / ریغـصلا » عماجلا   » یف و  توصلا .» ریهج  لـجرلا  نوکی  نأ  هرکی  توصلا و  فیفخ 
«. توصلا ضیفخ  هاری  نأ  ّبحی  ناک  و  توصلا ، عیفر  اریهج  لجرلا  يری  نأ  هرکی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ناـک  : » ثیدحلا 7147 ، 242 / 5

تاوصـألا و عفر  طـغللا و  نع  هسلجم  نوـص  ملاـعلل  ّنسی  ّهنأ  هنم  ذـخأ  « ؛ 242 ج 5 / ریدـقلا » ضیف   » یف ثیدـحلا  حرـش  یف  يوانملا  لاق 
.292 ج 1 / ءافخلا » فشک   » یف هلثم  … و  ۀجاحلا .» قوف  ریرقتلاب  هتوص  عفری  ّهنأ ال  ۀبلطلا و  ءاغوغ 

«. توصلا ضیفخلا  لجرلا  بحی  و  توصلا ، عیفرلا  لجرلا  هرکیل  هّللا  ّنإ  : » ثیدحلا 7944 ، 569 ج 3 / لاّمعلا » زنک   » یف و 
: لاق مالّـسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  : » هنع القن  بابلا 25 ، ، 388 ج 74 / راونألا » راـحب   » و ثیدحلا 5 ؛ ، 168 لاـمعألا / » باوث   » یف ( - 3)

یف يور  و  -: » نتملاک - 39 عماسلا / » ةرکذت   » یف لاق  و  کلذ ؛ یف  اثیدح  اذه  ریغ  دجأ  مل  و  ۀئینه ». ۀقدص  رّجضت  ریغ  نم  ّمصألا  عامـسإ 
نأ دـیری  امب  هتوص  عفری  ّمث  : » 49 ءالمتـسالا / » ءالمإلا و  بدأ   » یف یناعمـسلا  لاق  معن  ثیدحلا . ّصن  رکذی  مل  و  ثیدـح » کلذ  ۀلیـضف 

: ثیدحلا اذهب  کلذل  ّجتحا  و  هیلمی ».
حسمن انلعجف  أّضوتن  نحن  و  رصعلا ، ةالص  ةالصلا  انتقهر  دق  انکردأف و  اهانرفس  ةرفـس  یف  ّیبنلا  اّنع  فّلخت  لاق : رمع  نب  هّللا  دبع  نع  »… 

،367 - 366 ج 6 / ریدـقلا » ضیف   » یف ثیدـحلا  اذـه  حرـش  رظنا  و  اثالث .» وأ  نیتّرم  رانلا  نم  باقعألل  لیو  هتوص : یلعأب  يداـنف  اـنلجرأ ،
.169 ج 1 / هلضف » ملعلا و  نایب  عماج   » اضیأ رظنا  و  ثیدحلا 9643 ؛

ثحبلا تاهج  فالتخا  طغَّللا و  نع  هسلجم  ۀنایص   18

(1 : ) َرَشَع نماثلا 
ِلودعلا و  ثحبلا ، تاهِج  فالتخا  و  ۀثحابملا ، یف  بدألا  ءوس  ِتاوصألا و  ِعفر  نع  ِطَغَللا و  تحت  َطَلَْغلا  ّنإف  ِطَغَللا  نع  هَسلجم  َنوُصَی  نأ 

. اهلامکإ َلبق  اهریغ  یلإ  ِۀلأسملا  نع 
یـضتقی ام  نیرـضاحلا  ۀلمجل  ُرُکْذَی  و  سوفنلا ، ِنارََوث  هراشتنا و  لبق  هعفد  یف  َفَّطََلت  کلذ  ئِدابَم  نِم  ٌءیـش  نیثحابلا  دـحأ  ْنِم  رهظ  اذإف 

نم ضعبلا  ِةدافتـسا  و  ْقفِرلا ، ءافـصلا و  ِةدـئافلا و  ِلیـصحت  ِّقحلا و  راـهظإ  یلع  بولقلا  ُعاـمتجا  َدوصقملا  ّنأ  و  ِروکذـملا ، ِلاـقتنالا  َحـبق 
و ِءاضْغَْبلا ، ةَوادَْعلا و  ُببس  کلذ  َّنأ  و  هب ، َنیِمِـسَّتملا  ملعلا  ِلهأ  امّیـس  ءانْحَـشلا ، ۀسفانملا و  ةارامملا و  ِّمذ  یف  ءاج  ام  مهرِّکَُذی  و  ضعبلا ،
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. يرخُألا یف  َةداعسلا  ایندلا و  یف  َةدئافلا  َرِْمُثِیل  یلاعت  هّلل  ًاصلاخ  عامتجالا  ُنوک  َبجاولا  ّنأ 
[ شماه *****]

.57 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 41 - 40 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

فاصنإ كرت  هنم  رهظ  وأ  ثحب  یف  يّدعت  نم  رجز   19

، ةدئاف ریغب  َحایِـصلا  َرَثْکأ  وأ  ِّقحلا ، روهظ  دعب  فاصنإ  ُكرت  وأ  بدأ  ُءوس  وأ  ٌدََدل  هنم  َرَهَظ  وأ  هثحب  یف  يّدـعَت  نم  َرُجْزَی  نأ  َرَـشَع : َعساتلا 
سردلا َۀلاح  هریغ  عم  َثَّدََـحت  وأ  َمان  وأ  سلجملا ، یف  هنم  یلوأ  وه  نم  یلع  َعَّفََرت  وأ  نیبئاغلا ، وأ  نیرـضاحلا  نم  هریغ  یلع  َهب  َدأ  َءاسأ  وأ 

. یلاعت هللا  ءاش  نإ  ( 1  ) ُهلیصفت یتأیس  و  ِۀَْقلَْحلا . یف  بلاطلا  ِبدأب  ُّلُِخی  ام  َلَعَف  وأ  دحأب  َأَزْهَتْسا  وأ  َکِحَض  وأ  یغبنی ، امب ال 
ٌّصاخ اذه  ّنأل  قالخألا ؛ ئواسم  نع  مهِّفَک  مهِرْجَز و  نِم  َّرَم  اِمل  ٌِریاغم  عونلا  اذه  و  هیلع ، ُوبَْرت  ٌةَدَسْفَم  کلذ  یلع  ْبَّترَتَی  مل  اذإ  هُّلُک  اذه 

. صوصخلا یلع  هَرْکِذ  َنَّسَح  هنأشب  مامتهالا  ّنأ  ّالإ  هیف ، هُجاردإ  ُنِکُْمی  ناک  نإ  مهسفنأ و  نأشب  ُقَّلَعَتَی  امب  كاذ  سردلاب و 
[ شماه *****]

. بابلا اذه  نم  ثلاثلا  عونلا  یف  یتأیس  و  بلاطلا ، بدأ  لیصفت  ینعی  ( - 1)

مهلاؤس عامس  مهباطخ و  یف  مهب  قافرإلا  . 20

: نورشعلا
َعَقَو روصق و  وأ  ءایحل  هیف ، ةرابعلا  ِریرحت  وأ  َهدَرْوأ  ام  ریرقت  نع  ُلئاسلا  َزَجَع  اذإ  و  مهلاؤس ، ِعامَـس  مهباـطِخ و  یف  مهب  َقاـفرإلا  َمِزـالُی  ْنأ 

. هدنع امب  َباجأ  و  هداریإ ، َهجو  َنَّیب  َو  ًالّوأ  هدارم  نع  َرَّبَع  ینعملا ، یلع 
: لاق نإف  اذک »؟ کلوقب  ُدیرتأ  : » هل لوقیف  اهل ، هَتدارإ  ُلِمَتْحَی  یتلا  رومُألا  نع  َهلأس  هُدارم  هیلع  َهَبَتْشا  نإو 

. َرَخآ ًالمَتُْحم  َرَکَذ  ّالإ  و  هباجأ ، معن :» »
اوُمَّلَعَت َّمث  کلذک  اوناک  َعیمجلا  ّنأ  ُرَّکَذَتَی  َو  هیف ، َۀلیِح  رمأ ال  کلذ  َّنإف  َلئاسلا ؛ ُرِقَتْحَی  هب و ال  ُئِزْهَتْـسَی  الف  کیکر ، ءیـش  نع  لأس  ْنإو 

. اوُهَّقَفَت َو 

هل طاسبنالا  بیرغلل و  ددوتلا  . 21

(1 : ) نورشعلا يداحلا و 
هیلإ َتافتلالا  َرظنلا و  َِرثُْکی  و ال  ِءاملعلا . ِيَدَـی  نیب  امّیـس  ًۀَـشْهَد  ِمداقلل  ّنإـف  هُردـص ؛ َحِرَْـشنَِیل  هل  َطِـسَْبنَی  َو  هدـنع ، َرَـضح  بیرغل  َدَّدَوَتَی  ْنأ 

. هلهأ نِم  ناک  ْنإ  ثحبلا  یف  ِۀَکَراشملا  ۀلءاسملا و  نِم  هُعَنْمَی  ُهلِّجَُخی و  کلذ  ّنإف  هل ؛ ًابارغتسا 
[ شماه *****]

.44 - 43 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

سلجی یتح  ءالضفلا  ضعب  لبقأ  اذإ  اهیف  عرش  ۀلأسم  نع  كاسمإلا  . 22
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: نورشعلا یناثلا و 
دق لبقأ و  اذإ  و  اهَدوصقم ، وأ  هل  اهَداعأ  ُثَْحبَی  وه  ءاج و  نإ  و  َسِلْجَی ، یّتح  اهنع  َکَْسمأ  ۀلأسم  یف  عرش  دق  و  ءالـضفلا ، ُضعب  َلَْبقأ  اذإ 
وأ اهُِدیُعی  َُّمث  َسِلْجَی ، نأ  یلإ  ِهریغ  وأ  ثحبب  اْهنَع  ْلِغَتْـشَی  َو  َۀَّیقبلا ؛ کلت  ْرِّخَُؤْیلَف  سلجملا ، یلإ  ُلِصَی  ام  ردقب  ۀعامجلا  ِمایق  غارَفلل و  َیَِقب 

. هسولج دنع  مهمایقب  ُِلبقملا  َلَجْخَی  الیک  َۀَّیقَبلا ؛ َْکِلت  ُمِّمَُتی 

هفرعی ءیش ال  نع  لئس  اذإ  هلثم  و  يردأ » ال   » لوق . 23

(1 : ) نورشعلا ُثلاثلا و 
یّتح وأ  يردأ ، وأ ال  ُهُقَّقََحتأ ، وأ ال  هفرعأ ، ال  ْلُقَْیلف : ُهفِْرعَی ، الام  سردلا  یف  َضَرَع  وأ  ُهفِْرعَی ، ءیش ال  نع  َِلئُـس  اذإ  بادآلا  ِّمهأ  ْنِم  وه  و 

. کلذ یف  َرظنلا  َعِجارُأ 
«. ُمَلْعأ هللا  و  ُملعأ ، ال  : » ملعی امیف ال  َلوقی  نأ  ملاعلا  ِْملِع  ْنِمف  کلذ ؛ نع  فِْکنَتْسَی  الو 

(2 .« ) ُمَلْعأ هللا  َنُولوُقَت : : » َلاق ُبَرَْهلا ؟ َْفیَک  َو  اولاق : اُوبَرْهاَف » َنوُمَْلعَت  اّمَع ال  ُْمْتِلئُس  اذإ  (: » مالسلا هیلع   ) ّیلع لاق 
اَم َدَْعبَأ  اَهِیف  ُّرِخَی  ِنآْرُْقلا  َنِم  ِۀَیْآلِاب  ُعَرْشََیل   ] ُعِرُْـسَیل َلُجَّرلا  َّنِإ  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  اُولوُقَف  اوُمَْلعَت  َْمل  اَم  َو  اُولوُقَف  ُْمتِْملَع  اَم  َلاَق  ِِرقاَْبلا ع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َو 

«3  » ِضْرَْألا َو   ] ِءاَمَّسلا َْنَیب 
: لاق َنَیْعأ  ِنب  ةَرارُز  نع  و 

(4 « ) نوُمَْلعَی الام  َْدنِع  اوُفِقَی  َو  َنوُمَْلعَی ، ام  اُولوُقَی  ْنأ  : » َلاق ِدابِْعلا ؟ یَلَع  ِهللا  ُّقَح  ام  مالسلا :) هیلع   ) رَفْعَج ابأ  ُْتلَأَس 
(: مالسلا هیلع   ) ِقداصلا نع  و 
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ُقاثیِم ْمْهیَلَع  ْذَـخُْؤی  َْملأ  : ) َّلَـج َو  َّزَع  هللا  َلاـق  اوُمَْلعَی ، َْمل  اـم  اوُّدُرَی  ـال  و  اوُمَْلعَی ، یّتَح  اُولوُقَی  ـال  ْنأ  ِِهباـتِک : ْنِم  ِْنیَتَیآـِب  ُهَداـبِع  َّصَخ  َهللا  َّنإ 

(6 (. ) ُهلیِوَْأت ْمِِهتْأَی  اَّمل  َو  ِهِْملِِعب  اوُطیُِحی  َْمل  اِمب  اُوبَّذَک  َْلب  : ) َلاق َو  ( 5 ( ) َّقَْحلا َّالإ  هللا  یَلَع  اُولوُقَی  ْنأ ال  باتِْکلا 
«7  » ُُهِلتاَقَم ْتَبیِصُأ  ِيرْدَأ  َال  ُِملاَْعلا  َكََرت  اَذِإ  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َو  " 

«8  » ِْملِْعلا ُُثُلث  ُهَّنِإَف  ِيرْدَأ  َال  ْلُقَْیلَف  يِرْدَی  َال  اَّمَع  ْمُکُدَحَأ  َِلئُس  اَذِإ  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ٍدوُعْسَم  ِْنبا  ِنَع  َو  " 
«. 9  » ملعلا ثلث  يردأ  رخآ ال  لاق  و 

یف اهولمعتسیف  اهوُداتْعَی ، مهیلع و  َلهْـسَِتل  اهنم  َِرثُْکی  ْنأ  هانعم  و  ( 10 .« ) يردأ َهباحْصأ ال  َثِرُْوی  ْنأ  ملاعلل  یغبنی  : » ءالـضفلا ُضعب  لاق  و 
. ۀجاحلا تقو 

«. 11  » يردت یتح ال  كولأس  يردأ  تلق  نإ  يردت و  یتح  كوملع  يردأ  تلق ال  نإ  کنإف  يردأ  ملعت ال  رخآ  لاق  و 
217 ص : دیرملا ، ۀینم 

ًاـضیوعت و  هیلع ، یلاعت  هللا  نم  ًالُّضفت  ًۀَمَظَع ، سانلا  بولق  یف  هُدیزی  ًۀَْـعفِر و  اهُدـیِزَی  لب  هََتلِْزنَم ، ُعَضَی  ال  يردأ » ال  : » ِملاعلا َلوق  ّنأ  ملعا  و 
. ةَدودعم َلئاسمب  ُلهجلا  ۀفرعملا  یف  ُحَدْقَی  و ال  ِِهتفرعم . ِلامک  هاوقت و  هِّلحم و  ۀمظع  یلع  ٌحضاو  ٌلیلد  وه  و  ّقحلا ، همازتلاب  هل 

: هلوقب ُّلَدَتُْسی  اّمنإو 
. لئاسملا ِتالکشم  ْنِم  َۀلأسملا  ّنأ  و  هاوتف ، یف  ُفِزاُجی  هَّنأ ال  و  هاوقت ، یلع  يردأ » «ال 

يرخُأ ٌۀـلاهَج  هذـه  و  سانلا ، ُِنیْعأ  نم  َطُقْـسَی  ْنأ  هروصقل  ُفاخَی  ّهنأل  ُهتناید ؛ هاوقت و  ْتَمِدَـع  هُْملِع و  َّلَق  ْنَم  يردأ » ال   » ْنِم ُِعنَتْمَی  اـّمنإو 
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ُرِهُْظی و  هِروُصق ، یلع  هب  ُّلَدَتُْسی  لب  روُصُْقلا ، نِم  هب  َفِرُع  اّمع  ُهفِرْـصَی  و ال  میظعلا ، مثإلاب  ُءُوبَی  ُمَْلعَی  امیف ال  باوجلا  یلع  همادقإب  ّهنإف  هنم ؛
. اقیدصت نیدلا  یف  ِلُّوقتلا  یلع  هتأرج  ببسب  کلذ  هیلع  یلاعت  هللا 

«. 12  » ُهَِّیناََّرب ُهَّللا  َدَْسفَأ  ُهَِّیناَّوَج  َدَْسفَأ  ْنَم  ِّیِسْدُْقلا  ِثیِدَْحلا  ِیف  َدَرَو  اَِمل 
َنوُعَّرَوَتَی مه  نآ  ُمَلُعی  ًادـبأ ، اُهلوقی  ُنیکـسملا ال  اذـه  و  يردأ » ـال  : » تاـقوألا نم  ریثک  یف  َنولوقی  َنوقِّقحملا  َِيُؤر  اذإ  ّهنأ  مولعملا  نم  و 

. ِِهتَّیِوَط ءوس  ِِهتَِّین و  ِداسَفل  هنع  َزَرَتْحا  امب  َفَصَّتا  و  هنم ، َّرَف  امیف  ُعقیف  هنید ، ِۀَِّلق  ِهلْهَِجل و  ُفِزاُجی  ّهنأ  و  مهاوقت ، مهنیدل و 
«. 13  » ٍرُوز َْیبَْوث  ِِسباَلَک  َْطُعی  َْمل  اَِمب  ُعِّبَشَتُْملا  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  ْدَق  َو 

218 ص : دیرملا ، ۀینم 
امب « 14  » کنم ملعأ  دحأ  له  لئس  امل  یلاعت  هللا  یلإ  ملعلا  یـسوم ع  دری  مل  نیح  رـضخلا ع  یـسوم و  ۀصقب  ءاملعلا  یلاعت  هللا  بدأ  دق  و 
هذه یف  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  « 16  » یتأیس رضخلا ع و  نم  ۀمظعلا  ۀیاغ  یـسوم ع و  نم  لذلا  ۀیاغب  « 15  » ۀنذؤملا تایآلا  نم  امهنع  هللا  هاکح 

. ۀصقلا تکن  نم  ۀلمج  ۀلاسرلا 
[ شماه *****]

.58 - 57 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 43 - 42 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
.63 ج 1 / ّیمرادلا » ننس  ( - » 2)

؛ » ۀیآلاب عرـسیل   » لدب ۀـیآلا » عزتنیل  : » هیف و  ثیدـحلا 4 ، ملع ، ریغب  لوقلا  نع  یهنلا  باب  ملعلا ، لـضف  باـتک  ، 42 ج 1 / یفاـکلا » ( - » 3)
«. ۀیآلاب عزتنیل   » هیف و  نساحملا - »  » نع القن  ثیدحلا 25 - ، 119 ج 2 / راونألا » راحب  »

نع ثیدحلا 2 ، ، 113 ج 2 / راونألا » راـحب  « ؛ ثیدـحلا 7 ملع ، ریغب  لوقلا  نع  یهنلا  باب  ملعلا ، لضف  باـتک  ، 43 ج 1 / یفاـکلا » ( - » 4)
«. قودصلا یلامأ  »

.169 (: 7  ) فارعألا ةروس  ( - 5)
راحب « ؛ ثیدـحلا 8 ملع ، ریغب  لوقلا  نع  یهنلا  باب  ملعلا ، لضف  باـتک  ، 43 ج 1 / یفاکلا »  » یف ثیدـحلا  و  . 39 (: 1  ) سنوی ةروس  ( - 6)

«. ّصخ  » لدب ّریع » : » هیف و  قودصلا - » یلامأ   » نع القن  ثیدحلا 3 - ، 113 ج 2 / راونألا »
ۀفص  » و 42 ؛ عماسلا / » ةرکذـت   » و 172 ؛ ج 2 / هقفتملا » هـیقفلا و   » و 207 ؛ نییبتلا / » نایبلا و   » یف ساّبع  نبا  یلإ  بسن  مـالکلا  اذـه  ( - 7)

:136 ج 1 / بولقلا » توق   » یف و  اهریغ . و  82 ؛ نیدلا / » ایندلا و  بدأ   » و 7 ؛ يوتفلا / »
نبا لاق  : » 61 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » یف و  هتلاقم ؛ » تبیـصأ  يردأ  لوق ال  ملاعلا  أطخأ  اذإ  نالجع : نب  دّمحم  نیـسحلا و  نب  ّیلع  لاق  »
بدأ  » و 7 ؛ يوتفلا / » ۀفـص   » یف نالجع  نب  دّـمحم  یلإ  بسن  و  هلتاقم ؛ » تبیـصأ  دـقف  اهأطخأ  نإف  يردأ ، ـال  ملاـعلا  ۀـّنج  دوعـسم … :

ریمأ نیدلا  بوسعی  نیدـحوملا  یلوم  انالوم و  مالک  اذـه  نکل  و  اضیأ ؛  173 ج 2 / هقفتملا » هـیقفلا و   » و 10 ؛ ج 1 / یتفتـسملا » یتفملا و 
،377 ج 5 / مــکحلا » ررغ   » و ۀـمکحلا 85 ؛ مکحلا ، مـسق  ص 482 ، ۀـغالبلا » جـهن   » یف يور  نیّلـصملا ، تاولـص  لـضفأ  هیلع  نینمؤملا 

تبیـصأ يردأ  ـال  لوق  كرت  نم  : » هّصن اذـه  و  ۀـغالبلا ؛ » جـهن   » نع ـالقن  ثیدحلا 41 ، ، 122 ج 2 / راونـألا » راـحب   » و ثیدحلا 8835 ؛
«. هلتاقم

.180 ج 1 / دئاوزلا » عمجم  « ؛ 42 عماسلا / » ةرکذت  ( - » 8)
.42 عماسلا / » ةرکذت  ( - » 9)

ّهنأ سنأ  نبا  کـلام  ینربخأ  : » هیف … 173 و  ج 2 / هقفتملا » هـیقفلا و  « ؛ 57 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 286 ج 1 / ّیبطرقلا » ریـسفت  ( - » 10)
«. خلا ملاعلل …  یغبنی  لوقی : زمره ، نبا  دیزی  نب  هّللا  دبع  عمس 

وبأ لئاقلا  و  ، 9 يوتفلا / » ۀفص  « ؛ 68 ج 2 / هلـضف » ملعلا و  نایب  عماج  « ؛ 278 ج 4 / نیعّقوملا » مالعأ  « ؛ 96 ج 1 / بولقلا » توـق  ( - » 11)
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. نیریخألا نیردصملا  یف  امک  لایذلا ،
حلصأ هّیناّوج  حلـصأ  نمف  ّیناّرب ، ّیناّوج و  هل  ّالإ و  دبع  نم  ام  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  : » 321 راونألا / » ةاکشم   » یف ( - 12)
ئرما ّلکل  ّنإ  هنع : هّللا  یضر  ناملس  ثیدح  یف  و  : » 319 ج 1 / ۀیاهنلا »  » یف … و  هّیناّرب ؛ » هیلع  هّللا  دسفأ  هّیناّوج  دـسفأ  نم  و  هّیناّرب ، هّللا 

وه و  ۀـینالع ، اّرـس و  و  ارهاـظ ، اـنطاب و  يأ  هّیناّرب ؛ هّللا  دـسفی  هّیناّوج  دـسفی  نم  و  هّیناّرب ، هّللا  حلـصی  هّیناّوج  حلـصی  نمف  اـّیناّرب ، اـّیناّوج و 
نونلا فلألا و  و  ۀینالعلا ، ّیناّربلاب  دارأ  : » … 117 یف ج 1 / لاق  و  دـیکأتلل ؛ » نونلا  فلألا و  ةدایز  و  هلخاد ، وه  تیبلا و  ّوج  یلإ  بوسنم 
میدـق نم  سیل  و  ءارحـصلا . ّربلا و  یلإ  جرخ  يأ  اّرب ، نـالف  جرخ  مهلوق  نم  هلـصأ  و  ّیناعنـص . ءاعنـص : یف  اولاـق  اـمک  بسّنلا  تاداـیز  و 

«. ررب ، » 54 و ج 4 / اوج ،» ، » 157 ج 14 / برعلا » ناسل   » اضیأ رظنا  و  هحیصف .» مالکلا و 
« کلمی ال  : » هیف و  ، 441 ج 2 / ۀیاهنلا » « ؛ ثیدحلا 4997 بدألا ، باتک  ، 300 ج 4 / دواد » یبأ  ننس  « ؛ 58 ج 1 / بّذهملا » حرـش  ( - » 13)

سیل و  ناعبـش ، ّهنأ  يری  يذـّلاک  کلذـب ، لّمجتی  هدـنع  اّمم  رثکأـب  ّرثکتملا  يأ  : » ثیدـحلا حیـضوت  یف  ریثـألا  نبا  لاـق  طـعی ،» مل   » لدـب
ج 2/ لاثمألا » عمجم   » رظنا و  بذـک ؛ » يأ  روز ، هسفن  یف  وه  لب  روّزلا ، يوذ  لاعفأ  نم  وه  و  هسفن . نم  رخـسی  اّمنإف  هلعف  نم  و  کلذـک ،

.150
ثیدحلا 123؛ ، 145 - 141 و ج 2 / ثیدحلا 77 ، ، 54 و ج 2 / ثیدـحلا 73 ، ملعلا ، باتک  ، 47 - 46 ج 2 / ّيراـخبلا » حیحـص  ( - » 14)

( ، 43  ) لئاضفلا باتک  ، 1853 - 1847 ج 4 / ملسم » حیحـص  « ؛ 118 ، 117 ، 116 ج 5 / دمحأ » دنـسم  « ؛ 481 ج 6 / نایبلا » عمجم  ریـسفت  »
و  ] هیلع هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  تعمس  : » صیخلتلا … عم  اهنم  دحاو  ّصن  کیلإ  و  ثیدحلا 1 ، ، 129 ج 1 / بیهرتلا » بیغرتلا و  « ؛ بابلا 46

یلإ هّللا  یحوأف  ال . یسوم : لاق  کنم ؟ ملعأ  ادحأ  ملعت  له  هل : لاقف  لجر  هءاج  لیئارسإ ، ینب  نم  ألم  یف  یـسوم  امنیب  لوقی : مّلـس  هلآ و 
: یسوم

. مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  ، 334 ج 2 / یشاّیعلا » ریسفت   » یف يور  هلثم  و  خلا .» هیلإ …  لیبسلا  یسوم  لأسف  رضخ ، اندبع  یلب 
.82 - 65 (: 18  ) فهکلا ةروس  ( - 15)

.239 ص 235 - بابلا ، اذه  نم  ثلاثلا  عونلا  نم  یناثلا  مسقلا  یف  ( - 16)

ًاباوص همهوت  ریرقت  داسف  یلع  هیبنلا  یلإ  ةردابملا  . 24

: نورشعلا عبارلا و 
هُریَغ وأ  ُءایحلا  هعَنْمَی  و ال  نیِرضاحلا ، ِقُّرَفَت  لبق  هئاطخ  نییبت  هِداسَف و  یلع  هیبنتلا  یلإ  ْرِداُبی  ًاباوص ، هَمَّهََوت  ٌباوج  وأ  ٌریرقت  هل  َقَفَّتا  اذإ  ّهنأ 

(. هللا هَنََعل   ) َسیلبإ سیبلت  سفنلا و  ِعَدُخ  ْنِم  هَّنإف  لاخ ؛ َرَخآ  تقو  یلإ  ریخأتلا  یلع  ءوسلاب  ُةراّمألا  ُسفنلا  ُُهلِمَْحت  و  ةرَدابملا ، نِم 
روضح مدع  فوخ  اهنم  هیلإ و  ۀجاحلا  عم  قحلا  نایب  ریخأت  اهنم  ۀبلطلا و  بولق  یف  أطخلا  رارقتسا  اهنم  ةریثک  هوجو  نم  میظع  ررـض  هیف  و 

ةرم هیف  هعمطل  بجوم  وه  أطخلا و  یلع  رارمتسالا  یف  ناطیشلا  ۀعاط  اهنم  همهف و  یف  أطخلا  رمتـسیف  رخآلا  تقولا  یف  سلجملا  لهأ  ضعب 
هرجأ یف  كراشیف  هیف  اببـس  عجارلا  نوکی  امیظع  اریخ  بقعت  ۀحلاص  ۀکلم  نیبلاطلا  دـیفی  کلذ  نم  بجاولل  هتیدأت  عم  ارج و  مله  ۀـیناث و 

ببـسب یلاعت  هللا  هعفری  قحلا و  یلإ  هعوجرب  هتراجت  تحبر  هتکرح و  تمنغ  دـقف  هیلع  بجی  ام  لـعفب  رجـألا  نم  هقحتـسا  اـم  یلإ  اـفاضم 
. لفاغلا قمحألا  همهوتی  لهاجلا و  هنظی  ام  فالخ  کلذ 

هیلع لدی  امب  هتدارإ  وأ  سردلا  غارف  دنع  هیبنلا  . 25
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«1 : » نورشعلا ُسماخلا و 
«2 «. » ملعأ هللاو  : » ذئنیح اولوقی  ْنأ  فلسلا  ُةداع  ْتَرَج  دق  و  ئراقلا ، ْهفِْرعَی  مل  ْنإ  هیلع  ُّلُدَی  امب  هتدارإ  وأ  سردلا  غارَف  دنع  ُهیبنتلا 

وحن یلاعت و  هللا  ءاش  نإ  یتأی  هدعب  ام  وأ  هرخآ  اذه  هلوقک  سردلا  ۀمتخب  رعـشی  مالک  کلذ  لبق  لاقی  نأ  یلوألا  « 3  » ءاملعلا ضعب  لاق  و 
ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  سرد ب  لک  حتفتـسی  نأ  یغبنی  اذـهل  هانعم و  دـصقل  یلاـعت و  هللا  رکذـل  اـصلاخ  ملعأ  هللا  هلوق و  نوکیل  کـلذ 

. هل ضحمتی  مل  غارفلا  یلع  الیلد  رکذلا  لعج  اذإ  هتمتاخ و  هتیادب و  یف  یلاعت  ارکاذ هللا  نوکیل 
[ شماه *****]

.45 - 44 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
.44 عماسلا / » ةرکذت  ( - » 2)

.45 - 44 عماسلا / » ةرکذت   » یف ّینانکلا  ۀعامج  نبا  وه  ( - 3)

ظعاوملا مکحلا و  نم  ءیش  رکذب  سردلا  متخ  . 26

: نورشعلا سداسلا و 
َثحبلا َّنإف  صالخإلا ، ِعوُضُخلا و  ِعوُشُْخلا و  لع  اُوقَّرَفَتَِیل  نطابلا ، ریهطت  ِظِعاوملا و  مَکِحلا و  قئاقرلا و  نِم  ءیـش  رکذب  َسردلا  َِمتْخَی  نأ 

ْنِم َحلـصأ  َءیـش  و ال  لامکتـسالاب ، هْظِحالُی  و  لاـبقإلا ، یلإ  تقو  ِّلـک  یف  هْکِّرَُحْیلَف  ًةَوْسَق ، َبَقْعأ  اـّمبر  و  ًةَُّوق ، بولقلا  یف  ُثِرُوی  َتحبلا 
. ۀلاحلا کلت 

. لاحلا هیضتقی  ام  َبسح  ِرِخآلا  یلإ  کلذ  رِّخَُؤیَف  یلوأ ، اهب  لاغتشالا  نوکی  ثیحب  ٌةرضاح  ٌسورد  کلذ  َدعب  ْنکی  مل  اذإ  هُّلُک  اذه 

هب أدب  امک  ءاعدلاب  سلجملا  متخ  . 27

: نورشعلا ُعباسلا و 
َۀَّمئألا مهُؤاعد  ْنَّمَـضَتَْیل  َو  ۀـمحرلا ، نِم  ْمُهَیِـشَغ  دـق  امل  ۀـباجإلا ؛ یلإ  ُبرقأ  یلوأ و  َنآلا  وه  لب  هب ، َأَدـَب  امک  ءاعدـلاب  َسلجملا  َِمتخی  ْنأ 

. ِهتاضرم یلإ  ًَۀبِّرَقُم  هللا ، هجول  ًۀصلاخ  مَهلامعأ  َلَعْجَی  نأ  و  نیملسملا ، ۀعامج  َنیقباسلا و  َءاملعلا  َنیدشارلا و 
ءاَعُّدلِاب ُهَِسلْجَم  ُِمتْخَی  َناَک  ءاعدلاب . هَِسلجم  ُِمتخی  ناک  َِّیبَّنلا  َّنَأ  َدَرَو  ْدَق  َو 

هنتم  روهشم و  هب  همتخب  « 1  » لسلسم ثیدح  هیف  و 
220 ص : دیرملا ، ۀینم 

َْتنَأ اَم  َو  اَّنَلْعَأ  اَم  َو  اَنْرَرْـسَأ  اَم  َو  اَنْدَّمَعَت  اَم  َو  اَنْأَطْخَأ  اَم  اََـنل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  ُلوُقَی  ِهِِسلْجَم  ْنِم  َموُقَی  ْنَأ  َداَرَأ  َو  ِِهثیِدَـح  ْنِم  َغَرَف  اَذِإ  َناَـک  ُهَّنَأ ص 
«2  » َْتنَأ اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُرِّخَؤُْملا  َْتنَأ  َو  ُمِّدَقُْملا  َْتنَأ  اَّنِم  ِِهب  ُمَلْعَأ 

[ شماه *****]
تافّنصم هیف  اوفّنـصف  اّدج  عونلا  اذهب  ثیدحلا  ءاملع  ینع  دق  ّهنأ  ملعا  ۀقیلعتلا 2 . ۀحفصلا 195  یف  لسلـسملا  ثیدحلا  ینعم  مّدقت  ( - 1)
عوبطملا تالـسلسملا » تاخیـشملا و  مجاعملا و  مجعم  تابثألا و  سراهفلا و  سرهف   » یف یناتکلا  ّیحلا  دبع  دّمحم  اهـضعب  رکذ  ۀّـصاخ ،

« یلاوغلا ۀلسلسملا  ثیداحألا  یف  یلآللا  دقع   » اهنم ، 134 - 133 دیرفلا / » ّردلا   » یف اهضعب  مسا  ءاج  و  یـصقألا ؛ برغملاب  ساف  ۀنیدم  یف 
ثیدحلا اذه  هیف  دجأ  مل  نکل  و  الـسلسم . اثیدح  نوعبرأ  ۀـسمخ و  ، 237 - 133 دیرفلا / » ّردـلا   » یف تیور  و  يربکلا .» تالـسلسملا   » و  ؛
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«. تالسلسملا  » یف و ال  ۀلسلسملا » ثیداحألا  یف  ۀّللکملا  رهاوجلا   » یف و ال  هّللا ، همحر  ّفلؤملا  هیلإ  راشأ  يذلا  لسلسملا 
. السلسم هوری  مل  ّهنأ  ّالإ  ظفللا ، یف  فالتخا  عم  ، 537 - 536 ، 528 ج 1 / نیحیحصلا » یلع  كردتسملا   » یف يور  ءاعدلا  اذه  ( - 2)

ۀعامجلا مایق  دعب  ًالیلق  ثکملا  . 28

: نورشعلا ُنماثلا و 
ناک ْنإ  اهنم  و  َرَّخََأت ؛ لاؤس  ایاقب  مهنم  دـحأ  سفن  یف  ناک  ْنإ  اهنم  مهل : هل و  ًابادآ  َدـئاوف و  هیف  ّنإف  ۀـعامَجلا ؛ مایق  َدـعب  ًـالیلق  َثُکْمَی  نأ 

و هَْفلَخ ، ِلاَِعنلا  ِْقفَخ  و  مهَلبق ، هجورخب  مهنع  ِۀَْفلُْکلا  ُعفر  ْمِِهتَمَحازم و  ُمدع  اهنم  و  هل ؛ اهرکذی  َغَرَف  یّتح  اهیلع  َرَبَص  دق  ٌۀـجاح و  هب  دـحأل 
. کلذ ِریغ  یلإ  ُبَکْرَی ، ناک  ْنإ  مهنیب  هبوکر  ُمدع  اهنم  و  ةرِطَخ ؛ ٌۀمیظع  ٌۀفآ  وه 

مهل سیک  نطف  بیقن  بصن  . 29

: نورشعلا ُعساتلا و 
یغَْبنَی ام  یلإ  ُریُِـشی  و  َلفاغلا ، ُهِّبَُنی  َمئانلا و  ُِظقُوی  و  مِِهلِزانم ، ِردق  یلع  هیلع  ُلُخْدَـی  نم  نیرـضاحلا و  ُبِّتَُری  ًاسِّیَک  ًانِطَف  ًابیقَن  مهل  َبِْصنَی  نأ 

ْنَم َْسرَد  ُدـیُِعی  و  َلهاْجلا ، ُمِّلَُعی  َرَخآ  ًاسیئَر  مهل  ُبِْصنَی  کلذـک  ُفِْرعَی و  ْنِمل ال  اهیلإ  ِتاصنإلا  ِسوردـلا و  ِعامَِـسب  ُُرمأی  و  هُکرت ، ُهلِعف و 
. مِّلعتملا لاحل  ًاحالَص  و  ملاعلا ، تقول  ًاطبض  هیف  ّنإف  سرد ؛ وأ  ۀلأسم  ْنِم  ُِملاعلا  هب  یْقُلی  ْنأ  ییْحَتُْسی  اّمم  ریثک  یف  هیلإ  ُعَجُْری  و  َدارأ ،

درو امب  هسلجم  نم  ماق  اذإ  ءاعدلا  . 30

«1 : » نوثالثلا
: هسلجم ْنِم  ماق  اذإ  َلوُقَی  ْنأ 

یَلَع ٌمالَس  َو  َنوُفِصَی *  اَّمَع  ِةَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُس  ، ) َْکَیلإ ُبُوتأ  َو  َكُرِفْغَتْـسأ  َْتنأ ، ّالإ  َهلإ  ْنأ ال  ُدَهْـشأ  َكِدْمَِحب ، َو  َّمُهللا  َکَناْحبُس 
(. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  َو  َنِیلَسْرُْملا * 

221 ص : دیرملا ، ۀینم 
«3  » ِسِلْجَْملا ُةَراَّفَک  ٍتاَیآ  َثاَلَّثلا  َّنَأ  ِتاَیاَوِّرلا  ِضَْعب  ِیف  َو  « 2  » ِِّیبَّنلا ص ِلِْعف  ْنِم  ٌۀَعاَمَج  ُهاََور 

دکآ هقح  یف  هنکل  مئاق  لکل  بحتسی  ملاعلل  کلذ  بحتسی  امک  و 
223 ص : دیرملا ، ۀینم 

[ شماه *****]
.45 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

283؛ ج 2 / ّیمرادلا » ننـس  « ؛ ثیدـحلا 4859 بدألا ، باتک  ، 265 ج 4 / دواد » یبأ  ننــس   » یف کـیلإ » بوـتأ  و   » هلوـق یلإ  يور  ( - 2)
عماجلا « ؛ 236 ، 45 عماسلا / » ةرکذت  « ؛ 127 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و  « ؛ 265 راکذألا / » « ؛ 77 ج 6 / ، 420 ج 4 / ، 369 ج 2 / دمحأ » دنسم  »

کناحبـس لاق : موقی  نأ  دارأف  سلجملا  یف  سلج  اذإ  هلآ  و   ] هیلع هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ناک  : » اهیف و  فاکلا ، فرح  ، 113 ج 2 / ریغصلا »
. الخ امیف  هلوقت  تنک  ام  امالک  نآلا  لوقتل  ّکنإ  هّللا ! لوسر  ای  اولاقف : کیلإ . بوتأ  كرفغتسأ و  تنأ ، ّالإ  نأ ال  دهشأ  كدمحب ، ّمهّللا و 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


ةراّفک کلذ  یّمسی  هیلع و  نوبظاوی  فلـسلا  ناک  و  : » 189 ج 5 / ریدـقلا » ضیف   » یف لاق  و  سلاجملا ؛ ». یف  نوکی  امل  ةراّفک  اذـه  لاقف :
«. سلجملا

َو َنِیلَـسْرُْملا  یَلَع  ٌمالَـس  َو  َنوُفِـصَی  اَّمَع  ِةَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبـُـس  : » یه و  ( 37  ) تاّفاصلا ةروس  نم  ةریخألا  ثـالثلا  تاـیآلا  دـیری  ( - 3)
،239 - 238 ج 3 / هیقفلا » هرـضحی  ـال  نم  باـتک   » یف تیور  هّللا  هـمحر  فـّلؤملا  اـهیلإ  راـشأ  یتـلا  ۀـیاورلا  و  َنیَِملاـْعلا » ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 

اّمع ةّزعلا  ّبر  ّکبر  ناحبـس  اهنم : کمایق  دـنع  لوقت  نأ  سلاجملا  تاراّـفک  مالـسلا : هیلع  قداـصلا  لاـق  : » هّصن اذـه  و  ثیدحلا 1132 ،
ّزع و هّللا  رکذ  نم  بجی  ام  باب  ءاعدـلا ، باتک  ، 496 ج 2 / یفاکلا »  » یف و  نیملاعلا .» ّبر  هّلل  دمحلا  نیلسرملا و  یلع  مالـس  نوفـصی و 

حوتفلا یبأ  ریسفت  « ؛ 265 راکذألا / » « ؛ 69 ج 4 / فاّشکلا » ریـسفت  « ؛ 463 ج 8 / نایبلا » عمجم  ریـسفت  « ؛ ثیدـحلا 3 سلجم ، ّلک  یف  ّلج 
تایاور ةّدع  اهریغ  و  یعادلا ؛ » ةّدع   » نع القن  ثیدحلا 20 ، ، 468 ج 75 / راونألا » راحب  « ؛ 26 ج 2 / یلآللا » یلاوع  « ؛ 330 ج 8 / ّيزارلا »

مالس نوفصی و  اّمع  ةّزعلا  ّبر  ّکبر  ناحبـس  هسلجم : نم  موقی  نأ  دارأ  اذإ  لقیلف  یفوألا ، لایکملاب  لاتکی  نأ  دارأ  نم  : » نومـضملا اذهب 
ثالث لاق  ةالـصلا  نم  مّلـس  اذإ  ناک  : » فاـکلا فرح  ، 107 ج 2 / ریغـصلا » عماـجلا   » یف و  نیملاـعلا ؛ ». ّبر  هّلل  دـمحلا  نیلـسرملا و  یلع 

.« نیملاعلا ّبر  هّلل  دمحلا  و  نیلسرملا ، یلع  مالس  و  نوفصی ، اّمع  ةّزعلا  ّبر  ّکبر  ناحبس  تاّرم :

ملعتملاب ۀصتخملا  بادآلا  ثلاثلا : عونلا 

هراشا

. هسرد سلجم  یف  ُهبادآ  و  هخیش ، عم  ُهبادآ  و  هسفن ، یف  ُهبادآ  ماسقأ : َۀثالث  « 1  » رم امک  ُمِسَْقنَت  یه  و 

هسفن یف  هبادآ  لّوألا : مسقلا 

ةراشا

: رومُأ یه  و 

ساندألا نم  هبلق  ریهطت  هتبین و  نیسحت  . 1

انه َدیِعُأ  نکل  ( ، 1  ) هیلع ُّلُدَـی  ام  َمَّدَـقَت  دـق  و  هِرارمتـسا ، هِظفح و  ملعلا و  ِلوبقل  َُحلْـصَِیل  ساندألا ، نِم  هَبلق  َرِّهَُطی  هَتَِّین و  َنِّسَُحی  نأ  لّوألا :
. ۀّیورخُألا ةدئافلا  بابسأ  نم  كانه  و  لیصحتلا ، بابسأ  نم  هنوک  یلع  َهَّبَُنِیل 

ریغ ةرئاب  ضرأ  یف  عرزلاک  وکزی  هتکرب و ال  رثکت  ومنت و ال  هنودـبف ال  ۀـعارزلل  ضرألا  بییطتک  ملعلل  بلقلا  بییطت  نیلماکلا  ضعب  لاـق 
(2 . ) ۀبیطم

ُْبلَْقلا َیِه  َو  َالَأ  ُهُّلُک  ُدَسَْجلا  َدَسَف  ْتَدَسَف  اَذِإ  َو  ُهُّلُک  ُدَسَْجلا  َحَلَص  ْتَحَلَص  اَذِإ  ًۀَغْضُم  ِدَسَْجلا  ِیف  َّنِإ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ُّیبنلا  لاق  و 
«3»

«. 4  » َّلَج َو  َّزَع  ُهَّللا  ُهُهَرْکَی  اَّمِم  ٌءْیَش  ِهِیف  َو  ُروُّنلا  ُهَلُخْدَی  ْنَأ  ٍْبلَق  یَلَع  ٌماَرَح  هللا  دبع  نب  لهس  لاق  و 
یَلَع  ْنِعَتْسا  َلاَقَف  ِْظفِْحلا  َۀَِّلق  « 5  » ٍعیِکَو َیلِإ  ُتْوَکَش  مَرْشَخ : ُنب  ُّیلع  لاق  و 

225 ص : دیرملا ، ۀینم 
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«6  » ِبُونُّذلا ِۀَّلِِقب  ِْظفِْحلا 
لاقف نیتیب  یف  کلذ  مُهُضَْعب  َمَظَن  دق  و 

یظفح ءوس  عیکو  یلإ  توکش 
یصاعملا  كرت  یلإ  یندشرأف 

لضف ملعلا  نأب  ملعا  لاق  و 
(7  ) یصاع هاتؤی  هللا ال  لضف  و 

[ شماه *****]
. لّوألا بابلا  ینعأ  بابلا ، اذه  لّوأ  یف  مّدقت  ( - 1)

.59 - 58 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 23 نآرقلا / » ۀلمح  بادآ  یف  نایبتلا  ( - » 2)
ج 2/ بیهرتلا » بیغرتـلا و  « ؛ 274 ، 270 ج 4 / دمحأ » دنسم  « ؛ ثیدحلا 49 نامیإلا ، باتک  ، 205 - 204 ج 1 / ّيراخبلا » حیحـص  ( - » 3)

.23 نآرقلا / » ۀلمح  بادآ  یف  نایبتلا  « ؛ ثیدحلا 1 ، 554
رظنا 273 ه ، ) / 283 - 203 / 2  ) ّيرتستلا سنوی  نب  هّللا  دبع  نب  لهـس  دّـمحم  وبأ  وه  هّللا  دـبع  نب  لهـس  و  . 67 عماسلا / » ةرکذـت  ( - » 4)
مجعم  » و 143 ؛ ج 3 / مالعألا »  » و 138 ؛ - 133 ۀـیفوصلا / » تاقبط   » و 430 ؛ - 429 ج 2 / نایعألا » تایفو   » یف هتمجرت  رداـصم  هتمجرت و 

.284 ج 4 / نیّفلؤملا »
و 131 ؛ - 123 ج 11 / بیذهتلا - - » بیذهت   » یف هتمجرت  رداصم  هتمجرت و  دـجت  197 ه ، ) - 129  ) حـیلم نب  حارجلا  نب  عیکو  وه  ( - 5)

ادـحأ تیأر  ام  لیق : «: » بیذـهتلا بیذـهت   » یف هتمجرت  یف  رجح  نبا  لاـق  . 309 - 306 ج 1 / ظاـفحلا » ةرکذـت   » و 117 ؛ ج 8 / مـالعألا » »
«. عیکو نم  ظفحأ 

، ظفحی وه  اّمنإ  ّطق ، اباتک  هدیب  تیأر  ام  اعیکو و  تیأر  رفعج :] ۀنزب   ] مرـشخ نب  ّیلع  لاق  : » هیف و  ، 129 ج 11 / بیذهتلا » بیذهت  ( - » 6)
.39 ءالقعلا / » ۀضور   » رظنا و  ظفحلل .» هلثم  تبّرج  ام  یصاعملا ، كرت  لاقف : ظفحلا ، ءاود  نع  هتلأسف 

بیذهت  » یف امک  ۀمجعملا ، ءاخلاب  مرشخ » نب  یلع   » باوصلا و  ۀلمهملا ؛ ءاحلاب  مرشح » نب  یلع  «: » دیرملا ۀینم   » خسن عیمج  یف  ّنأ  ملعا  و 
بیذهت  » یف 257 ه ) - 165  ) مرـشخ نب  ّیلع  ۀمجرت  رظنا  و  . 224 ج 1 / يوارلا » بیردـت   » و 317 ؛ - 316 ج 7 / ، 129 ج 11 / بیذهتلا »

.317 - 316 ج 7 / بیذهتلا »
: اذکه هیف  یناثلا  تیبلا  و  ، 26 مّلعتملا / » میلعت  ( - » 7)

هلإ نم  لضف  ظفحلا  ّنإف  »
« یصاعل يدهی  هّللا ال  لضف  و 

بابشلا ۀلاح  غارفلا و  یف  لیصحتلا  مانتغا  . 2

ضراوعلا مکارت  لغاوشلا و  ۀلق  ساوحلا و  ۀمالـس  رطاخلا و  ۀهابن  ندبلا و  ةوق  بابـشلا و  ۀلاح  طاشنلا و  غارفلا و  یف  لیـصحتلا  منتغی  نأ 
. لالتخالا ناصقنلا و  یف  مات  ببس  لب  لامکلا  كرد  نع  داص  مظعأ  هنإف  ملعلا  لضفلاب و  ماستالا  ۀلزنملا و  عافترا  لبق  امیس 

. ملعلا مکتوفیف  ۀلزنملا  ببسب  هنم  اویحتست  وأ  ملعتلا  نم  اوفنأتف  ةداس  اوریصت  يأ  ( 1  ) اودّوست نأ  لبق  اوهّقفت  مهضعب  لاق 
(2 . ) هقفتلا یلإ  لیبس  الف  تسأر  اذإف  سأرتت  نأ  لبق  هقفت  رخآ  لاق  و 

ِیف  َْملِْعلا  ُمَّلَعَتَی  يِذَّلا  ُلَثَم  َو  ِرَجَْحلا  یَلَع  ِشْقَّنلاَک  ِهِرَغِص  ِیف  َْملِْعلا  ُمَّلَعَتَی  يِذَّلا  ُلَثَم  ربخلا  یف  ءاج  و 
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226 ص : دیرملا ، ۀینم 
«3  » ِءاَْملا یَلَع  ُُبتْکَی  يِذَّلاَک  ِهِرَبِک 

«4  » ٌّباَش َوُه  َو  اَّلِإ  ًاْملِع  ٌِملاَع  َِیتوُأ  اَم  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َو 
نإف بلطلا  نع  مجحی  نأ  هل  یغبنی  ربک ال  نمف  الإ  بلاغلا و  رابتعاب  اذه  و  « 5  » اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  هلوقب  کلذ  یلع  یلاعت  هللا  هبن  دق  و  . 

هللا لاق  بولطملا  لصح  ۀمعنلا و  تمت  الباق  لحملا  ناک  اذإف  ۀحتفم  تابهلا  ۀمحرلا و  باوبأ  ضئاف و  دوجلا  رفاو و  مرکلا  عساو و  لضفلا 
یـسوم ع نع  ۀیاکح  یلاعت  لاق  و  «. 7  » ًاْملِع َو  ًامْکُح  ُهاْنیَتآ  يوَتْـسا  َو  ُهَّدُـشَأ  َغََلب  اََّمل  َو  یلاعت  لاق  و  « 6  » ُهَّللا ُمُکُمِّلَُعی  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  یلاـعت 
اوهقفتف و مهربک  لاـح  یف  « 9  » فلـسلا نم  ۀـعامج  لغتـشا  دـق  و  کلذ . ریغ  یلإ  « 8  » ًاـمْکُح یِّبَر  ِیل  َبَهَوَـف  ْمُُکتْفِخ  اََّمل  ْمُْـکنِم  ُتْرَرَفَف 

اهل نمث  رمعلا ال  ۀـیقب  نإف  عییـضتلا  نع  هبابـش  زرحیل  هرمع و  لقاعلا  منتغیلف  هریغ  هقفلا و  یف  نیفنـصم  ءاملع  نیدـلا و  یف  نیطاسأ  اوراص 
لیق  امک 

نمث اهل  ام  يدنع  رمعلا  ۀیقب 
نمزلا  نم  دومحم  ریغ  یضم  ام  و 
ایحی تافأ و  ام  اهیف  ءرملا  كردتسی 

«10  » نسحلاب ءوسلا  وحمی  تامأ و  ام 
[ شماه *****]

103؛ ج 1 / هلـضف » ملعلا و  نایب  عماج  « ؛ 79 ج 1 / ّیمرادلا » ننـس  « ؛ ملعلا باتک  ، 41 ج 2 / ّيراخبلا » حیحـص   » یف امک  رمع ، هلاـق  ( - 1)
1؛ نآرقلا / » ۀـلمح  بادآ  یف  نایبتلا  « ؛ 11 ئواسملا / » نساـحملا و  « ؛ 58 نیدلا / » ایندـلا و  بدأ  « ؛ 29 ثیدحلا / » لهأ  ۀحیصن  رـصتخم  »

.64 ج 1 / بّذهملا » حرش  »
حرش « ؛ 27 نآرقلا / » ۀـلمح  بادآ  یف  ناـیبتلا  « ؛ 134 عماسلا / » ةرکذـت  « ؛ 79 ، 78 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و   » یف اـمک  یعفاـشلا ، هلاـق  ( - 2)

.64 ج 1 / بّذهملا »
.57 نیدلا / » ایندلا و  بدأ  « ؛ ثیدحلا 8138 ، 509 ج 5 / ریدقلا » ضیف  : » هحرش و  میملا ، فرح  ، 154 ج 2 / ریغصلا » عماجلا  ( - » 3)

 … «. ّباش وه  ّالإ و  اّیبن  هّللا  ثعب  ام  : » امهیف هلبق  و  ، 89 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و  « ؛ 125 ج 1 / دئاوزلا » عمجم  ( - » 4)
.12 (: 19  ) میرم ةروس  ( - 5)
.282 (: 2  ) ةرقبلا ةروس  ( - 6)

.14 (: 28  ) صصقلا ةروس  ( - 7)
.21 (: 26  ) ءارعشلا ةروس  ( - 8)

بیـشلا دعب  يرودقلا  لافقلا و  هقفت  دق  : » … 509 ج 5 / ریدـقلا » ضیف   » یف و  لاقی . امک  مولعلا ،» حاتفم   » بحاص یکاّکـسلا  مهنم  ( - 9)
«. بابشلا اوقافف 

. نیتیبلا مظان  یلع  فقأ  مل  ( - 10)

ۀعناملا قئالعلا  قئاوعلا و  نم  هیلع  ردقی  ام  عطق  . 3

و لیـصحتلا ، یف  ِّدِجلا  ِةَُّوق  داهتجالا و  ِلامَک  بلطلا و  ِمامَت  نع  ۀـعناملا  ِقئالعلا  ِۀـلغاشلا و  ِقئاوعلا  نِم  هیلع  ُرِدـْقَی  ام  َعَطْقَی  نأ  « 1 : » ثلاثلا
ْنإ ِتوُقلا و  نِم  َرَّسَیَت  امب  یضْرَی 
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227 ص : دیرملا ، ۀینم 
تاقَرَتْفُم نع  بلقلا  ُلْمَـش  ُعَمُْجی  و  ِملعلا ، ُۀَعَـس  ُلاُنت  ِْشیَعلا  قیِـض  یلع  ربصلابف  ًاَقَلَخ ، ناک  ْنإ  سابللا و  نِم  هَلثم  ُُرتْسَی  امب  و  ًاریـسی ، ناـک 

. لامکلا ۀمکحلا و  عیبانی  هنع  رجفتیل  لامآلا 
. َحَْلفأ ءاملعلا  ۀمدخ  ِْشیَعلا و  ِقیِض  ِسفنلا و  ِّلُِذب  هبلط  ْنَم  نکل  و  ِحْلُفیَف ، ِسْفَنلا  ِّزِِعب  َملعلا  اذه  ٌدَحأ  ُُبلْطَی  ال  « 2  » فلسلا ضعب  لاق 

«. 3  » یفکملا ینغلا  لاقف و ال  یفکملا  ینغلا  لیقف و ال  سلفمل . الإ  ملعلا  بلط  حلصی  اضیأ ال  لاق  و 
. ءیش ِّلک  یلع  ُهِرثُْؤی  و  ُرقفلا ، هب  َّرُضَی  یّتح  ُدیُِری  ام  ِملعلا  اذه  نِم  ٌدحأ  ُُغْلبَی  ال  « 4  » رخآ لاق  و 

هلک و اذه  و  هتزانج . دهشی  ملف  هلهأ  برقأ  تام  هناوخإ و  رجه  هناتـسب و  برخ  هناکد و  لطع  نم  الإ  ملعلا  اذه  لانی  ال  « 5  » مهضعب لاق  و 
یتح کبوث  غبصا  هتبلط  ضعبل  لاقف  خیاشملا  ضعب  غلاب  و  رکفلا . عامتجا  بلقلا و  عمج  نم  هیف  دب  هنأ ال  هب  دوصقملاف  ۀغلابم  هیف  ناک  نإ 

«. 6  » هلسغ رکف  کلغشی  ال 
«. 7 . » َکَّلُک هَیِطُْعت  یّتح  ُهَضعب  َکیِطُْعی  ُملعلا ال  لیق  انه  نم  و 

[ شماه *****]
.72 - 71 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

و 117 ؛ ج 2 / هلـضف » ملعلا و  ناـیب  عماـج   » و 93 ؛ ج 2 / هـقفتملا » هـیقفلا و   » و 220 ؛ لـصافلا / » ثّدـحملا   » یف اـمک  یعفاـشلا  وه  ( - 2)
.59 ج 1 / بّذهملا » حرش   » و 224 ؛ ج 2 / یقابلا » حتف   » و 72 ؛ - 71 عماسلا / » ةرکذت   » و 142 ؛ - 141 ج 2 / يوارلا » بیردت  »

ۀیلح  » اـضیأ عجار  و  59 ؛ ج 1 / بّذهملا » حرـش  « ؛ 175 ج 6 / ریدـقلا » ضیف  « ؛ 72 عماسلا / » ةرکذـت  « ؛ 94 ج 2 / هـقفتملا » هـیقفلا و  ( - » 3)
.119 ج 9 / ءایلوألا »

.59 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 72 عماسلا / » ةرکذت   » و 94 ؛ ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و   » یف امک  سنأ ، نب  کلام  وه  ( - 4)
.71 عماسلا / » ةرکذت   » یف امک  عماسلا »  وأ   ] یعاولا بادآ  يوارلا و  قالخأل  عماجلا   » یف مهضعب  نع  ّيدادغبلا  بیطخلا  هلقن  ( - 5)

(. 194 ج 1 / ظافحلا » ةرکذت  « )» بارتلاک اهنول  هبایث  تناک  و  : » جاجحلا نب  ۀبعش  ۀمجرت  یف  یبهذلا  لاق  . 71 عماسلا / » ةرکذت  ( - » 6)
و 117 ؛ ۀعیرـشلا / » مراـکم  یلإ  ۀـعیرذلا   » یف لـیقلا  یلإ  بسن  و  . 50 ج 1 / ءابدألا » تارـضاحم   » یف امک  دـمحأ ، نب  لـیلخلا  هلاـق  ( - 7)

.116 لمعلا / » نازیم  »

ملعلا نم  هرط  ءاضق و  یتح  جیوزتلا  كرت  . 4

، لغاش ُربْکأ  ّهنإف  ملعلا ؛ نِم  هَرَط  َو  َیِضْقَی  یّتح  َجیوزتلا  َكُْرتَی  ْنأ  عبارلا :
228 ص : دیرملا ، ۀینم 

«. 1  » ءاسنلا جورف  یف  ملعلا  حبذ  مهضعب  لاق  یتح  ًۀَلْمُج . ُعناملا  وه  لب  عنام ، ُمظعأ  و 
«2  » ِْحْلُفی َْمل  ِءاَسِّنلا  َذاَْخفَأ  َدَّوَعَت  ْنَم  َمَهْدَأ  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  َو 

. لامکلا نع  نهب  لغتشا  ینعی 
ّمهب رکفلا  شیوشت  نِم  هیف  ۀمالـسلا  ریدـقت  یلع  هیلع  ُبَّترتَی  اـم  عم  فیک  دـهاوشلا ، یلإ  ُجاـتحَی  ـال  ٌحـضاو  ٌبَّرجم  ینادـجِو  ٌرمأ  اذـه  و 

«4 « ؛ بیغرتلا نِم  حاکنلا  یف  َدَرَو  امب  ُبلاـطلا  ُّرَتْغَی  ـال  و  «. 3 .« » ًۀـَلَأْسَم َتْمِهَف  ام  ًۀَلََـصب  َْتفِّلُک  ول  : » رئاسلا لثملا  نم  و  بابـسألا ، دالوألا و 
یف امَّیس  ملعلا . نم  ُقَیْضأ  َبجاو  ُلضفأ و ال  یلوأ و ال  َءیش  و ال  هنم ؛ یلوأ  ٌبجاو  هُضِراُعی  ُثیح ال  کلذ  ّنإف 

229 ص : دیرملا ، ۀینم 
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مل اذإ  ۀیافکلا  ضرف  ّنأل  ًاقلطم ؛ ِنایعألا  یلع  اذه  اننامز  یف  بجو  دقف  لیـصفت ، یلع  ۀیافکلا  نایعألا و  یلع  بجو  ْنإ  ّهنإف و  اذه ، اننامز 
. لوصألا یف  ققحم  وه  امک  هکرَِتب . مِهِمیثأت  هب و  ِّلُکلا  ِۀَبَطاخم  یف  ِّیْنیَعلا  بجاولاک  ُریصَی  ٌۀیافک ، هیف  ْنَم  هب  ْمُقَی 

[ شماه *****]
امهیف بسنی  مل  نـکل  و  ، 32 ج 29 / مـالکلا » رهاوج   » و 312 ؛ ج 4 / ۀـینامعنلا » راونألا   » یف لقن  معن  هردـصم ، هلئاـق و  یلع  فقأ  مل  ( - 1)

حبذ : » اضیأ  500 هیف ج 1 / لاق  و  ءاسنلا .» ذاخفأ  نیب  ملعلا  عاض  ءاملعلا : ضعب  لاق  : » 370 ج 1 / ءافخلا » فشک   » یف لاق  و  نّیعم . لئاق  یلإ 
، یفاحلا رـشب  نع  هانعمب  يور  لب  ثیدحب ، سیل  ءاسنلا ، ذاخفأ  نیب  ملعلا  عاض  : » 44 هیف ج 2 / و  ثیدـحب ؛ » سیل  ءاسنلا ، ذاخفأ  نیب  ملعلا 

«. ءاسنلا ذاخفأ  فلأ  نم  حلفی  ال  لاقف :
دّوـعت نم  مهدأ : نبا  میهاربإ  لاـق  : » 31 ج 2 / نیدـلا » مولع  ءاـیحإ   » یف و  . 59 ج 1 / بّذهملا » حرـش  « ؛ 239 ج 2 / بوـلقلا » توـق  ( - » 2)

: مهدأ نب  میهاربإ  نع  ، 11 ج 8 / ءایلوألا » ۀیلح   » یف و  ءیش ؛ » هنم  ئجی  مل  ءاسنلا  ذاخفأ 
«. حلفی مل  ءاسنلا  ذاخفأ  ّبحأ  نم  : » يروثلا نع   12 اضیأ ج 7 / هیف  و  حلفی » مل  ءاسنلا  اذک ]  ] ذاّختا ّبحأ  نم  »

.31 ج 1 / مالعألا »  » یف هتمجرت  رداصم  هتمجرت و  رظنا  یمیمتلا . روصنم  نب  مهدأ  نب  میهاربإ  قاحسإ  وبأ  وه  مهدأ  نب  میهاربإ  و 
رهاظلا و  ۀلأسم .» تمهف  امل  ۀلـصب  ءارـش ) یلإ  خ ل :  ) ءارـش تفّلک  ول  لاق : ّهنأ  یعفاشلا  نع  لاقی  اّمم  و  : » 71 عماسلا / » ةرکذـت   » یف ( - 3)

. اهلئاق یعفاشلا - ینعأ  وه - ۀملک  یه  لب  رئاس ، لثمب  سیل  ّهنأ 
تناک نم  نیب  لیصفتلاب  لیق  امبر  معن  : » هّرـس … سّدق  رهاوجلا »  » بحاص لاق  هریغ . و  حاکنلا ، باتک  ، 331 - 328 ج 5 / یفاکلا » ( - » 4)

، هنم لضفأ  یهف  ۀـّینیدلا ، مولعلا  لیـصحت  هتدابع  تناک  نم  نیب  و  کلذ ، یلع  ّلد  ام  قالطإل  اهنم ؛ لضفأ  جـیوزتلاف  لامعألا ، نم  هتداـبع 
نم کلذ  ریغ  یلإ  هدـق - : لاق  نأ  یلإ  ملعلا  ۀلیـضف  یف  مالکلا  قاس  و  هتقلخ - نم  یلـصألا  ضرغلا  وه  يذـلا  ملعلا  ناـسنإلا  لاـمک  ّنـأل 

تاداعسلا لضفأ  ّهنأ  ءاملعلا  ملعلا و  ۀلیضف  یف  درو  ام  مامت  یلع  فقاولا  ۀمیلسلا  ةرطفلا  وذ  عطقی  هجو  یلع  ةرثک  یصحت  یتلا ال  لئاضفلا 
رابخألا یف  درو  ام  و  هریغ ، جیوزتلا و  کلذ  یف  ءاوس  ۀعاط ، ّلک  یلع  هراثیإ  و  ۀلیضف ، ّلک  یلع  همیدقت  یغبنی  ّهنأ  و  تالامکلا ، فرـشأ  و 

مل نإ  و  هببـسب ، ملعلا  ۀیلـضفأ  یف  کشلا  و ال  هب ، ۀـضراعملا  حلـصی  الف  هبراقی ؛ اّمم  ملعلا و ال  ۀلیـضف  ینادـی  اّمم  سیل  حاکنلا  لـضف  نم 
ام عطق  یف  داهتجالا  و  هضراعی ، هّداضی و  ام  یلع  همیدقت  ذئنیح  بجاولاف  لّمأت ، یندأب  حـضاو  وه  امک  هب ، درو  امیف  احیرـص  کلذ  رکذـی 

مظعأ لغاوشلا و  ربکأ  نم  جیوزتلا  ّنأ  بیر  و ال  هیف ، لامکتـسالا  نع  وأ  هلیـصحت ، نع  ۀـعناملا  قئالعلا  ۀـلغاشلا و  قئاوعلا  نم  هیلع  ردـقی 
(. 32 - 31 ج 29 / مالکلا » رهاوج  « )» خلإ انه …  عازنلا  ّنأب  انه  شقانی  دق  نکل  ءاسنلا .» جورف  یف  حبذ  ملعلا  ّنأ   » رهتشا یتح  عناوملا ،

هبولطم نع  هلغشی  نم  عم  ةرشعلا  مدع  . 5

؛ هبولطم نع  ُهلَغْشَی  ْنَم  عم  ةَرْشِعلا  َكُْرتی  ْنأ  ( 1 : ) سماخلا
و ٌقاّرَـس . َعبطلا  ّنإف  هَتلاِطب ؛ ُُهبَعَت و  َُرثَک  و  ُهترِْکف ، ْتَّلَق  ْنَِمل  ًاصوصخ  سنجلا و  ریغل  امّیـس  و ال  ملعلا ، بلاطل  یغبنی  ام  ِّمهأ  ْنِم  اهَکرت  ّنإـف 

. لهأ ریغل  ْتناک  اذإ  نیدلا  ِضْرِْعلا و  ُباهَذ  و  ةدئاف ، ریغب  ِرمعلا  ُعایض  ِةَرْشِعلا  ِتافآ  ُمظعأ 
َّیقتلا َنِّیَدـلا  َحـِلاصلا  َبِحاصلا  رَتْخَْیلَف  بحاص  یلإ  جاتحا  ْنإف  هنم ، ُدیفتـسَی  وأ  ُهدـیُِفی  ْنمل  ّالإ  َِطلاُخی  ـال  ْنأ  ملعلا  بلاـطل  یغَْبنَی  يذـلاو 

ُلثم ْقِفَّتی  مل  ْنإف  ًۀحلاص ، ًۀکلم  هُِقلُخ  نم  دیفتسیف  هَرَّبَص ، َرِجَـض  ْنإ  و  هاساو ، َجاتحا  نإ  و  هناعأ ، رکذ  ْنإ  و  هَرَّکَذ ، َیِـسَن  ْنإ  يذلا  َّیکَذلا ،
. ءوُسلا َنیرق  ُةدحولاف و ال  اذه ،

[ شماه *****]
.84 - 83 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
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تاقوألا عیمج  یف  هیلع  ۀبظاوملا  ملعتلا و  یلع  صرحلا  . 6

ریغ یف  هتاقوأ  ْنِم  ًائیش  َبِهُْذی  و ال  ًارضح ، ًارفس و  ًاراهن ، ًالیل و  هتاقوأ : عیمج  یف  هیلع  ًابظاوم  ِمُّلعتلا ، یلع  ًاصیرح  َنوکی  ْنأ  « 1 : » سداسلا
اّمم هِریغ  توق و  ِلیـصحت  رئاز و  ۀـسناؤم  ِلَلملا و  ۀـلازإل  ةریـسی ، ۀـحارتسا  مون و  لکأ و  ْنِم  هنم  َّدـُبال  امل  ةرورـضلا  ردـقب  ّالإ  ملعلا  بلط 

(2 .« ) نوبغم وهف  هاموی  يوتسا  نَم   » ّنإف ُلاغتشالا ؛ هعم  ُرَّذَعَتَی  اّمم  هریغ  َملأل و  وأ  هیلإ ، ُجاتْحَی 
230 ص : دیرملا ، ۀینم 

ۀنجلا لیق  و  ( 3 .« ) مسجلا ۀـحارب  ُملعلا  ُعاطَتُْـسی  ال  : » لیق انه  نم  و  اهَتَّوَف ، ّمث  ُءایبنألا  اهَثَرْوأ  ۀـجرد  یلع  ُلوصحلا  ُهَنَْکمأ  ْنَم  لقاعب  سیل  و 
«. 4  » هراکملاب تفح 

(5  ) ِلْحَنلا َملأ  ْنِم  ِدْهَشلا  َنود  ّدب  و ال  لیق : و 
: لیق و 

ُُهلِکآ َْتنأ  ًارْمَت  َدْجملا  ِبَسَْحت  ال 
(6  ) اِربَّصلا َقَْعَلت  یّتح  َدْجملا  َُغْلبَت  َْنل 

[ شماه *****]
.63 - 62 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 27 - 26 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

اضیأ وه  و  . 284 ج 1 / یلآللا » یلاوع   » و 459 ؛ ج 4 / رارسألا » فشک  ریسفت   » و 87 ؛ ج 1 / بولقلا » داشرإ   » یف ّيورم  ّيوبن  ثیدح  ( - 2)
و ۀّمغلا .- » فشک   » نع القن  یسوم - نسحلا  یبأ  ظعاوم  باب  ، 327 ج 78 / راونألا » راحب   » یف مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  نع  ّيورم 

نع القن  ثیدحلا 5 - ، 173 هیف ج 71 / اضیأ  و  نوبغم ؛ » وهف  هاموی  لدـتعا  نم  : » مالّـسلا هیلع  قداصلا  نع   277 ج 78 / راونألا » راحب   » یف
«. نوبغم وهف  هاموی  يوتسا  نم  : » مالّسلا هیلع  قداصلا  نع  قودصلا - » یلامأ  »

63؛ ج 1 / بّذهملا » حرـش  « ؛ 103 ج 2 / هـقفتملا » هـیقفلا و  « ؛ 109 ج 1 / هلـضف » ملعلا و  نایب  عماـج  « ؛ 202 لـصافلا / » ثّدـحملا  ( - » 3)
و ریثک . یبأ  نب  ییحی  هلاق  ، 27 عماسلا / » ةرکذت  « ؛ 224 ج 2 / یقارعلا » ۀیفلأ  حرش  « ؛ 224 ج 2 / یقابلا » حتف  « ؛ 141 ج 2 / يوارلا » بیردت  »

. بسنأ وه  و  دسجلا ،»  » لدب مسجلا » : » 27 عماسلا / » ةرکذت   » یف ءاج 
و هراکملاب ، تّفح  ۀّنجلا  ّنإ  لوقی : ناک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ّنإ  : » نیلـصملا … تاولـص  لضفأ  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نع  ( - 4)

(. ۀبطخلا 176 بطخلا ، مسق  ص 251 ، ۀغالبلا » جهن  « )» تاوهشلاب تّفح  رانلا  ّنإ 
: اذکه  214 یّبنتملا / » ناوید   » یف درو  تیبلا  و  یّبنتملل ، تیب  زجع  اذه  ( - 5)

ۀصیخر یلاعملا  نایقل  نیدیرت 
لحنلا  ربإ  نم  دهشلا  نود  ّدب  و ال 

.49 مکحلا / » لاثمألا و   » و 27 ؛ عماسلا / » ةرکذت   » رظنا و 
نم لجر  نع  هاور  ، 1511 ج 3 / ۀسامحلا » ناوید  حرـش  « ؛ برعلا ضعب  نع  دیرد  نب  رکب  یبأ  نع  هاور  ، 146 ج 1 / یلاقلا » یلامأ  ( - » 6)

: هتدحاو ّرم ، رجش  ةراصع  ربصلا : «: » ربص ، » 442 ج 4 / برعلا » ناسل   » یف و  دسأ . ینب 
.49 مکحلا / » لاثمألا و   » عجار و  رعشلا .» ةرورض  یف  ّالإ  نکسی  روبص … و ال  هعمج : و  ةربص ،

فیوستلا كرت  ریسیلاب و  اضرلا  مدع  ۀمهلا و  ولع  . 7
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، ۀّمهلا َیلاع  َنوکی  ْنأ  عباسلا :
اِهلوصح َتاوف  َنِمأ  ْنإ  و  اهنم ، َنَّکَمَت  ْتَّلَق  ْنإ  ةدئاف و  َلیصحت  َرِّخَُؤی  و ال  هلاغتشا ، یف  َفِّوَُسی  و ال  ریثکلا ، ناکمإ  عم  ریـسیلاب  یـضْرَی  الف 
ِظفحلا ِۀََـعلاطملاب و  ْلغتَـشَْیلَف  سردـلا ، نع  ٌِعنام  هل  َضَرَع  ول  یّتح  اهَریغ ، ُلِّصَُحی  یلاتلا  نمزلا  یف  هَّنأل  و  تافآ ، ریخأتلل  ّنـأل  ۀـعاس ؛ َدـعب 

. ءیشب ائیش  طبری  و ال  هدْهُجب .
َِقئاوع و َِعناوم و  ْنِم  تقو  ِّلک  یف  َّدـبال  لب  ُدـعب ، یلاعت  هللا  هُْقلْخَی  مل  ٌنمز  اذـهف  غارَفلا ، هیف  ُلُـمْکَی  نمز  یلإ  ریخأـتلا  دارأ  ْنإ  ّهنأ  ْمَْلعَیل  و 

«1  » َکَعَطَق اَّلِإ  َو  ُهَتْعَطَق  ْنِإَف  ٌْفیَس  ُْتقَْولا  ِرَبَْخلا  ِیف  َدَرَو  امک  اهَّلُک  َکَعَطْقَی  ْنأ  َلبق  اهنم  َکَنَْکمأ  ام  ْعِطاقف  َعِطاوق ،
231 ص : دیرملا ، ۀینم 

نیفراعلا  تاماقم  یلع  ثحلا  یلإ  اریشم  « 2  » ءالضفلا ءایلوألا  ضعب  راشأ  ینعملا  اذه  یلإ  و 
یسع یف  تقملاف  تقولاک  امراص  نک  و 

«3  » ۀلع رطخأ  یهف  یلع  كایإ  و 
کظحف اریسک  ضهنا  انمز و  رس  و 

ۀحصل امزع  ترخأ  ام  ۀلاطبلا 
عم هل  تدعق  ام  مدق  مدقأ و  و 

تفلتلا  دویق  نع  جرخا  فلاوخلا و 
دجت نإف  فوس  مزعلا  فیسب  دج  و 

«4  » تدج تدج  نإ  سفنلاف  اسفن  دجت 
232 ص : دیرملا ، ۀینم 

[ شماه *****]
مهیلع هّللا  مالـس  نیموصعملا  ثیداحأ  نم  اثیدح  سیل  و  ۀنـسلا ، لهأل  ۀعیـشلل و  ثیدحلا  عماوج  یف  مالکلا  اذه  دجأ  مل  ّینأ  ملعا  ( - 1)

: دناهتفگ خیاشم  و  : » 482 بوجحملا / » فشک   » یف کلذ : یف  مهـضعب  لاق  ام  کیلإ  و  ۀـیفوصلا ، خـیاشم  تاملک  نم  ّدـعی  لب  نیعمجأ ،
قراشم  » یف و  دربب ؛ ». ار  یضام  لبقتسم و  خیب  تقو  یک  ندیرب ؛ تقو  تفص  تسا و  ندیرب  ریشمش  تفص  هکنآ  زا  عطاق ، فیـس  تقولا 

درذـگیم ناـیم  زا  دوز  ینعی  فیـس ؛ تقوـلا  هک : دـناهتفگ  دـناهدرک و  تبـسن  ریـشمش  هب  ار  وا  تهج  نیا  زا  سپ  : » … 214 يراردلا / »
کی ملع  رد  ناشیا  ملع  دیـسرن و  نایفوص  ملع  رد  نم  ملع  -: » یعفاـشلا … نع  ـالقن  - 254 ءایلوألا / » ةرکذـت   » یف و  ریـشمش ؛ ». هکنانچ 

«.- عطاق فیس  تقولا  تفگ : هک  دیسرن  نم  ریپ  نخس 
بابلا 9: ، 185 ناتسوب / »  » یف يزاریشلا  يدعس  لاق  و  - 

فیس  تقولا  تسا و  زیزع  تصرف  هک  فیح  سوسفا و  هب  عیاض  رمع  نکم 
: یمورلا فراعلا  لاق  و 

عطاق  فیس  تقولاف  لجتعا  عئاج و  ّینإف  ینمعطأ  لاق 
ج ءافخلا » فشک   » یف کلذب  حّرـص  و  مالّـسلا ، مهیلع  نیموصعملا  ثیداحأ  نم  سیل  ۀیفوصلا و  خیاشم  تاملک  نم  ۀلمجلاف  اذه ، یلع  و 

یف امک  ربخلا ، و  ربخلاب ، نتملا  یف  هنع  ّربع  اّمنإ  هّللا ، همحر  ّفلؤملا  و  ءاـمکحلا .» ضعب  مـالک  نم  وه  ثیدـحب و  سیل  : » لاـق 457 و  / 2
ّصخی دـق  و  ءاحلـصلا ، ءاملعلا و  نم  مهریغ  یعباـتلا و  ّیباحـصلا و  ماـمإلا و  وأ  لوسرلا  لوق  نوکی  نأ  نم  ّمعأ  ، » 7 - 6 ۀیادبلا / » حرـش  »

«. اقلطم ربخلا  نم  ّمعأ  ثیدحلا  لعجی  وأ  هریغ ، نع  ءاج  امب  ربخلا  ّصخی  و  مالّسلا ، هیلع  موصعملا  نع  ءاج  امب  ثیدحلا 
«. امهیف لمعاف  کیف ، نالمعی  راهنلا  لیللا و  -: » ءاملعلا ضعب  نع  القن  - 51 ج 1 / بولقلا » داشرإ   » یف ءاج  و 
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.219 - 214 يراردلا / » قراشم  « ؛ 64 - 63 ضرافلا / » نبا  ناوید   » رظنا ۀفورعملا ، يربکلا  هتّیئات  یف  ضرافلا  نبا  وه  ( - 2)
. ّلعل یف  ۀغل  ّلع  و  ّیلع ؛ »  » لدب اّلع » : » ردصملا یف  درو  ( - 3)

: تایبألا هذه  حرش  یف  ، 146 - 142 ج 1 / ّرّدلا » مظن  یناعمل  ّرغلا  هوجولا  فشک   » یف لاق  ( - 4)
یف ةالصلا  یلإ  مق  ضهنا و  و  انمز ، کنوکلاح  یف  ّجحلل  رس  يأ  ضهن … ، اورس  یف  ریمـضلا  نم  لاحلا  یلع  اریـسک  انمز و  بصن   …«و 

. ۀلاطبلا يوس  ءیشب  ّظحت  مل  ۀحصلا  نامز  یلإ  لمعلا  مزع  ترّخأ  تمد  ام  ّکنأل  اضیرم ؛ اریسک  کنوکلاح 
دویق نع  جرخا  و  نایـصعلا ، ۀّیناسفنلا و  ظوظحلا  نم  يوهلا  تیب  یف  هلجأل  تدعق  ام  ّلک  کلیبس  مّدق  و  كولـسلا ، یف  مّدـقت  ینعی  - … 

. مئازعلا باوبأ  کیلع  حتفیل  عناوملا  یلإ  تافتلالا 
داج نم  تدج :» نإ   » هلوق و  فداص ؛ اذإ  انادجو : دجی  دجو  نم  اسفن :» دجت   » هلوق و  تام ؛ اذإ  ادوج : دوجی  هسفنب  داج  نم  دـجت :» نإف  - »

: اّدج ّدجی  ّدج  نم  تّدج :»  » هلوق و  ادیج ؛ راس  اذإ  ةدوج ؛ دوجی  سرفلا 
و سفنلا ، فیوست  ینعی  لعفأ » فوس   » حیحـصلا مزعلا  فیـسب  عطقا  يأ و  ّدـج ،» و   » هلوقب ّقلعتی  لیلعتلل  سفنلاـف »  » یف ءاـفلا  و  دـهج ؛ اذإ 

ترس نإ  سفنلا  ّنأل  اهب ، ترمأ  ۀعاطلاب و  هتکردأ  يذلا  تقولا  وه  کلذ  احلاص و  اسفن  دجت  کلذ  دعب  تمت  نإف  تقولا ، ۀفیظوب  لغتشا 
ۀیعاد اهنم  ثعبنی  ذئنیح  و  اهنع ، ۀهارکلا  تعزتنا  اهیف و  تبّردت  ۀـعاطلا  یلع  تثعب  اذإ  اّهنإف  لمعلا ، یف  ۀـیعاس  ةّدـجم  تراص  ادـیج  اریس 

«. لمعلا
220 - 214 يراردلا / » قراشم - -  » موسوملا ب ضرافلا  نبا  ۀیئات  یلع  هحرش  یف  ایفاو  احرش  تایبألا  هذه  یناغرفلا  نیدلا  دیعس  حرش  و 

: هیلإ لیصفتلا  دارأ  نم  لیحن  همالک و  ضعب  انه  لقنن  نحن  و 
شاب رود  و  تسوت ؛ رگا »  » راتفگ رد  ار ، وت  سفن  رم  ّقح  نتشاد  نمشد  هک  رـضاح ، نامز  ینعأ  تقو ، نوچمه  هدنرب  ریـشمش  شابب  و  - » أ

. ار سفن  رم  تسا  یتّلع  نیرتکانرطخ  ّلعل  هملک  نیا  هک  منک » نینچ  نینچ و  ادرف  نم  رگم  : » یئوگ هکنآ  زا 
يرادیم ریخأت  رد  هک  ماد  ام  تسا  يراکیب  وت  بیصن  هک  ییاپهتسکش  لاح  رد  زیخرب  و  ياهدنام ؛ ياج  رب  هک  نانچمه  وریم  هار  و  ب -

اجرع و هّللا  یلإ  اوریـس   » هک دـناهتفگ  ترابع  نیا  هب  خـیاشم  زا  یـضعب  هنیعب  ار  ینعم  نیمه  و  ندـش ، تسرد  تقو  هب  اـت  ار  دوخ  تمیزع 
. تسا هدروآ  مظن  هب  ار  ناشیا  ینعم  نیا  مظان  خیش  ّهنأک  سپ  ریساکم ،»

سفن ینعأ  ناسیسخ ، ای  نانز  اب  نت  هناخ  رد  ياهتـسشن  سپزاب  نآ  يارب  زا  وت  هک  ار  هچره  نک  كرت  ینعأ  روآ ، شیپ  يآ و  شیپ  و  ج -
. اهیتسرگنسپاو ياهدنب  زا  يآ  نوریب  و  وا ؛ یّسح  ياوق  و 

؛ شوخ یمد  یبایب  هاگنآ  اـنف ، قشع و  هار  رد  يورزیت  وکین و  وت  رگا  سپ  ار ، سفن  لـیوست  فیوست و  حیحـص ، مزع  ریـشمش  هب  ربب  و  د -
. دبای ون  يدوجو  ای  دوش  رایتخب  یشخب ، قوشعم  هب  ینک و  ادف  رگا  ار  سفن  هچ 

تـسا تدوج  زا  دجت ، نإف  مّود : و  فعاضم ؛ باب  زا  عطق  ینعم  هب  تسا  ّدج  زا  ّدـج ، لّوا : تسا ، هدرب  راک  هب  ظافلا  سینجت  تیب  نیا  رد 
زا تدج ، مراهچ : و  ءاف ؛ لتعم  زا  تسا  نتفای  ینعم  هب  نادجو  زا  دجت ، موس : دیآ ؛ داوج  وا  تعن  فوجأ ، زا  بسا  ندش  راتفرکین  ینعم  هب 

ندش ون  ینعم  هب  هّدج  زا  ای  ندش ، رایتخب  ینعم  هب  ّدج  زا  تّدـج ، مجنپ : و  دـئاج ؛ يو  زا  تعن  فوجأ ، زا  تسا  نداد  ناج  ینعم  هب  دوج 
«. فعاضم باب  زا  مه  تسا 

. تاملکلا ضعب  ریسفت  یف  نیحرشلا  نیب  فالتخالا  ضعب  یفخی  و ال 

مهألا یلوألاب و  ملعتلا  بیترت  یف  ذخألا  . 8

فالتخا یف  و ال  تامِّدـقملا ، َلبق  جـئاتنلا  یف  ْلِغَتْـشَی  الف  ِّمهألاف  ِّمهـألاب  هیف  َأَدـْبَی  و  یلوـألا ، وه  اـمب  مُّلعتلا  بیترت  یف  َذُـخأی  ْنأ  نماـثلا :
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. َلقعلا ُشِهُْدی  َنْهِذلا و  ُرِّیَُحی  کلذ  ّنإف  تاّیداقتعالا ؛ ناقتإ  لبق  تاّیعمسلا  تاّیلقعلا و  یف  ءاملعلا 
. ٍّنف ِّلک  یف  لوقلا  اذکه  و  َنَْکمأ ، ْنإ  ًابتک  وأ  ًاباتک  هیف  َنِْقُتی  یّتح  هنع  َلِقَْتنَی  الف  ٍّنف ، یف  لغتشا  اذإ  و 

ُهتَّیلهأ و ْتَقَّقََحت  اذإف  حالَفلا ، ِمدع  ِرَجَضلا و  ُۀمالع  کلذ  ّنإف  بِجُوم ؛ ِریغ  ْنِم  هریغ  یلإ  ٍّنف  نم  و  باتک ، یلإ  باتک  ْنِم  َلُّقنتلا  ِرَذْحَیل  و 
ّمث هتیاغ ، هدصاقم و  یلع  هب  ُِعلَّطی  ًارظن  هیف  رُْظنَی  ّالإ و  اهعاونأ  ْنِم  ًاعون  و  ةدومحملا ، مولعلا  نِم  ًاّنف  َعَدَـی  ْنأ ال  هل  یلوألاف  ُهتفرعم ، ْتَدَّکأت 

. ِّمهألاف ِّمهألاب  َلَغَتْشا  ّالإ  و  هیف ، َرُّحبتلا  َبَلَط  ُقیفوتلا ، ُهَضَْهنأ  ُرمعلا و  هَدَعاس  ْنإ 
، هَنَسْحأ ملع  ِّلک  ْنِم  ذخأی  ْنأ  ُمْزَحلاف  مولعلا ، عیمجل  ُعِسَّتی  رمعلا ال  ّنأ  ملعاو 

233 ص : دیرملا ، ۀینم 
ِقـالخألاب اـهَتیکزت  سفنلا و  َلاـمک  ُبِجوی  اّـمم  ةرخـآلا  یف  عفاـنلا  ُملعلا  وه  و  مولعلا ، ُفرـشأ  وه  يذـلا  ِملعلا  یف  ِِهتَُّوق  َماـمُج  َفِرْـصَی  و 

. هَبَسان ام  قالخألا و  ِمراکَم  ِملع  ۀّنُسلا و  باتکلا و  ِۀفرعم  یلإ  هُعِجْرَم  و  ِۀحلاصلا ، ِلامعألا  ِۀلضافلا و 

هتمرح میظعت  نم  هیلع  بجی  ام  هتودق و  هخیش و  عم  هبادآ  یناثلا : مسقلا 

هراشا

هتمرح میظعت  نم  هیلع  بجی  ام  ِِهتَوُْدق و  هخیش و  عم  هبادآ  یناثلا : مسقلا 

ملعتملا یلع  ملاعلا  قح  ۀمّدقم :

هراشا

(: مالسلا هیلع   ) نیدباعلا دّیس  نع  ِّيورملا  لیوطلا  قوقحلا  ثیدح  یف  ٌۀمِّدقم ] ]

ملعتملا یلع  ملاعلا  قح  ]

هراشا

ْمِّلَـسَف ٌمْوَق  ُهَْدنِع  َو  ِْهیَلَع  َْتلَخَد  اَذِإ  َو  ِِهبْوَِثب  َذُخَْأت  َال  َو  َلاَؤُّسلا  ِْهیَلَع  َِرثُْکت  َال  ْنَأ  ِِملاَْعلا  ِّقَح  ْنِم  َّنِإ  ُلوُقَی  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َناَک  ُقِداَّصلا ع  َلاَق 
ٌناَُلف َلاَق  ِلْوَْقلا  َنِم  ِْرثُْکت  َال  َو  َكِدَِیب  ْرُِـشت  َال  َو  َِکْنیَِعب  ْزِمْغَت  َال  َو  ُهَْفلَخ  ْسِلَْجت  َال  َو  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْسِلْجا  َو  ْمُهَنوُد  ِۀَّیِحَّتلِاب  ُهَّصُخ  َو  ًاعیِمَج  ْمِْهیَلَع 
ًارْجَأ ُمَظْعَأ  ُِملاَْعلا  َو  ٌءْیَش  اَْهنِم  َْکیَلَع  ُطُقْسَی  یَتَم  اَهُرِظَْتنَت  ِۀَلْخَّنلا  ُلَثَم  ِِملاَْعلا  ُلَثَم  اَمَّنِإ  َو  ِِهتَبْحُـص  ِلوُِطل  ْرَجْـضَت  َال  َو  ِِهلْوَِقل  ًافاَلِخ  ٌناَُلف  َلاَق  َو 

«1  » ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  يِزاَْغلا  ِِمئاَْقلا  ِِمئاَّصلا  َنِم 
هیلإ عامتسالا  ُنسح  هسلجمل و  ُریقوتلا  هل و  ُمیظعتلا  ملعلاب  َکِِسئاس  ُّقح  و  « 2  » َنیِِدباَْعلا ع ِدِّیَس  ْنَع  ِّيِوْرَْملا  ِلیِوَّطلا  ِقوُقُْحلا  ِثیِدَح  ِیف  َو 

، ًادحأ هسلجم  یف  َثِّدَُحت  و ال  ُبیُِجی ، يذلا  وه  َنوکی  یّتح  ءیش  نع  هلأسی  ًادحأ  َبیُِجت  و ال  َکَتوص ، هیلع  َعَفْرت  ْنأ ال  و  هیلع ، لابقإلا  و 
، ًاِّیلَو هل  َيداُعت  و ال  ًاّوُدَع ، هل  َِسلاُجت  و ال  هَِبقانم ، َرِهُْظت  َهبویع و  َُرتْسَت  نأ  و  ءوِسب ، َكَدنع  َرِکُذ  اذإ  هنع  َعَفْدَت  نأ  و  ًادحأ ، هدنع  َباتْغَت  و ال 

َتْمَّلَعَت و  هَتْدَصَق ، َکَّنأب  َّزَع  َّلَج و  هللا  ُۀکئالم  َکل  ْتَدِهَش  کلذ  َْتلَعَف  اذإف 
235 ص : دیرملا ، ۀینم 

«3  » ِساَّنِلل َال  ُهُمْسا  َّلَج  ِهَِّلل  ُهَْملِع 
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«3  » ِساَّنِلل َال  ُهُمْسا  َّلَج  ِهَِّلل  ُهَْملِع 
[ شماه *****]

یتح : » و اّمنإ » و   » لدب اّمنإف » : » و لوطل »  » لدـب لوطب » : » هیف و  ثیدـحلا 1 ، ملاعلا ، ّقح  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 37 ج 1 / یفاکلا » ( - » 1)
« / مکحلا ملاعم  روتـسد  « ؛ هنع القن  ثیدحلا 9 ،  43 ج 2 / راونألا » راـحب  « ؛ ثیدحلا 185 ، 233 نساحملا / » « ؛ » طقـسی یتم   » لدب طقـسی »

.132 - 131
و 424 ؛ - 419 قالخألا / » مراـکم   » و ثیدحلا 1626 ؛ ، 381 - 376 / 2 هیقفلا » هرـضحی  نم ال  باـتک   » یف ّيورم  قوقحلا  ثیدـح  ( - 2)

.195 - 184 لوقعلا / » فحت  »
نع القن  ثیدحلا 6 ، ، 42 ج 2 / راونألا » راحب  « ؛ ثیدحلا 1626 ، 377 ج 2 / هیقفلا » هرضحی  نم ال  باتک  « ؛ 420 قالخألا / » مراکم  ( - » 3)

«. قودصلا یلامأ   » و لاصخلا »  » و نیظعاولا » ۀضور  »

رضخلا ع بطاخ  نیح  یسوم ع  نع  لج  زع و  هللا  هاکح  امیف 

هیاکح

هلوـق یف  و  «. 2  » ًادْـشُر َتْمِّلُع  اَّمِم  ِنَمِّلَُعت  ْنَأ  یلَع  َکـُِعبَّتَأ  ْلَـه  هلوقب  رـضخلا ع  بطاـخ  نیح  یـسوم ع  نع  لـج  زع و  هللا  هاـکح  اـمیف  و 
مظع یسوم ع و  ردق  ۀلالج  عم  هملعمل  ملعتملا  نم  ۀعقاولا  بادآلا  نم  ۀلیلج  ۀلمج  «. 3  » ًاْرمَأ ََکل  یِصْعَأ  َو ال  ًاِرباص  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَس 

تاهج نم  هنم  لمکأ  ملعتملا  ناک  نإ  ملعملاب و  ۀـقئاللا  بادآلا  لامعتـسا  نم  کلذ  هعنمی  مل  مث  لسرلا  نم  مزعلا  یلوأ  نم  هنوک  هنأـش و 
ۀملکلاب قلعتی  ام  یلإ  ریـشن  انکل  ۀـلاسرلا  عضو  نع  انجرخل  قئاقدـلا  بادآلا و  نم  امهبطاخت  هیلع  لمتـشا  اـم  ءاصقتـسا  اـندرأ  ول  و  يرخأ .

«4 . » ًادْشُر َتْمِّلُع  اَّمِم  ِنَمِّلَُعت  ْنَأ  یلَع  َکُِعبَّتَأ  ْلَه  هلوق  یه  یلوألا و 
[ شماه *****]

.66 (: 18  ) فهکلا ةروس  ( - 1)

.69 (: 18  ) فهکلا ةروس  ( - 2)

.66 (: 18  ) فهکلا ةروس  ( - 3)

بدألا دئاوف 

«: 1  » بدألا دئاوف  نم  ةدئاف  ةرشع  یتنثا  یلع  تلد  دقف 
(2 . ) عوبتملا بناج  یف  ۀلزنملا  طاطحنال  یضتقملا  هل ، ًاعبت  هسفن  ُلعج  یلوُألا :

. عضاوتلا یف  ۀمیظع  ۀغلابم  وه  و  َکِعاّبتا ؟ یف  یل  ُنَذأت  له  يأ  له »  » ناذئتسالا ب ۀیناثلا :
236 ص : دیرملا ، ۀینم 

: هلوقب ملعلاب  همِّلعمل  فارتعالا  هسفن و  لیهجت  ۀثلاثلا :
(. ِنَمِّلَُعت ْنأ  یلَع  )

کیلع هللا  ماعنإک  یلع  کماعنإ  نوکی  يأ  هب . یلاعت  هللا  هَلَماع  ام  لثمب  هَِلماُعی  ْنأ  هنم  َبَلَط  ّهنأل  میلعتلاب ؛ ۀمعنلا  میظعب  هل  فارتعالا  عبارلا :
«4  » هقر کلم  ۀلأسم  اناسنإ  ملع  نم  و  « 3  » هنم تملعت  نم  دبع  انأ  لیق  ینعملا  اذهل  و 

. رَخآ هجول  هَلعف ال  هنوکل  ریغلا ؛ لعف  لثمب  نایتإلا  نع  ةرابع  ۀعباتملا  ّنأ  ۀسماخلا :
. عضاوتلا ۀیاغ  وه  و  « 5  » دیقب هیف  هیلع  دیقی  ال  ًاقلطم ، ًاعاّبتا  لب  ءیشب  دییقت  ریغ  نم  ۀعباتملاب  نایتإلا  ۀسداسلا :

. ملعلا بلطب  ّمث  ۀمدخلاب ، ّمث  میلعتلاب ، ّمث  عابِّتالاب ، ءادتبالا  ۀعباسلا :
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. ملعلا بلطب  ّمث  ۀمدخلاب ، ّمث  میلعتلاب ، ّمث  عابِّتالاب ، ءادتبالا  ۀعباسلا :
: لاق ّهنأ  ۀنماثلا :

: لاق ّهنأک  میلعتلا ، ّالإ  ۀعباتملا  کلت  یلع  بلطأ  مل  يأ  ِنَمِّلَُعت ) ْنأ  یلَع  َکُِعبَّتأ  ْلَه  )
. ًاهاج ًالام و ال  ۀعباتملا  کلت  یلع  َکنم  ُُبلْطأ  ال 

. ردقلا دئاز  ّیلع  عفترم  ًادبأ  تنأف  َتْمِّلُع ، ام  ضعب  لب  ةاواسملا  َکنم  بلطأ  يأ ال  َمِّلُع ، ام  ضعب  یلإ  ةراشإ  َتْمِّلُع ) اّمِم  : ) ۀعساتلا
: هلوق ةرشاعلا :

. امهنأشل میخفت  ملعلا و  مِّلعملل و  میظعت  هیف  و  هَمَّلَع ، هللا  ّنأب  فارتعا  َتْمِّلُع ) اّمِم  )
: هلوق َةرْشَع : َۀیداحلا 

ٌنَِّیب ٌجایتحا  و  هسفنل ، ٌمیظع  ٌمْضَه  و  مُّلعتلا ، یلإ  ۀـجاحلا  ةّدـشب  فارتعا  هیف  و  َّلَض ، يوََغل و  هلوصح  الول  ام  وه  و  داـشرإلا ، ُبَلَط  ًادْـشُر ) )
. هملعل

237 ص : دیرملا ، ۀینم 
َّزَع و هللا  هَمَّلَک  يذلا  ةاروتلا  بحاص  مالسلا ) هیلع   ) یسوم لیئارسإ ، ینب  ُّیبن  ّهنأ  ًالّوأ  َِملَع  مالسلا ) هیلع   ) رـضخلا َّنأ  « 6  » َدَرَو َةَرْشَع : َۀیناثلا 

وه اذـه  ّنأ  یلع  َّلَدَـف  ۀـغلابملا ، ِباوبأ  ِمظعأب  میظعلا  ِعضاوتلا  اذـهب  بصنملا  اذـه  عم  یتأ  دـق  و  تازجعملاب ، ُهَّصَخ  و  ۀطـساو ، ریغب  َّلَج 
. ُقیلألا

مالک عیفر و  باوجب  هباجأ  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم نِم  عضاوتلا  بدألا و  نِم  ۀیاغلا  هذه  و  مالـسلا ) هیلع   ) رـضخلا نِم  ۀفرعملا  هذـه  عم  َُّمث 
: هلوقب ربصلا ، ِمدع  زجعلاب و  هَفَصَو  لب  مالسلا ) هیلع   ) یسوم عم  بدألا  مدع  و  ةَّوقلا ، ۀمظعلا و  یلع  لمتشم  عینم ،

«7 ( » ًاْربَص یعَم  َعیِطَتْسَت  َْنل  َکَّنإ  )
.152 - 151 ج 21 / ّيزارلا » ریسفت   » ظحال ( - 1)

يأ ۀـلزنملا ،» طاطحنا   » ّقلعتم ب یف »  » ّرجلا فرح  و  اـعطق ؛ حیحـصلا  وه  و  ن »  » و ط » «، » ه  » ۀخـسن ۀـطوطخملا و  خـسنلا  یف  اذـکه  ( - 2)
ۀخـسن یف  ءاج  و  نالف .» بناج  یلإ  تدعق   » کلوق نم  ۀیحانلا ، ۀهجلا و  ینعمب  نوکی  بناجلا  و  عوبتملا ، بناج  یف  عباتلا  ۀـلزنم  طاطحنا 

. اعطق أطخ  وه  و  عوبتملا ،»  » لدب عباتلا ،» «: » ع  » و ح » «، » «ص
ثیدـحلا لجرلا  نم  تعمـس  اذإ  تنک  -: » جاجحلا نب  ۀبعـش  نع  القن  - 90 عماسلا / » ةرکذـت   » یف و  . 151 ج 21 / ّيزارلا » ریـسفت  ( - » 3)

میلعت بادآ  زا  فرح  کی  ارم  هک  مایـسک  هدـنب  نم  تفگ : : » یعفاشلا نع  القن  ، 253 ءایلوألا / » ةرکذـت   » یف و  ییحی .» ام  ادـبع  هل  تنک 
«. تسا هدرک 

اـصخش مّلع  نم  نیملاعلا : دّیـس  لاق  : » یناقلاطلا نیدلا  ءالع  نب  دومحم  دّیـسلل  یئاسحألا  روهمج  یبأ  نب  دّـمحم  خیـشلا  ةزاجإ  یف  ( - 4)
(. 16 ج 108 / راونألا » راحب  « )» هاهنی هرمأی و  نکل  و  ال ؛ لاق : هعیبی ؟ أ  هل : لیقف  هّقر ، کلم  ۀلأسم 

یف و  ّحصأ ؛ هّلعل  و  دیقب » هیف  هیلع  دّیقی  ال   » لدب دـیقب » هیف  دـییقت  ال  : » اهیف ءاج  دـقف  ع »  » و ح » «، » ض  » ۀخـسن يوس  خـسنلا  یف  اذـک  ( - 5)
«. ءیش نود  ءیشب  دّیقم  ریغ  رومألا  عیمج  یف  اقلطم  هتعباتم  بلط  یلع  ّلدی  کعّبتأ »  » هلوق ّنأ  اهعسات : : » 151 ج 21 / ّيزارلا » ریسفت  »

: لاقف کیلع . مالسلا  لاق : هیلإ  لصو  اّمل  مالّسلا  هیلع  یسوم  ّنأ  يور  : » 149 ج 21 / ّيزارلا » ریسفت   » یف ( - 6)
ج 6/ نایبلا » عمجم  ریسفت   » یف و  ّیلإ .» کثعب  يذلا  لاق : اذه ؟ کفّرع  نم  مالّسلا : هیلع  یسوم  لاقف  لیئارسإ . ینب  ّیبن  ای  مالسلا  کیلع  و 
انأ و نم  كاردأ  ام  و  یسوم : هل  لاقف  لیئارسإ . ینب  ّیبن  ای  مالسلا  کیلع  و  لاقف : هیلع  مّلـسف  ءارـضخ ، ۀسفنط  یلع  هآر  ّهنإ  لیق : و  : » 483

«. ّیلع ّکلد  نم  لاق : ّیبن ؟ ّینأ  كربخأ  نم 
.67 (: 18  ) فهکلا ةروس  ( - 7)

یسوم عم  رضخلا  ۀصق  نم  ةدافتسملا  هزازعإ  ملعملا و  بدأ  نم  ةریثک  دئاوف  ]
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. هب یِّسأتلا  یضتقی  هجو  یلع  هماقمل ، هلالجإ  ملعلل و  هزازعإ  مِّلعملا و  َبدأ  ْنِم  ةریثک  َدئاوف  یلع  ًاضیأ  ُةزیجولا  ُۀملکلا  هذه  ْتَّلَد  دق  و 
ۀلاسرلا لصأ  یف  حضاو  لخدم  هل  ماقملا و  ۀبسانمل  هنم  ۀلمج  رکذن  انکل  بابلا  اذهب  هل  لخد  و ال 

هللا مهدعو  نیذلا  نیرباصلا  ماقم  یلإ  ۀـفاضإلاب  هلحم  طوقـس  هردـق و  طاطحنال  یـضتقملا  ملعلا  ملعت  یلع  ربصلا  مدـعب  هفـصو  یلوألا ) )
«. 1  » ۀمحرلا ةالصلاب و  مهرشب  ۀمارکلاب و  یلاعت 

رمأ بلغـألا  یف  وه  هبابـسأ و  لیـصحت  هب و  فاـصتالا  هیلع و  یعـسلا  یف  هعمط  عطقل  بجوـملا  ربـصلا  یلع  ۀعاطتـسالا  هنع  هیفن  ۀـیناثلا ) )
. هنع هزیجعت  ربصلاب ال  هتیصوت  ملعملا  نم  لاحلا  یضتقی  ام  ۀیاغ  ناک  رشبلل و  رودقم 

238 ص : دیرملا ، ۀینم 
عوقول هنم  سأیلل  بجوم  وه  و  « 2  » يرشخمزلا مهنم  نیققحملا  نم  ۀعامج  يأر  یلع  دبؤملا  یفنلل  ۀیضتقملا  نلب  ۀعاطتـسالا  یفن  ۀثلاثلا ) )

یف ۀمیظع  ۀیاغ  وه  تادکؤملا و  نم  اهریغ  نلب و  یفنلا  ۀلمجلا و  ۀیمـسا  نإب و  ۀلمجلا  دیکوت  ۀعبارلا ) . ) قداص عوبتم  ملعم  نم  هب  رابخإلا 
دنع کلاح  ملعت  تنأف ال  کسفن  نم  هدجت  ام  بسح  یلع  رباص  کنأ  کل  لیخت  نإ  کنأ  یلإ  ةراشإلا  ۀـسماخلا ) . ) فیعـضتلا زیجعتلا و 

کلهج هملعت و  بلطت  ام  رادقمب  یملعل  هب  ملعأ  انأ  رمأ  اذه  یعم و  ربصلا  وه  کنع  هیفنأ  يذلا  ربصلا  دعب و  ینبحصت  مل  کنأل  یتبحص 
ذإ ال رـشبلا  تاداع  نع  جراخلا  میظعلا  ربصلا  یلإ  جاتحی  رمأ  هنأ  هرمأ و  میخفت  هنأش و  ۀلالج  ملعلا و  ردق  مظع  یلع  هیبنتلا  ۀسداسلا ) . ) هب
هنأ ال یلع  هیبنتلا  ۀـعباسلا ) . ) ساـنلا نم  هریغ  نم  ـالامک  مظعأ  اربص و  يوقأ  اـسفن و  ربکأ  اـنأش و  مظعأ  هیبن  هللا و  میلک  یـسوم  نأ  کـش 

هلذب قفتا و  فیک  هعـضو  یغبنی  یلاعت ال  هللا  نم  رون  هنإف  ۀمیقتـسم  سفن  يوس و  يأر  يوق و  ربص  اذ  ناک  نمل  الإ  ملعلا  لذـبی  نأ  یغبنی 
ملع نم  ۀـبترم  يوقأ  نطابلا  ملع  نأ  یلع  هیبنتلا  ۀـنماثلا ) . ) هجو لکب  هل  هتیلباق  هرابتخا و  کـلذ و  لـبق  هتـسرامم  نم  دـب  ـال  لـب  دارأ  نمل 
هفوخ ةوقب و  هل  الماح  هدادعتسا و  بسح  یلع  رهاظلا  ملعب  اطیحم  یـسوم ع  ناک  مث  نمف  ربصلا  ۀمیزع  نانجلا و  ةوق  یلإ  جوحأ  رهاظلا و 
قـشی امم  هنأ  هیفن  یف  ۀغلابملا  هذـهب  دارأ ع  ربصلا و  ۀـلق  نم  هرذـح  ینطابلا و  ملعلا  لمحت  یلع  ربصلا  نع  هزجع  نم  کلذ  عم  رـضخلا ع 

هذه  لاثمأ  یف  دیکأتلا  ۀهج  یلع  همشجت  رسعی  کیلع و  هلمحت 
239 ص : دیرملا ، ۀینم 

نم هیلإ  انرـشأ  ام  یلع  سق  و  « 3 . » ًاِرباص ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَـس  کلذ  دـعب  یـسوم ع  هل  لاق  امل  الإ  ۀـتبلا و  رودـقم  ریغ  هنأ  تایباطخلا ال 
. مارملا یقاب  یلإ  لصوتلا  دارأ  نم  یقرتی  هب  ماقملا و  اذه  یف  ینعملا  ةدافإ  یف  ۀبراقتم  یهف  تایآلا  ۀیقب  هلمتحت  ام  فئاظولا  بادآلا و 

[ شماه *****]
، َنوـُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  اُولاـق  ٌۀَبیِـصُم  ْمُْهَتباـصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َنیِِرباَّصلا ، ِرَِّشب  َو  : » 157 - 155 (: 2  ) ةرقبلا ةروـس  یف  یلاـعت  هلوـق  یف  ( - 1)

«. َنوُدَتْهُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ٌۀَمْحَر ، َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌتاوَلَص  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ 
خ  ] دیبأتلا یلع  نکل  لبقتـسملا و  یفن  یف  ةریظن ال  نل  و  : » لاق ثیح  تامدـقملا - » عماج   » نمـض عوبطملا  - 292 جذومنألا / »  » یف ( - 2)
، لبقتسملا یفن  اهانعم  نل  : » 235 ج 2 / ۀیفاکلا » حرـش   » یف هّرـس  سّدق  يدابآرتسألا  یـضرلا  قّقحملا  لاق  نکل  و  اذه ، دیکأتلا ؛ »] یلع  ل :

«. مهضعب لاق  امک  دیبأتلا  ماودلل و  سیل  و  ادّکؤم ، ایفن  لبقتسملا  یفنت  یه 
یف يرـشخمزلل  افالخ  یفنلا  دیکوت  نل  دیفت  و ال  «: » نل  » ۀملک لیذ  ماللا ، فرح  لّوألا ، بابلا  ، 148 بیبللا / » ینغم   » یف ماشه  نبا  لاـق  و 

َمْوَْیلا َمِّلَکُأ  ْنَلَف   » یف مویلاب  اهّیفنم  دّیقی  مل  دـیبأتلل  تناک  ول  و  لیق : لیلد ؛ الب  يوعد  امهالک  و  هجذومنأ ، یف  هل  افالخ  هدـیبأت  و ال  هفاّشک ،
«. همدع لصألا  ارارکت و  ًاَدبَأ » ُهْوَّنَمَتَی  َْنل  َو   » یف دبألا  رکذ  ناکل  و  ایِْسنِإ ،»

.69 (: 18  ) فهکلا ةروس  ( - 3)

ملعلا هنع  ذخأب  نمیف  رظنلا  میدقت  . 1
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ملعلا هنع  ذخأب  نمیف  رظنلا  میدقت  . 1

: رومُأ یه  و  هِْخیش ، عم  مِّلعتملاب  ِۀَّصَتخملا  بادآلا  رکذ  یلإ  ْدُعَْنلَف  کلذ ، َرَّرَقَت  اذإ 
اهمهأ وه  و  « 2  » لوألا

َۀبـسن و  هذـیملتل ، خیـشلا  َۀـیبرت  ّنإف  هنم ؛ بادآلا  ِقـالخألا و  َنسُح  ُبِسَتْکَی  و  َملعلا ، هنع  ُذُـخأی  ْنمیف  َرظنلا  َمِّدَُـقی  ْنأ  اـهُّمهأ  وه  و  لّوـألا :
ْنِم َۀـثیبخلا  ِتاتابنلا  اهنم  ُجِرُْخی  و  ضرألا ، نم  َكوشلا  ُعَْلقَی  يذـلا  حّالفلا  ِلعفک  ًانـسح ، ًاُقلُخ  اِهناکَم  ِلْعَج  ۀـمیمذلا و  هقـالخأل  هِجارخإ 

. هُْعیَر َلُمْکَی  ُهتابَن و  َنُسْحَِیل  عرزلا ؛ نیب 
ُّلک سیل  و  ملس ، ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا نع  ٌبئان  ۀقیقحلا  یف  ّهنإف  کلذ ! َّلقأ  ام  لب  فصولا ، اذهب  ُفِصَّتَی  خیـش  ُّلک  سیل  و 

ْتَرَهَظ و  ُهتدایِس ، ُهتنایِـص و  ْتَرَهَتْـشا  و  ُهتَّفِع ، ْتَفِرُع  و  ُهتفرعم ، ْتَقَّقََحت  و  ُهتناید ، ْتَرَهَظ  و  ُهتَّیلهأ ، ْتَلُمَک  ْنَم  ْرَتْخَْیلَف  ۀباینلل ، ُحَلْـصَی  ملاع 
«. 1  » هفاصوأ ۀلمج  مدقت  دق  هُمیهفت و  داج  و  هُمِیلعت ، َنُسَح  ُهتءورم و 

ُُبلْطَی يذـلا  لهجلا  نِم  ُبَعْـصأ  ِهنید  ِمِّلعتملا و  ُِقلُخ  یف  هَررـض  ّنإف  هُِقلُخ ؛ وأ  هنید  وأ  هعَرَو  یف  صقن  عم  هُملع  داز  ْنمب  ُبلاطلا  َّرَتْغَی  الو 
. ًاررض ُّدشأ  و  َهلاوز ،

(2 .« ) مُکَنید َنوُذُخأت  نّمع  اورظناف  ٌنید ، ملعلا  اذه  : » فلسلا نم  ۀعامج  نعو 
ُةدایز عامتجا و  ُلوط  ثحب و  ُةْرثَک  هِرصع  ِخیاشم  عم  هل  َنوکی  نأ  هب  ُسَنُْؤی  اّمم  و 

240 ص : دیرملا ، ۀینم 
هعوقو ْنِم  ًافوخ  خویشلا ؛ یلع  ةءارق  ریغ  نِم  ُِبتکلا  ِنوطب  ْنِم  هَملع  ذخأ  ْنَّمم  زِرَتْحَْیل  و  ِهثحب ، هُِقلُخ و  ِِهتْمَـس و  یلع  مهنم  ٌءانث  و  ۀسرامم ،

. فیرحتلا طلغلا و  فیحصتلا و  یف 
(3 .« ) َماکْحألا َعَّیَض  ُِبتُْکلا  ِنوُُطب  ْنِم  َهَّقَفَت  ْنَم  : » فلسلا ضعب  لاق 

«. 5  » نوحلصی امم  رثکأ  نودسفی  ام  نإف  فحصلا  نم  مهملع  نوذخأی  نیذلا  « 4  » نویفحصلا مکایإ و  رخآ  لاق  و 
ُۀَّلاض ۀـمکحلا  ّنِال  ۀـقامَحلا ، نیع  وه  و  ملعلا ، یلع  ْربِکلا  نِم  کلذ  ّنإف  نیلماخلا ؛ َنِم  ذـخألا  ِكرت  نیروهـشملاب و  دـییقتلا  نِم  ْرَذْـحَْیلو 

، ُهتَکََرب یجُْرت  ْنَّمم  ُلـِماخلا  نوکی  اـمَّبُر  و  هیلإ ، اـهقاس  ْنَّمم  َۀَّنملا  ُدَّلَقَتَی  و  اـهب ، َرِفَظ  ُثیح  اـهُِمنَتْغی  َو  ( 6  ) اهَدَـجو ثیح  اهُطِقَْتلَی  نمؤملا ،
. َّمتأ هتهِج  ْنِم  ُلیصحتلا  و  َّمعأ ، هب  ُعفنلا  نوکیف 

کلذک و  ٌرفاو ، ٌبیصن  ۀبلطلل  ِۀَقَفَشلا  ِحُْصنلا و  يوقتلا و  نِم  خیـشلل  ناک  اذإ  ّالإ  ًابلاغ  َعفنلا  ِدَِجت  مل  ِفَلَخلا  ِفَلـسلا و  َلاوحأ  َتْرَبَس  اذإو 
. ِدَّرجملا ملاعلا  ُلاح  سکعلاب  و  َرَثْکأ ، هب  ِلاغتشالاب  َحالَفلا  و  َرَفْوأ ، یقتألا  ِفینصتب  َعافتنالا  َتْدَجَو  ِتافَّنصملا ، َتْرَبَتْعا  اذإ 

[ شماه *****]
. بابلا اذه  نم  یناثلا  عونلا  یف  ( - 1)

هـیقفلا و « ؛ 416 ، 304 لـصافلا / » ثّدـحملا  « ؛ بابلا 5 ۀـمّدقملا ، ، 14 ج 1 / ملـسم » حیحـص  « ؛ 113 ، 112 ج 1 / ّیمرادـلا » ننــس  ( - » 2)
.23 نآرقلا / » ۀلمح  بادآ  یف  نایبتلا  « ؛ 85 عماسلا / » ةرکذت  « ؛ 178 ، 98 ، 96 ج 2 / هقفتملا »

.64 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 87 عماسلا / » ةرکذت   » یف امک  یعفاشلا  هلاق  ( - 3)
. یفخی امک ال  بصنلاب ، نیّیفحصلا » و   » حیحصلاف ّالإ  و  ۀیاکحلا ، باب  نم  هّلعل  ۀطوطخملا و  خسنلا  یف  اذکه  ( - 4)

یهن و  لاجرلا . هاوفأ  نم  ملعلا  ذخ  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  لاق  : » 78 ج 4 / یلآللا » یلاوع   » و 3 ؛ ج 1 / ۀیعرـشلا » ماکحالا  ریرحت   » یف ( - 5)
ال : » مهـضعب نع  القن  ، 194 ۀـیاورلا / » ملع  یف  ۀـیافکلا   » یف و  نویفحـصلا ؛ » مّکنّرغی  ال  لاـق : و  رتافدـلا ، نم  هملع  ذـخأ  نّمم  ذـخألا  نع 

:106 ج 1 / ءابدألا » تارضاحم   » یف و  نیّیفحصلا ؛ » نم  ملعلا  اوذخأت 
 … نییفحصلا نم  ملعلا  اوذخأت  ال  : » … 97 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و   » یف و  یفحص ؛ » نم  ملعلا  اوذخأت  ال  لیق : »

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com


نع القن  - 87 عماسلا / » ةرکذـت   » یف و  یفحـصم ؛ » مهئرقی  یفحـص و ال  ساـنلا  یتفی  ـال  ۀـعرز : وبأ  لاـق  و  نویفحـصلا ، ساـنلا  یتفی  ـال 
«. فحصلا نم  اومّلعت  نیذلا  يأ  ۀفیحصلا . خّیشت  ۀّیلبلا  مظعأ  نم  -: » مهضعب

مسق ص 481 ، ۀـغالبلا ،» جـهن  « )» قاـفنلا لـهأ  نم  ول  ۀـمکحلا و  ذـخف  نمؤملا ، ۀـّلاض  ۀـمکحلا  : » مالّـسلا هیلع  نینمؤـملا  ریمأ  نع  ( - 6)
: هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبنلا  لاق  : » 50 ج 1 / ءابدألا » تارضاحم   » یف و  ۀمکحلا 80 ؛ ) مکحلا ،

«. اهدّیق اهدجو  امنیأ  نمؤملا  ّۀلاض  ۀمکحلا 

یناحورلا داولا  یقیقحلا و  بألا  هنأ  هخیش  یف  داقتعالا  . 2

مدقت امک  هِّقح  یف  بدألا  دعب  َِغلابیف  ِّینامـسجلا ، دلاولا  نِم  ُمظعأ  وه  ُّیناحورلا ، ُدـلاولا  ُّیقیقحلا و  ُبألا  ّهنأ  هخیـش  یف  َدـِقَتْعَی  ْنأ  یناثلا :
ِّقح ِءافَو  هتَّوبُأ و  ِّقح  ۀیاعِر  یف  « 1»

241 ص : دیرملا ، ۀینم 
. ِهتَِیبرت

و «. 2  » ۀینافلا یتایحل  يدلاو  ۀـیقابلا و  یتایحل  ببـس  ملعملا  نأل  لاقف  كدـلاو  نم  رثکأ  کملعم  رقوت  کلاب  ام  ردنکـسإلا ع  لئـس  دـق  و 
هدصق ریدـقت  یلع  وه و  دـجوف  هسفن  ةذـل  دـصق  امنإ  هدوجو و  لامک  هدوجو و ال  هتدـلاو  ۀـبراقم  یف  بلغألا  یف  دـلاولا  دـصقی  مل  اضیأ 
فرـش هدـهج و ال  هیف  لذـب  هببـس و  هدوجو و  لیمکت  دـصقف  ملعملا  امأ  هنع و  یلاخلا  دـصقلا  نم  یلوأ  لعفلاب  نرتقملا  دـصقلاف  کلذـل 

. ملعملا هببس  هلامک و  یف  فرشلا  امنإ  سفانخلا و  نادیدلل و  لصاح  هنإف  مدعلا  یلإ  ۀفاضإلاب  الإ  دوجولا  لصأل 
یف هل  و  ( ، 4  ) ۀَّنم دـحأل  ُلَبقی  ِعبطلا ال  َِّیبأ  ِۀَّمهلا  َیلاع  سفنلا  َمیظع  ناک  ( 3 ( ) هَحور هللا  َسَّدَق   ) ّيوسوملا َّیضرلا  َدِّیـسلا  ّنأ  يُور  دق  و 

: ًاموی هل  لاق  ( 6  ) هخیاشم ضعب  ّنأ  اهنم  و  هریغ ؛ و  ( ، 5  ) هل َِدلُو  دولوم  ببسب  هَتلِص  َدارأ  نیح  یسابعلا  ۀفیلخلا  عم  ٌۀبیرغ  ٌصَِصق  کلذ 
. اهیلإ ْلِقتناف  َکل  اُهْتبَهَو  دق  َکل ، ٌۀحلاص  ٌۀعساو  ٌراد  یل  و  َکلاحب ، ُقِیَلت  ٌۀَقِّیَض ال  َكَراد  ّنأ  ینَغََلب 

؛ َمالکلا هیلع  داعأف  یبأف ،
: لاقف

وه و  یناحورلا ، كوبأ  ّینأل  َکیبأ ، ِّقح  ْنِم  ُمظعأ  َکیلع  یِّقَح  ّنإ  ُخیـشلا : هل  لاقف  هریغ »؟ ْنِم  فیکف  ُّطَق ، یبأ  َِّرب  ْلَْبقأ  مل  اـنأ  خیـش  اـی  »
. ینامسجلا كوبأ 

(6 «. ) َرادلا ُْتِلبَق  دق  (: » هللا همحر   ) ُدِّیَسلا لاقف 
: ءالضفلا ُضعب  لاق  انه  نم  و 

(7  ) بأ َْریَخ  َناک  َْملِْعلا  َمَّلَع  ْنَم 
(8  ) فَطُّنلا ُوبأ  ِحوُّرلا ال  ُوبأ  َكاذ 

[ شماه *****]
.235 ص 234 - بابلا ، اذه  نم  ثلاثلا  عونلا  نم  یناثلا  مسقلا  لّوأ  یف  ( - 1)

.119 ۀعیرشلا / » مراکم  یلإ  ۀعیرذلا  « ؛ 271 يرصان / » قالخأ  « ؛ 45 ج 1 / ءابدألا » تارضاحم  ( - » 2)
. سماخلا ددعلا  انثارت »  » ةرشن عجاری  نأ  ۀمّیقلا  هراثآ  ّیضرلا و  ةایح  نع  لیصفتلا  بغری  نم  وجرن  ( - 3)

مل و  هنیناوق ، نیدـلاب و  امزتلم  ۀّـمهلا  یلاع  سفنلا ، فیرـش  افیفع  ناک  و  : » 33 ج 1 / ۀغالبلا » جهن  حرـش   » یف دـیدحلا  یبأ  نبا  لاق  ( - 4)
یلع اودهتجا  مّهنإف  هیوب  ونب  اّمأف  فلظ ؛ ةّدش  سفن و  فرـش  کلذب  کیهان  و  هیبأ ، تالـص  ّدر  ّهنأ  یّتح  ةزئاج ، ۀلـص و ال  دحأ  نم  لبقی 
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«. لبقی ملف  مهتالص  هلوبق 
: لاق ّیمامإلا ، هیقفلا  یّلحلا  سیردإ  نب  دّمحم  ّطخب  تأرق  و  : » هیف لاق  40 ؛ - 39 ج 1 / ۀغالبلا » جهن  حرش  ( - » 5)

ءاهب ریزو  فلخ  نبا  دّمحم  بلاغ  یبأ  کلملا  رخف  دنع  اموی  تنک  لاق : یعفاشلا ، هیقفلا  ینییارفـسألا  دّـمحم  نب  دـمحأ  دـماح  وبأ  یکح 
صصقلا عاقرلا و  نم  هدیب  ناک  ام  یّلخ  و  هلزنم ، نم  عفر  هّلجأ و  همظعأف و  نسحلا ، وبأ  یـضرلا  هیلع  لخدف  ۀلودلا ، ناطلـس  هنبا  ۀلودلا و 

فلأ هیلإ  تذفنأف  دلو ، هل  دلو  دـق  ّهنأ  یب  لّصتا  یـضرلا ، باتک  اذـه  کلملا :  رخف  ینعی   ] لاقف فرـصنا …  نأ  یلإ  هثداحی  هیلع  لبقأ  و 
اهّدرف و لاحلا ، هذه  لثم  یف  اذـه  لثم  مهتّدوم  يوذ  مهئالخأ و  یلإ  ءاقدـصألا  لمحی  نأ  ةداعلا  ترج  دـقف  ۀـلباقلل  هذـه  هل : تلق  رانید ،

یلع علطی  تیب ال  لهأ  اّننإ  هتلمج : یف  ّدرلا و  نع  راذـتعا  وه  و  هتأرقف ، ینییارفـسألا :  دـماح  ابأ  ینعی   ] لاق هأرقاف . باتکلا  اذـه  ّیلإ  بتک 
ضعب فییزت  دقنل و  رظنا  … و  ۀلص » نلبقی  ةرجأ و ال  نذخأی  نّمم  نسل  انئاسن و  نم  رمألا  اذه  نّیلوتی  انزئاجع  اّمنإ  و  ۀبیرغ ، ۀلباق  انلاوحأ 

.262 ص 248 - سماخلا ، ددعلا  انثارت ،»  » ةرشن یف  عوبطملا  نابکوک ،» یضترملا  یضرلا و   » ۀلاقم هلقنن - مل  يذلا  ۀیاکحلا - هذه 
.34 ج 1 / ۀغالبلا » جهن  حرش   » یف امک  یکلاملا  هیقفلا  ّيربطلا  دّمحم  نب  دمحأ  نب  میهاربإ  قاحسإ  یبأ  خیشلا  وه  ( - 6)

.34 ج 1 / ۀغالبلا » جهن  حرش  ( - » 7)
: هلبق و  77 ؛ نیدلا / » ایندلا و  بدأ  ( - » 8)

ببس مه  انداسجأ  ءابآ  »
« فّلتلا ضئارع  انلعج  نأل 

: یناثلا تیبلا  یف  و 
«. ملعلا مّلع   » لدب سانلا » مّلع  »

هضرم بیط  هخیش  نأ  سفنلا و  ضیرم  هنأ  داقتعا  . 3

؛ سفنلا ُضیرم  ّهنأ  َدِقَتْعَی  ْنأ  ثلاثلا :
َدقتعی ۀّیندبلا و  يوقلا  طالخأ  ۀبلغ  ببسب  اهعبط  نع  ْتَجَرَخ  اّمنإ  و  ُملعلا ، ِسفنلا  ُعبط  یعیبطلا و  يرجملا  نع  فارحنالا  وه  َضَرملا  ّنأل 

وأ ینالفلا ،» َباتکلا  أَرقا  : » هل َلوقی  ْنأک  هیلع ، ریُِـشی  امیف  هَِفلاخی  ْنأ  یغبنی  ـالف  یعیبطلا . يرجملا  یلإ  هُّدُرَی  ّهنـأل  هضرم ، ُبیبط  هَخیـش  ّنأ 
. هجالع هجو  یف  هبیبط  یلع  ُّدرَی  ضیرملا  ۀلزنمب  ناک  هََفلاخ  ْنإ  ّهنأل  سردلا ؛ » نِم  ردقلا  اذهب  ِفَتْکا  »

«1  » هبیذعت بجوت  هبیبط  ضیرملا  ۀعجارم  مکحلا  یف  لیق  دق  و 
ُبجَیف ُمِّلعتملا ، کلذک  ِهتَْبیَغ ، بیبطلا و  ِةرـضح  یف  ءاودلل  ِةَدِـسْفملا  ِۀـیذغألا  تایذؤملا و  ِلوانت  ُكرت  ضیرملا  یلع  َبجاولا  ّنأ  امک  و 

، لئاذرلا نِم  اهریغ  و  بْجُعلا ، ِْربِکلا و  ِبَضَغلا و  دَسَحلا و  دْقِحلا و  نم  اهنع : یهنلا  مِّلعملا  ُۀیاغ  یتلا  ۀّیونعملا  ۀـساَجنلا  َنِم  هَسفن  َرِّهَُطی  ْنأ 
. بیبطلاب َعِفَْتنَِیل  ًاسأر  ِضرملا  َةَّدام  َعَطْقَی  و 

[ شماه *****]
. هتحّفصت هتعجار و  يذلا  لاثمألا  مکحلا و  بتک  نم  ریثک  یف  هدجأ  مل  ( - 1)

هبویع نع  هحفصلا  برض  مارتحالا و  نیعب  خیشا  رظن  . 4

مارتحالا  نیعب  هرظنی  نأ 
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ضعب ناک  دـقل  و  هنهذ . یف  هنم  هعمـسی  ام  خوسر  هب و  هعافتنا  یلإ  برقأ  کـلذ  نإـف  هبویع  نع  احفـص  برـضی  مارکـإلا و  لـالجإلا و  و 
«. 1  » ینم هملع  ۀکربب  بهذت  ینع و ال  یملعم  بیع  رتسا  مهللا  لاق  ءیشب و  قدصت  هخیش  یلإ  بهذ  اذإ  فلسلا 

243 ص : دیرملا ، ۀینم 
نأ تأرتجا  ام  هللا  رخآ و  لاق  و  «. 2  » اهعفر لاق  وأ  اهعقو  عمسی  الئل  هل  ۀبیه  اقیفر  احفص  یخیش  يدی  نیب  ۀقرولا  حفـصأ  تنک  رخآ  لاق  و 

«. 3  » هل ۀبیه  یلإ  رظنی  یخیش  ءاملا و  برشأ 
: یناهفصألا ُنادْمَح  لاق  و 

َّمث انیلع ، َلَْبقأ  هیلإ و  ْتِفَْتلَی  ملف  ثیدح ، نع  هلَأَس  طئاحلا و  یلإ  َدَنَتْـساف  ( 5 ، ) ِّيدهملا ۀفیلخلا  دالوأ  ُضعب  هاتأف  ( 4 ، ) کیرش َدنع  ُتنک 
: لاقف کلذ ، لثمل  ٌکیرش  َداعف  داع ،

: لاق ءافَلُخلا ؟ دالوأب  ُّفِخَتْسَتأ 
«. هَعِّیَضُأ ْنأ  ْنِم  هللا  َدنع  ُّلَجأ  َملعلا  ّنکل  و  «ال ،

(6 .« ) ُملعلا ُبَلُْطی  اذکه  : » کیرش لاقف  ْهیَتَبْکُر ، یلع  اثَجَف 
[ شماه *****]

.61 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 121 نآرقلا / » ۀلمح  بادآ  یف  نایبتلا  « ؛ 88 عماسلا / » ةرکذت  ( - » 1)
ج 3/ ریدقلا » ضیف   » و 61 ؛ ج 1 / بّذهملا » حرش   » و 88 ؛ عماسلا / » ةرکذت   » یف امک  سنأ ، نب  کلام  هخیش  نم  دارأ  یعفاشلا و  هلاق  ( - 2)

«. اهعقو عمسی  الئل  قفرب  کلام  يدی  نیب  ۀقرولا  حفصأ  تنک  یعفاشلا : لاق  : » هیف و  ، 253
حرش  » و 24 ؛ - 23 نآرقلا / » ۀــلمح  بادآ  یف  ناـیبتلا   » و 88 ؛ عماسلا / » ةرکذـت   » یف اـمک  یعفاـشلا ، هخیـش  نم  دارأ  عیبرلا و  هلاـق  ( - 3)

«. رظنی یعفاشلا  ءاملا و  برشأ  نأ  تأرتجا  ام  هّللا  و  عیبرلا : لاق  : » هیف و  ، 253 ج 3 / ریدقلا » ضیف   » و 61 ؛ ج 1 / بّذهملا »
ةرکذت  » و 163 ؛ ج 3 / مالعألا »  » یف هتمجرت  رداـصم  هتمجرت و  رظنا  ۀنـس 177 ه . یّفوتملا  ّیفوکلا  ّیعخنلا  هّللا  دبع  نب  کیرـش  وه  ( - 4)

.468 - 464 ج 2 / نایعألا » تایفو   » و 232 ؛ ج 1 / ظافحلا »
رداـصم هتمجرت و  رظنا  ۀنـس 169 ه  تام  ۀیـسابعلا ، ۀلودلا  ءافلخ  نم  ّیـسابعلا ، یلع  نب  دّمحم  نب  روصنملا  هّللا  دبع  نب  دّـمحم  وه  ( - 5)

.221 ج 6 / مالعألا »  » یف هتمجرت 
.133 ءالمتسالا / » ءالمإلا و  بدأ  « ؛ 61 ج 1 / بّذهملا » حرش  ( - » 6)

مهریغ ءاملعلل و  عضاوتلا  یلع  ةدایز  خیشلل  عضاوتلا  . 5

، ٌّزِع ِهِخیشل  هَّلُذ  ْنأ  ْمَْلعَْیل  َو  ُُهلانَی ، هل  هِعِضاوِتبف  ملعلل ، َعَضاوَتَی  و  مهریغ ، ءاملعلل و  عضاوتلا  نِم  هب  َِرمُأ  ام  یلع  ًةدایز  هل  َعضاوتی  نأ  سماخلا :
(: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ُّیبنلا لاق  دق  و  ٌفَرَـش . هتمدخ  یف  َرُّمـشَتلا  و  ٌَۀبُوثَم ، ِِهتَمْرُح  میظعت  و  ٌۀَْعفِر ، هل  هَعـضاوت  و  ٌرْخَف ، هل  هَعوضخ  و 

(1 .« ) هنم َنوُمَّلَعَت  نمل  اوُعَضاَوت  و  َراقَولا ، َۀنیکسلا و  ِْملِْعِلل  اوُمَّلَعَت  و  َملعلا ، اوُمَّلَعَت  »
«. 2  » ُهاَْهنَی َو  ُهُُرمْأَی  َْلب  َلاَق  ِهیِرَتْشَی  َو  ُهُعِیبَی  َأ  َلِیق  ُهَّقِر  َکَلَم  ًَۀلَأْسَم  ًادَحَأ  َمَّلَع  ْنَم  َلاَق ص  َو 

244 ص : دیرملا ، ۀینم 
: ءاملعلا ُضعب  َدَْشنأ  و 

اهَنُومِرُْکی ْیَِکل  یسْفَن  ْمَُهل  ُنیِهُأ 
(3  ) اُهنیُِهت یتَّلا ال  ُسْفَنلا  َمرُْکت  َْنل  َو 
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[ شماه *****]
زنک « ؛ 140 ج 1 / بولقلا » توق  « ؛ ثیدحلا 3322 ، 253 ج 3 / ریدقلا » ضیف  : » هحرـش و  ءاتلا ، فرح  ، 131 ج 1 / ریغـصلا » عماجلا  ( - » 1)

ثیدحلا 28717. ، 141 ج 10 / لاّمعلا »
اـصخش مّلع  نم  نیملاعلا : دّیـس  لاق  : » یناقلاطلا نیدلا  ءالع  نب  دومحم  دّیـسلل  یئاسحألا  روهمج  یبأ  نب  دّـمحم  خیـشلا  ةزاجإ  یف  ( - 2)

ج 1/ هلـضف » ملعلا و  نایب  عماج   » یف و  (. 16 ج 108 / راونألا » راحب  « )» هاهنی هرمأی و  نکل  و  ال ؛ لاق : هعیبی ؟ أ  هل : لـیقف  هّقر ، کـلم  ۀـلأسم 
«. دبع هل  انأف  اثیدح  هنم  تعمس  نم  لک  لوقی : ۀبعش  تعمس  : » … 154

اهتنهأ لاقف : داؤد ! اـبأ  اـی  اـهتنهأ  هسرف :- سوست  هتنب  یلإ  رظن  و  يداـیإلا - داؤد  یبـأل  لـیق  و  : » 205 ج 1 / یـضترملا » یلاـمأ   » یف ( - 3)
: ناطلسلا باب  یلع  ّلذ  هقحل  یبارعأ  لوق  کلذ  لثم  و  یناوهب . اهتمرکأ  امک  یتمارکب ،

مهب اهمرکأل  یسفن  مهل  نیهأ 
؛ » اهنیهت یتلا ال  سفنلا  مرکت  نل  و 

أشنأف : » … 142 ج 1 / هلضف » ملعلا و  نایب  عماج   » یف و  تیبلا ؛ » مهل …  نیهأ  یعفاشلا : نع  يوری  و  : » 300 ءابدألا ج 1 / تارضاحم   » یف و 
: لاق : » … 228 ج 2 / بولقلا » توق   » یف و  تیبلا ؛ » مهل …  نیهأ  یعفاشلا :

: لوقی یعفاشلا  عمسأ  تنک  ام  اریثک 
اهنومرکی یکل  یسفن  مهل  نیهأ 

؛ » اهنیهت یتلا ال  سفنلا  مرکت  نل  و 
لزأ مل  ّینإف  کتقلح ، لهأل  کقلخ  نّسح  ءابرغلل و  کسفن  ربصا  نأ  یطیوبلا  ّیلإ  بتک  عیبرلا : لاق  : » 165 ج 2 / ۀیعفاشلا » تاقبط   » یف و 

: تیبلا اذهب  لثمتی  نأ  رثکی  یعفاشلا  عمسأ 
اهنومرکی یکل  یسفن  مهل  نیهأ 

؛ » اهنیهت یتلا ال  سفنلا  مرکت  نل  و 
: لاقف ءاملعلل  هعضاوت  یلع  بتوع  یعفاشلا  ّنإ  لاقی : : » 87 عماسلا / » ةرکذت   » یف و 

اهنومرکی مهف  یسفن  مهل  نیهأ 
«. تیبلا نل …  و 

:24 مّلعتملا / » میلعت   » یف ام  تیبلا  اذه  لثم  و 
اهّزعت نأ  یهتشت  اسفن  کل  يرأ 

«. اّهلذت یّتح  ّزعلا  لانت  تسلف 

هیلع رمآتلا  خیشلا و  یلع  راکنإلا  مدع  . 6

یِْقُلی و  اهِّلُک ، هرومُأ  یف  هیلإ  داْقنَی  لب  هنم ، باوصلاب  ُملعأ  ّهن  يرَیَف أ  هیأر ، فالخب  هیلع  َریُِـشی  َرَمآتَی و ال  و ال  هیلع ، َرِْکُنی  ـال  ْنأ  سداـسلا :
هرومُأ یف  هرِواُشی  و  ًارایتخا ، ًایأر و ال  هعم  ِقبَتْـسَی  و ال  هِسفن ، َيأر  ََفلاخ  ْنإ  هاـضر و  يّرَحَتَی  و  هحُْـصِنل ، نِعْذـُی  و  ًاـسار ، هرمأ  َماـمِز  هیلإ 

. بلقلا ناسللاب و  هریبدت  هیأر و  نع  ُجرخی  و ال  هرمأب ، رِمَتْأی  و  اهِّلُک ،
.« هسفن یف  هباوص  ْنِم  دشرتسملل  ُعفنأ  ِدِشرملا  أطخ  ( » 1 : ) ءاملعلا ضعب  لاق 

(2 . ) کلذ یلع  هیبنت  مالسلا ) امهیلع   ) رضخلا یسوم و  ۀّصق  یف  و 
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245 ص : دیرملا ، ۀینم 
لاق كاذ  مل  کل  تلقف  اذـک  اذـک و  یل  تلق  کنأ  تیأر  تلقف  یل  امانم  یخیـشل  تیکح  لاق  هخیاشم  ضعب  نع  لضافألا  ضعب  لـقن  و 
یف کناسل  یلع  کلذ  يرج  امل  کل  هلوقأ  ام  راـکنإ  ۀـبلاطملا و  زیوجت  کـنطاب  یف  ناـک  هنأ  ـال  ول  لاـق  ینملکی و  مل  ارهـش و  ینرجهف 

. هبلق یلع  ۀظقیلا  یف  بلغی  ام  فالخ  « 3  » همانم یف  ناسنإلا  يری  املق  ذإ  لاق  امک  رمألا  و  مانملا .
[ شماه *****]

.116 لمعلا / » نازیم   » و 88 ؛ عماسلا / » ةرکذت   » اضیأ رظنا  و  . 45 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » یف هلاق  یلازغلا ، وه  ( - 1)
َْنل َکَّنِإ  : » رـضخلا لاق  ثیح  مالّـسلا ؛ امهیلع  یـسوم  رـضخلا و  ۀصقب  یلاعت  هّللا  هّبن  دق  و  : » … 45 ج 1 / نیدـلا » مولع  ءاـیحإ   » یف ( - 2)
ٍءْیَش ْنَع  ِیْنلَئْسَت  الَف  ِینَتْعَبَّتا  ِنِإَف  : » لاقف میلـستلا ، توکـسلا و  هیلع  طرـش  ّمث  ًاْربُخ » ِِهب  ْطُِحت  َْمل  ام  یلَع  ُِربْصَت  َْفیَک  َو  ًاْربَص  َیِعَم  َعیِطَتْـسَت 

هسفنل یقبتسا  مّلعتم  ّلک  ۀلمجلاب  و  امهنیب . قارفلا  ببس  کلذ  ناک  نأ  یلإ  هتدارم  یف  لزی  مل  ربصی و  مل  ّمث  ًارْکِذ » ُْهنِم  ََکل  َثِدْحُأ  یَّتَح 
«. نارسخلا قافخإلاب و  هیلع  مکحاف  مّلعملا ، رایتخا  نود  ارایتخا  ایأر و 

. اهردصم ۀیاکحلا و  لقانب  رفظأ  مل  ( - 3)

هروضح هتبیغ و  یف  خیشلا  لیجبت  . 7

و يدَّیَـسای » : » َلوقی لب  دـُعب ، ْنِم  هَیِداُنی  و ال  ِهفاک ، باطخلا و  ءاتب  هَبِطاخی  و ال  هروضُح ، ِهتَْبیَغ و  یف  هباوج ، هباطخ و  یف  ُهَلِّجَُبی  ْنأ  عباسلا :
وأ مکنع » هللا  َیِـضَر  ُْمْتُلق   » و اذک » یف  مُُکیأرام   » و اذک » یف  نولوقت  ام   » وحن ًامیظعت  عمجلا  ِغَیِِـصب  هَبِطاُخی  و  کلذ ، هبـشأ  ام  و  ذاتـسُأ » ای  »

«. هللا ُمُکَمِحَر   » وأ ْمُْکنِم » هللا  َلَّبَقَت  »
: هلوقک همیظعتب ، ُرِعُْشی  امب  ًانورقم  ّالإ  همساب  ِهتَْبیَغ  یف  ُهَیِّمَُسی  الو 

. کلذ وحن  و  خیشلا » لاق  »

هیده ةاعارم  هب و  هؤدتقا  هسفن و  یف  خیشلا  ۀمرح  میظعت  . 8

هب  هؤادتقا  هسفن و  یف  هتمرح  میظعت  « 1  » نماثلا
یف ُهتیاعِر  ُبجت  اّمع  ًةداـیز  ( 3  ) اهل ُبَضْغَی  و  هَتَْبیِغ ، ُّدُرَی  و  هتایَح ، َةَّدـُم  هل  ءاعدـلا  نعلفغی  الف  هتوم  دـعب  هتبیغ و  یف  « 2  » هیده ةاعارم  و 

. َسلجملا َقَراف  ماق و  کلذ  نع  َزِجَع  ْنإف  هریغ ،
و هنع ، َۀـقدصلا  هیلع و  َمُّحرتلا  و  هل ، رافغتـسالا  هِربق و  َةَرایز  ُدَـهاعَتَی  و  ِهتوم ، َدـعب  هتاـیح و  یف  ِهیِّبُِحم  َهءاّدِوأ و  و  َهبراـقأ ، هَتَّیِّرُذ و  یعری  و 

ُبَّدأتی و  ِهتاداع ، ِهتادابع و  یف  هتانَکَـس  هتاکرحب و  يدَـتْقَی  و  هَتداـع ، نیدـلا  ملعلا و  یف  یعاُری  و  ُهَکَلْـسَم ، يْدَـهلا  ِتْمَـسلا و  یف  ُُکلْـسَی 
. هب ُءادتقالا  َنُسْحَِیل  حلاص  خیش  َلیصحت  ُّمهألا  ناک  َّمَث  نم  و  هبادآب ،

یلع َرَصَْتقا  ّالإ  و  َلَعَف ، هتفصب  ِفاّصتالا  َدعب  هیلع  ةدایزلا  یلع  َرَدَق  ْنإ  ّمث 
246 ص : دیرملا ، ۀینم 

. ۀبحصلا رثأ  رهظی  هبف  یسأتلا 
[ شماه *****]

.90 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
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: سلف لاثم  يدـهلا  و  «: » يدـه  » ةدام ، 783 رینملا / » حابـصملا   » یف لاـق  هتریـس ؛ ینعمب : وه  و  ه ،»  » ۀـطوطخملا و خـسنلا  یف  اذـکه  ( - 2)
«، نیذه  » باوصلا نوکی  نأ  ادیعب  لمتحی  و  یفخی ، امک ال  أطخ  وه  و  هیدـه ،»  » لدـب هذـه » «: » ه  » يوس ۀـعوبطملا  خـسنلا  یف  و  ةریـسلا ؛ »

. لّمأتف هب . هئادتقا  هسفن و  یف  هتمرح  میظعت  یلإ  ةراشإ 
. هتبیغ یلإ  ادئاع  ریمضلا  نوکی  نأ  نکمی  و  ة ،»  » شماه یف  امک  هتمرحل  يأ  ( - 3)

ۀلیضف هیف  ام  یلع  هل  هفیقوت  یلع  خیشلا  رکش  . 9

ریغ وأ  هیناعی  روصق  وأ  هیرتعی  لسک  وأ  ٌۀصیقن ، هیفام  یلع  هل  ِهِخیبوت  یلع  و  ٌۀلیضف ، هیف  ام  یلع  هل  هقیفوت  یلع  َْخیشلا  َرُکْشَی  نأ  ( 1 : ) عساتلا
«2  » هحالص هداشرإ و  هخیبوت  هیلع و  هفاقیإ  یف  امم  کلذ 

ءاـنتعالا یلع  هل  ُثعبأ  و  خیـشلا ، بلقل  ُلـیمأ  کـلذ  ّنإـف  هیلإ ؛ ِهرظن  هب و  ِخیـشلا  ءاـنتعاب  هیلع  مَِعنلا  ۀـلمج  ْنـِم  خیـشلا  نـِم  کـلذ  َّدـُعَی  و 
. هحلاصمب

لب هنع ، َلَفَغ  هب و  ًافِراع  ناک  ّهنأ  ُرِهُْظی  الف  ُلبق ، ْنِم  کلذ  ُفِْرعَی  ناک  و  هنم ، ْتَرَدَص  ۀـصیقن  وأ  بدأ ، ْنِم  ۀـقیقد  یلع  ُخیـشلا  ُهَفَّقَو  اذإ  و 
، ٌرْذُع کلذ  یف  هل  ناک  ْنإف  ۀجاحلا ؛ تقو  یف  ۀحیصنلا  یلإ  دوعلل  ًایِعْدَتْسُم  کلذب  َنوکیل  هرمأب ، هئانتعا  کلذ و  هتدافإ  یلع  َخیَشلا  ُرُکْشَی 

. هب هُمالعإ  نَّیعتیف  ٌةدَسْفَم ، ِرذعلا  ِنایب  كرت  یلع  َبَّتَرَتَی  ْنأ  ّالإ  هکُْرتَیف ؛ ّالإ  هب و  َسأب  الف  َحلصأ ، هب  ِخیَشلا  ُمالعإ  ناک  و 
[ شماه *****]

.93 - 92 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
هداشرإ و هخیبوت و  هیلع و  هقافـشإ  هیف  اّمم  کـلذ  ریغ  وأ  «: » ق  » و م » «، » ز  » یف و  . 93 عماسلا / » ةرکذت   » و ن » «، » ط «، » ه  » یف اذـکه  ( - 2)

نم ةرابعلا  ولخت  الف  ناک  اـم  فیک  و  هحالـص ؛ » هداـشرإ و  هخیبوت  و  هیلع ، هقافـشإ  هیف  اّـمم  کـلذ  ریغ  وأ  «: » ح  » و ض »  » یف و  هحـالص .»
. بارطضالا

هلاعفأ لیوأت  هخیش و  نم  ردصت  ةوفج  یلع  ربصلا  . 10

َلَّوأتیو هلامک ، ِداقتعا  هتدیقع و  ِنسح  هتمزالم و  نع  کلذ  هَّدُصَی  و ال  ُقلُخ ، ِءوس  وأ  هخیـش ، نم  ُرُدْصَت  ةَْوفَج  یلع  َِربْصَی  نأ  ( 1 : ) رشاعلا
. قیفوتلا ُلیلق  ّالإ  کلذ  نع  ُزِْجعَی  امف  هِّحَصأ ، لیوأت و  ِنسحأ  یلع  ٌمومذم  اهُرهاظ  یتلا  َهلاعفأ 

ةدومل یقبأ  کلذ  نإف  هیلع  هیف  بتعلا  لعجی  هیلإ و  بجوملا  بسنی  رافغتسالا و  عقو و  امم  ۀبوتلا  راذتعالاب و  هخیـش  ةوفج  دنع  وه  أدبی  و 
. هایند هترخآ و  یف  بلاطلل  عفنأ  هبلقل و  ظفحأ  هخیش و 

: فلسلا ضعب  نع  و 
(2 . ) ةرخآلا ایندلا و  ّزِع  یلإ  هُرمأ  لآ  هیلع  َرَبَص  نم  و  ۀلاهَجلا ، ِۀَیامَع  یف  هَرْمُع  یَِقب  میلعتلا  ِّلُذ  یلع  ِْربْصَی  مل  نم 

247 ص : دیرملا ، ۀینم 
ًابُولْطَم ُتْزَزَعَف  « 3  » ًاِبلاَط ُْتَللَذ  اَمُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ُروُهْشَْملا  َُرثَْألا  ُْهنِم  َو  " 

نم کنوتأی  اموق  نإ  ۀـنییع  نب  نایفـسل  لیق  و  «. 4  » عماجلا نیطاسأ  یلع  بضغی  يذـلا  لثم  ملاعلا  یلع  بضغی  يذـلا  لثم  مهـضعب  لاق  و 
و « 5  » یقلخ ءوسل  مهعفنی  ام  اوکرتی  نأ  کلثم  اذإ  یقمح  مه  لئاقلل  لاقف  كوکرتی  اوبهذـی و  نأ  کـشوی  مهیلع  بضغت  ضرـألا  راـطقأ 

مهضعبل 
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ُهَبِیبَط َتْوَفَج  ْنإ  َِکئاِدل  ِْربْصا 
«6  » امِّلَعُم َتْوَفَج  ْنإ  َِکلْهَِجل  ِْربْصا  َو 

[ شماه *****]
.63 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 92 - 91 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

بادآ یف  نایبتلا  « ؛ 71 یعادلا / » ةّدع  « ؛ 75 نیدلا / » ایندلا و  بدأ  « ؛ 118 ج 1 / هلـضف » ملعلا و  نایب  عماج  « ؛ 91 عماسلا / » ةرکذـت  ( - » 2)
یقب میلعتلا  ضضم  یلع  ربصی  مل  نم  : » ثیدحلا 8971 ، 411 ج 5 / مکحلا » ررغ   » یف و  . 63 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 26 نآرقلا / » ۀلمح 

«. لهجلا ّلذ  یف 
ةّدع « ؛ 9 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ  « ؛ 75 نیدلا / » ایندلا و  بدأ  « ؛ 142 ج 1 / هلضف » ملعلا و  نایب  عماج  « ؛ 122 ج 2 / رابخألا » نویع  ( - » 3)

.63 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 26 نآرقلا / » ۀلمح  بادآ  یف  نایبتلا  « ؛ 71 یعادلا / »
.91 عماسلا / » ةرکذت   » و 146 ؛ ءالمتسالا / » ءالمإلا و  بدأ   » یف امک  نارمع  نب  یفاعم  هلاق  ( - 4)

.145 ءالمتسالا / » ءالمإلا و  بدأ   » رظنا و  . 92 - 91 عماسلا / » ةرکذت  ( - » 5)
: ءارعشلا ضعب  لاق  : » 75 نیدلا / » ایندلا و  بدأ   » یف ( - 6)

امرکی مل  امه  اذإ  ناحصنی  امهالک ال  بیبطلا  مّلعملا و  ّنإ 
« امّلعم توفج  نإ  کلهجل  ربصا  هبیبط و  تنهأ  نإ  کئادل  ربصاف 

«، ۀنمد هلیلک و   » یف و  هبیبط ؛ » تنهأ   » لدـب هبیبط » توفج  : » امهیف ّنأ  ّالإ  ، 9 مّلعتملا / » میلعت   » و 53 ؛ ج 1 / ءابدألا » تارـضاحم   » یف هلثم  و 
ص 94: يونیم ، یبتجم  قیقحت 

« امّلعم توفج  نإ  کلهجب  عنقا  اجلاعم و  توفج  نإ  کئادل  ربصاف  »
ص 138: یلمآلا ، هدازنسح  ذاتسألا  قیقحت  ۀنمد ،» هلیلک و   » یف و 

امرکی امه ال  اذإ  ناحصنی  امهالک ال  بیبطلا  مّلعملا و  ّنإ  »
« امّلعم تنهأ  نإ  کلهجب  عنقا  هبیبط و  توفج  نإ  کئادل  ربصاف 

بتک ضعب  یلإ  تعجار  یّنکل  و  لوـقأ : يّرعملا .» ءـالعلا  یبأ  نم  رعـشلا  و  -: » مهـضعب نع  ـالقن  هلوـقب - اـنه  هدـییأت  ماد  ذاتـسألا  قـّلع  و 
یف امک  يّرعملا - أشنأ  معن ، اـمهیف . هدـجأ  ملف  امهتحّفـصت  و  مزلی - » ـال  اـم  موزل  وأ  تاـیموزللا   » و دـنزلا ؛ » طقـس  ناوید   » ینعأ يّرعملا -

: نیتیبلا نیذه  - 52 ج 4 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » و ، 206 مزلی / » ام ال  موزل  وأ  تایموزللا  »
امکیلإ تلق  داسجألا  رشحت  امهالک ال  بیبطلا  مّجنملا و  لاق 
امکیلع راسخلاف  یلوق  ّحص  وأ  رساخب  تسلف  امکلوق  ّحص  نإ 

هلوق یف  امهالک » ، » اضیأ و  ءادلا ، یلإ  دئاع  هبیبط  ریمـضف  ناک ، ام  فیک  و  يّرعملا ؛ یلإ  امهبـسن  نمل  كاذب  اذـه  هابتـشا  ادـیعب  لمتحی  و 
اذـه یلع  عالطالل  رظنا  و  أطخ ، عفرلا  بصنلاب و  امهیلک »  » باوصلا ّنأ  کیلع  بهذـی  الف  حیحـص ، عفرلاب  اـمهالک » بیبطلا  مّلعملا و  ّنإ  »

«. اتلک الک و   » لیذ فاکلا ، فرح  ، 106 بیبللا / » ینغم   » ثحبلا

خیشلا روضح  لبق  سلجملا  یلإ  روضحلاب  قبسلا  یلع  داهتجالا  . 11

سلجملا  یلإ  روضحلاب  قبسی  نأ  یلع  دهتجی  نأ  -[ 11]
زرتحی و  هرسیت . عم  یلوأ  وهف  سلجملا  یلإ  هعم  یشمی  جرخیل و  هراد  باب  یلع  هرظتنأ  نإ  هسفن و  کلذ  یلع  لمحی  خیشلا و  روضح  لبق 
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تقملل و هسفن  ضرعم  ةدیکأ  ةرورض  ریغ  نم  کلذ  لعاف  نإف  هراظتنا  یف  خیـشلا  عدیف  خیـشلا  روضح  نع  روضحلا  یف  رخأتی  نأ  « 1  » نع
یسیقلا  یسوم  نب  نوراه  نع  « 3  » همجعم یف  « 2  » توقای یکح  ۀیفاعلا . هللا  لأسن  مذلا 

249 ص : دیرملا ، ۀینم 
یف اموی  اـنأ  اـمنیبف  عیبرلا  لـصف  یف  نحن  و  « 5 [ » ءارهزلا عماجب  رداونلا  هئـالمإ  تقو   ] یلاـقلا یلع  یبأ  یلإ  فلتخن  اـنک  لاـق  « 4  » یبطرقلا

هنم و وندلاب  ینرمأف  دـلبلا  لهأ  مالعأ  یلع  یبأ  لوح  اهلک و  یبایث  تلتبا  یتح  هسلجم  یلإ  تلـصو  امف  ۀباحـس  ینتذـخأ  ذإ  قیرطلا  ضعب 
یلإ فلتخأ  تنک  « 6  » لاق مث  اهلدبت  اهریغ  بایثب  ۀعرـسب  لوزی  لحمـضی و  ءیـش  اذهف  ضرع  ام  یلع  فسأت  رـصن ال  ابأ  ای  الهم  یل  لاق 
هحتف یلع  رـسعت  اقلغم و  هتیفلأ  هلزنم  یلإ  هنم  جرخأ  تنک  يذـلا  بردـلا  یلإ  تیهتنا  املف  هنم  برقتأل  هیلع  « 8  » تجلداف « 7  » دهاجم نبا 

رکبأ هللا  ناحبس  تلقف 
250 ص : دیرملا ، ۀینم 

جورخلا و ال یلع  ردقأ  مل  یب و  قاض  تطـسوت  املف  هتمحتقاف  بردلا  بنجب  « 9  » برـس یلإ  ترظنف  هنم  برقلا  یلع  بلغأ  روکبلا و  اذه 
هللا نم  و  مظعلا - فـشکنا  یتـح  یمحل  یف  برـسلا  رثأ  یباـیث و  تقرخت  نأ  دـعب  تصلخت - یتـح  ماـحتقا  دـشأ  هتمحتقاـف  لوخدـلا  یلع 

«11  » ۀسامحلا تیب  دشنأ  مث  یل  ضرع  امم  تنأ  نیأف  « 10  » لاق مث  لاحلا  کلت  یلع  خیشلا  سلجم  تیفاوف  جورخلاب 
اوغلب دق  نوعاسلا  دجملل و  تببد 
ارزألا هنود  اوقلأ  سوفنلا و  دهج 
مهرثکأ لم  یتح  دجملا  اودباک  و 

«12  » اربص نم  یفاو و  نم  دجملاب  زاف  و 
ُُهلِکآ َتنأ  ًارْمَت  َدْجملا  ِبَسَْحتال 

«13  » اِربَّصلا َقَْعَلت  یّتَح  َدْجملا  َُغْلبَت  َْنل 
251 ص : دیرملا ، ۀینم 

[ شماه *****]
نأ اـّلإ  باوصلا ، هّلعل  خـسنلا و  رئاـسل  قباـطم  هاـنتبثأ  اـم  و  نع ،» زرتـحی   » لدـب نع » صرحی  و  «: » ن  » و ط » «، » ق «، » ه «، » م «، » ز  » یف ( - 1)

«. نع زرتحی  بغری و   » ینعمب نع » صرحی   » نوکی
-127 ج 6 / نایعألا » تاـیفو   » یف هتمجرت  رداـصم  هتمجرت و  تدرو  ۀنـس 626 ه . یّفوتملا  يومحلا  یمورلا  هّللا  دـبع  نب  توقای  وه  ( - 2)

.179 - 178 ج 3 / نیّفلؤملا » مجعم   » و 131 ؛ ج 8 / مالعألا »  » و 139 ؛
یلایل و کلذ  یف  يدـهج  تلذـب  و  نیتّرم ، يومحلا  توقایل  نادـلبلا » مجعم   » و ءابدألا » مجعم   » عیمج تعّبتت  تحّفـصت و  ّینأ  ملعا  ( - 3)

«: رجم  » ةدام ، 58 ج 5 / نادلبلا » مجعم   » هباتک یف  توقای  لاق  معن  نیباتکلا ؛ نیذه  یف  ۀیاکحلا  هذه  دجأ  ملف  ةداع ؛ لّمحتی  امب ال  اماّیأ 
ابأ یّنکی  طیرجم ، نم  هلـصأ  ّیبطرقلا ، بیدألا  یـسیقلا  لدنج  نب  حلاص  نب  یـسوم  نب  نوراه  اهیلإ  بسنی  سلدـنألاب ، ةدـلب  طیرجم …  »

یلاقلا عم  ۀّـصق  هل  و  بدألا ، حیحـص  اـحلاص  ـالجر  ناـک  و  ینـالوخلا . هنع  يور  یلاـقلا . یلع  یبأ  یثیللا و  یـسیع  یبأ  نم  عمـس  رـصن ،
«[. ءابدألا مجعم   » ینعی  ] ءابدألا باتک  نم  هرابخأ  یف  اهترکذ 

«. لاوکشب نبا  هلاق  ۀنس 401 . ةدعقلا  يذ  نم  نیقب  عبرأل  یطیرجملا  تام  و 
مـساق نب  لیعامـسإ  ۀمجرت  یف  ۀصقلا  هذه  توقای  رکذی  مل  و  الـصأ ، یـسوم  نب  نوراه  ۀمجرت  عوبطملا  ءابدألا » مجعم   » یف سیل  نکل  و 

73؛ - 65 یف ج 5 / دهاجم  نب  ساّبع  نب  یسوم  نب  دمحأ  ۀمجرت  یف  و ال  ، 33 - 25 ج 7 / ءابدألا » مجعم   » یف یلاقلا  یلع  یبأب  فورعملا 
ج نادلبلا » مجعم   » یف هسفن  توقای  دیهشلا و  لاق  امک  ءابدألا » مجعم   » یف یسوم  نب  نوراه  ۀمجرت  ۀصقلا و  هذه  تءاج  لوقن : نأ  ّدب  الف 
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نأشب ص 11 ، اذه ، هباتک  ۀمّدقم  یف  نادلبلا » مجعم  یف  مالعألا   » ّفلؤم لاق  امک  ءابدألا ،» مجعم   » عیمج نآلا  یلإ  عبطی  مل  نکل  و  58 ؛ / 5
:93 ج 3 / ۀیبرعلا » ۀغللا  بادآ  خیرات   » باتک نع  القن  ءابدألا ،» مجعم - - »

ثویلجرم ذاتـسألا  طشنف  اهنم ، ۀلماک  ۀخـسن  یلع  لوصحلا  یف  عمطی  ال  ۀناتـسآلا ، ابورأ و  بتاکم  یف  ۀقرفتم  ةدـع  تادـّلجم  یف  لخدـی  »
یّتح انقّفوف  هئازجأ ، نم  هیلع  روثعلا  نکمی  ام  رشنب  بیج  راکذت  ۀنجل  تّمتها  و  هعبط ، یلع  فوقولا  باتکلا و  اذه  تاتش  عمجب  لاغتشالل 

و ۀناتـسآلاب ، یلربوک  ۀبتکم  نم  سماخلا  دروفـسکآ و  ۀبتکم  نم  ثلاثلا  فصن  یناثلا و  لّوألا و  یه : و  هنم ، ءازجأ  ۀـسمخ  رـشن  یلإ  نآلا 
عاس ّهنأ  هیلإ  راشملا  ذاتسألا  انربخأ  و  ءازجألا . رئاس  ّناظم  نع  ثحبلا  یف  لصاوتم  یعسلا  و  هنم ، ریخألا  مسقلا  صقنی  عبطلا  تحت  سداسلا 

ناکم یف  و ال  كانه ، ءیـش  دوجو  یلإ  ّقفوی  مل  ّهنأ  هباـتک …  اـنءاج  ّمث  دـنهلا ، اـنکل و  یف  اـهدوجو  عّقوتی  يرخأ  ءازجأ  نع  ثحبلا  یف 
 … «. اهربخ هلصی  مل  یتلا  ۀیصوصخلا  تابتکملا  ضعب  یف  ءیش  هنم  نوکی  نأ  عنمی  کلذ ال  نکل  رخآ ،

رثـکأ هّللا ، همحر  ّفلؤملا  تاراـبع  و  ، 657 - 656 ج 2 / ۀلـصلا »  » و 363 ؛ - 362 ج 3 / ةاورلا » هاـبنإ   » یف ۀـیاکحلا  هذـه  یلع  ترفظ  معن 
«. ۀلصلا  » یف اّمم  ةاورلا » هابنإ   » یف ام  یلع  اقابطنا 

ۀنس 401 ه. یف  یفوت  لصألا ، یطیرجملا  ّیبطرقلا ، یسیقلا  لدنج  نب  حلاص  نب  یسوم  نب  نوراه  رصن  وبأ  وه  ( - 4)
مجعم  » و 63 ؛ ج 8 / مـالعألا »  » و 363 ؛ - 362 ج 3 / ةاورلا » هاــبنإ   » و 657 ؛ - 656 ج 2 / ۀلـصلا »  » یف هتمجرت  رداـصم  هـتمجرت و  تدرو 

.131 ج 13 / نیّفلؤملا »
فورعملا نوراه  نب  نودبع  نب  مساق  نب  لیعامسإ  وه  یلاقلا  یلع  وبأ  و  ۀلـصلا .»  » و ةاورلا » هابنإ   » ینعأ ردصملا  نم  ۀنـسح  ۀلمکت  ( - 5)

-25 ج 7 / ءابدألا » مجعم   » و 228 ؛ - 226 ج 1 / نایعألا » تایفو   » یف هتمجرت  رداـصم  هتمجرت و  تدرو  ۀنس 356 ه . یف  یّفوتملا  یلاقلاب ،
.287 - 286 ج 2 / نیّفلؤملا » مجعم   » و 33 ؛

. یلاقلا یلع  ابأ  ینعی  ( - 6)
رداـصم هـتمجرت و  تدرو  324 ه ). - 245  ) دـهاجم نباـب  فورعملا  ّيدادـغبلا  یمیمتلا  دـهاجم  نب  یـسوم  نب  دـمحأ  رکب  وبأ  وـه  ( - 7)

.188 ج 2 / نیّفلؤملا » مجعم   » و 261 ؛ ج 1 / مالعألا »  » یف هتمجرت 
«(. جلد ، » 236 رینملا / » حابصملا  « ؛ 164 حاحصلا / » راتخم  « ؛ 133 ۀغالبلا / » ساسأ  . )» لیللا رخآ  یف  راس  لادلا :- دیدشتب  جلّدا - ( - 8)

«.( برس ، » 322 رینملا / » حابصملا  « ؛ 207 ۀغالبلا / » ساسأ  . )» هقیرط يأ  هبرس ، ّلخ  لاقی : قیرطلا ، برسلا : ( - 9)
. یلاقلا یلع  ابأ  ینعی  ( - 10)

ّنأل حیحص ، امهالک  و  ۀسامحلا ؛ » تیب  دشنأ  ّمث   » لدب اندشنأ » ّمث  «: » ةاورلا هابنإ   » و ۀلـصلا ؛ »  » یف نکل  و  خسنلا ، عیمج  یف  اذکه  ( - 11)
لاق وأ  ۀـسامحلا ، تیب  اولوقی : نأ  هیف  اّمم  ائیـش  اولقن  اذإ  مهتداع  ترج  دـق  و  ماّمت ، یبأل  ۀـسامحلا »  » باتک یف  ۀـّیورم  اضیأ  تایبألا  هذـه 
نم راعشأ  ۀعومجم  وه  و  ۀسامحلا ، باتک  یلإ  بوسنم  یسامحلا : و  «: » ۀیفاشلا حرـش  دهاوش  حرـش   » یف ّيدادغبلا  لاق  هوحن . یـسامحلا و 
ةّدع یلع  هراتخا  ام  ماّمت  وبأ  ّبتر  دق  و  روهشملا … ، رعاشلا  یئاطلا  سوأ  نب  بیبح  ماّمت  وبأ  اهراتخا  اهاقتنا و  مالـسإلا ، ۀیلهاجلا و  رعش 

اودهـشتسا اذإ  نیفنـصملا  ةداع  ترج  دق  و  ۀعاجـشلا . ۀسامحلا : و  هنم ، لّوألا  ءزجلاب  هتیمـست  رهتـشا  دق  ۀسامحلا … و  باب  اهلوأ  باوبأ :
(8 ج 4 / بجاحلا » نبا  ۀیفاش  حرش   … « )» ۀسامحلا باتک  یف  روکذملا  رعاشلا  دارملا  و  هوحن ، و  یسامحلا ، لاق  اولوقی : نأ  هیف  اّمم  ءیـشب 
و . 10 ، 7 ، 4 - 3 ج 1 / ۀسامحلا » ناوید  حرش   » و ۀقیلعتلا 1 ؛ ص 382 ، ۀـمتاخلا ، نم  یناثلا  بلطملا  یلع  انقیلاعت  یف  یتأی  ام  اضیأ  رظنا  و   ؛

.1511 ج 3 / ۀسامحلا » ناوید  حرش   » رظنا ماّمت ، یبأل  ۀسامحلا »  » باتک نم  ءاجهلا  باب  یف  ةروکذم  ۀثالثلا  تایبألا  هذه 
.80 - 77 ج 1 / یبرعلا » بدألا  خیرات   » هحورش هتاطوطخم و  هتاعبط و  ۀسامحلا و  باتک  یلع  عالطالل  عجار  و 

حرش  » و ةاورلا ؛ » هابنإ   » و ۀلـصلا ؛ »  » و 146 ؛ ج 1 / یلاقلا » یلامأ   » یف امک  هانتبثأ  ام  باوصلا  و  ّلم »  » لدـب ّلق » : » خـسنلا عیمج  یف  ( - 12)
: ۀعبرألا رداصملا  هذه  یف  اضیأ  و  . 1511 ج 3 / ۀسامحلا » ناوید 
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 …« یفوأ نم  دجملا  قناع  «و 
لدب 

 …« یفاو نم  دجملاب  زاف  «و 
«. دجملا اودباک  و   » لدب دجملا » اورباکف  «: » ۀسامحلا ناوید  حرش   » یف اضیأ  و   ؛

ج 3/ ۀـسامحلا » ناوـید  حرـش   » و برعلا ؛ ضعب  نع  دـیرد  نب  رکب  یبأ  نع  اـهاور  ، 146 ج 1 / یلاقلا » یلاـمأ   » یف تاـیبألا  هذـه  ( - 13)
صیخلت  » و انلق ؛- امک  - 657 - 656 ج 2 / ۀلصلا »  » و 363 ؛ - 362 ج 3 / ةاورلا » هابنإ   » یف ۀیاکحلا  مامت  و  دـسأ . ینب  نم  لجر  نع  ، 1511

. شماهلا ، 363 ج 3 / ةاورلا » هابنإ   » یف امک  دعب ، طوطخملا  موتکم ،» نبا 
و هاکح ، امب  ینالـس  و  هرداون - ، یف  اهعـضوم  یتأی  نأ  لبق  نم  هنع  اهانبتکف  رـصن : وبأ  لاـق  : » 657 ج 2 / ۀلصلا »  » یف لاوکـشب  نبا  داز  و 

ناوید حرـش   » یف یقوزرملا  لاق  و  تام .» یّتح  هقرافأ  مل  هیلإ و  فـالتخالا  نم  ترثکتـسا  باـیثلا و  کـلت  نم  یل  ضرع  اـم  يدـنع  ناـه 
اودهج دق  دجملا  باّلط  ابیبد و  کیعس  ناک  تیعس  اّمل  و  دجملل ، کیعس  أطابت  لوقی : -: » تایبألا هذه  حرـش  یف  - 1512 ج 3 / ۀسامحلا »

ائیش بلط  اذإ  هیعـس  یف  یعاسلا  هلعفی  ام  ّنأ  دارملا  و  لثم . اذه  و  مهبلط ، یف  اریهـشت  مهـسفنأ و  نع  افیفخت  هنود ، رزألا  اوقلأ  و  مهـسفنأ ،
هوغلبیل هودهاج  يأ  دجملا ، اورباک  لاقف : دـعب ، نم  مهدوهجم  لّصفی  ذـخأ  ّمث  اذـک .]  ] هولعف دـق  هبولطم ، كردـیل  فّفختلا  دّرجتلا و  نم 

و هنع . ایهال  امدان  عجر  قفخأ و  باخ و  رثکألا - مه  و  رّصق - ّلم و  نم  و  هل ، اقناعم  هب  ارفاظ  هاوتحا  هلان و  یفوأ  ربص و  نمف  التخ  ارـسق ال 
نیطوت نود  ۀحارلا  ۀمزالم  یلع  و  ریذعتلا ، لامعتـسا  ریـصقلا و  یعـسلاب  كردی  دجملا  نّنظت  ال  دارملا : و  عیرقت ، دجملا ؛ بسحت  ال  هلوق :

و اقعل . ربّصلا  تقعل  لاقی : و  هببـسب ، بطاعملا  ماحتقا  و  هنود ، تارارملا  عّرجتب  ّالإ  لاـنی  نل  ّهنإـف  ةدـهاجملا ؛ دـیدشلا و  ّدـکلا  یلع  سفنلا 
«. قوعللا وه  قعلی  ام  مسا 

هنذإ ریغب  ماعلا  سلجملا  ریغ  یف  خیشلا  یلع  لوخدلا  مدع  . 12

ُمَْلعَی ثیحب  َنَذأتسا  نإف  هُریغ ، هعم  ماهَدحو  ُخیـشلا  ناک  ٌءاوَس  هنذإ ، ریغب  ِّماعلا  سلجملا  ریغ  یف  ِخیـشلا  یلع  َلُخدی  ْنأ ال  ( 1 : ) َرَشَع یناثلا 
َثالث وأ  اهیلع ، ناذـئتسالا  یف  ُدـیزی  و ال  ًاثالث ، هَرَّرَک  هب  خیـشلا  ملع  یف  َّکَش  ْنإ  و  ناذـئتسالا ، ُرّرَُکی  ـال  َفَرَْـصنا و  ْنذأَـی ، مل  ُخیـشلا و 

نع ًادیعب  ُعِضوملا  ناک  ْنإف  ًالیلق ، ًالیلق  ۀقلحلاب  َُّمث  ِعباصألاب ، َُّمث  ( 2 ، ) عباصألا ِرافظأب  ًاّیِفَخ  بابلا  ُقْرَط  ْنُکَْیلو  ۀَْقلَحلاب ، وأ  بابلاب  تاقَرَط 
َُّمث هیلع ، ِمالـسلا  ِلوخدلاب و  مهُّنـسأف  مُُهلـضفأ  َمَّدَقَت  ًۀعامج  اوناک  َنِذأ و  ْنإ  و  ریغ ، ُعَمْـسَی ال  ام  ردـقب  ًءادـتبا  کلذ  ِعفرب  سأب  الف  بابلا ،

. ُلضفألاف ُلضفألا  هیلع  ُمِّلَُسی 
[ شماه *****]

.26 - 25 نآرقلا / » ۀلمح  بادآ  یف  نایبتلا  « ؛ 95 - 93 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
عمجم « ؛ شماهلا ، 94 عماسلا / » ةرکذت  « )» ریفاظألاب عرقت  تناک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  باوبأ  ّنأ  کلام : نب  سنأ  نع  ( - » 2)

(. 43 ج 8 / دئاوزلا »

بلقلا غراف  ةایهلا ، لماک  خیشلا  یلع  لوخدلا  . 13

وأ ساُعن  لاح  یف  ال  ِنهذـلا ، َیفاص  ِردـصلا  َحرـشنم  ًاطیـشن  ِلغاوشلا ، نِم  بلقلا  َغراف  ةْأیَهلا  َلِماک  خیـشلا  یلع  َلُخْدَـی  ْنأ  َرَـشَع : َثلاـثلا 
ۀحئار ِۀـلازإ  و  رعَـش ، رُفُظ و  ذـخأ  كاوِس و  نِم  هیلإ  ُجاـتْحَی  اـم  لامعتـسا  َدـعب  ًاـفِّظَنَتُم ، ًارِّهطَتُم  کـلذ ، ِوحن  و  شطع ، وأ  عوُـج  وأ  بَضَغ 
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. اهبادآ نم  رومُألا  هذه  و  ةدابع ، یف  عامتجا  رکذ و  ُسلجم  ّهنإف  ملعلا ، َسلجم  ُدِصقی  ناک  اذإ  امّیس  هِسوبلم ؛ َنسحأ  ًاِسبال  ۀهیرک ،

هللم هبلق و  لغهش  دنع  خیشلا  یلع  ةءارقلا  مدع  . 14

ّمهللا ُثحبلا . هیف  هیلع  ُّقُشَی  اّمم  کلذ  وحن  و  هملأ ، هشطع و  هعوج و  هساُعن و  ِهلَلَم و  هبلق و  لْغُش  دنع  خیـشلا  یلع  َأْرقَی  ْنأ ال  َرَـشَع : َعبارلا 
. ناک فیک  ْهبُِجْیلف  ةءارِقلا  بلطب  ُْخیَّشلا  هَئدتبی  ْنأ  ّالإ 

252 ص : دیرملا ، ۀینم 

اوتکف ثدحتی  نم  هدنع  خیشلا و  یلع  لخد  اذإ  جورخلا  میلستلا و  . 15

«1 : » َرَشَع َسماخلا 
وأ ُأْرقَی  وأ  یِّلَُـصی  هَدحو  ُخیـشلا  لخد و  وأ  ثیدحلا ، نع  اوتکـسف  هعم  ُثَّدَحَتَی  ْنَم  هَدنع  و  ماعلا ، سلجملا  ِریغ  یف  خیـشلا  یلع  لخد  اذإ 

اذإف ثکملا ، یلع  ُخیشلا  هَّثُحَی  نأ  ّالإ  ًاعیرس ، جرخی  ْمِّلَُـسْیلَف و  ثیدح ، ِطَْسب  وأ  مالکب  هأْدبَی  مل  کلذ و  َكَرَتَف  بتکی ، وأ  ُِعلاُطی  وأ  ُرُکْذی 
. تقولا یف  تقملا  هکردأ  هللااب  الوغشم  لغشأ  نم  دادع  یف  لخدی  نأ  ۀیشخ  کلذب  هَُرمأَی  ْنأ  ّالإ  ُلیُطی ، الف  َثَکَم 

[ شماه *****]
.97 - 95 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

هدجی ملف  هناکم  رضح  اذإ  خیشلا  راظتنا  . 16

هیلع ُقُرْطَی  و ال  هل ، َضَوِع  ُتَوفَی ال  سرد  َّلک  ّنإف  هَسرد ؛ ِهسفن  یلع  ُتِّوَُفی  و ال  هَرَظَتنا ، هْدجَی  ملف  خیشلا  َناکم  رضح  اذإ  َرَـشَع : َسداسلا 
. هیلإ َجرْخَِیل 

نع لقن  نولعفی و  فلـسلا  ناک  اذـکه  هب  ُُرمأی  هُِظقوی و ال  و ال  هل ، ریخ  ربصلا  و  ُدوعی ، َُّمث  فرـصنی  وأ  َظِْقیَتْسَی ، یّتح  َرَبَص  ًامئان  ناـک  نإَو 
«. 1  » هلثم سابع  نبا 

[ شماه *****]
ناک ساّبع : نبا  نع  يور  دقف  : » هیف لاق  ، 16 عماسلا / » ةرکذت  « ؛ 64 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 26 نآرقلا / » ۀـلمح  بادآ  یف  نایبتلا  ( - » 1)

؟ کل هظقون  الأ  هل : لاقیف  ظقیتسی ، یّتح  تباث  نب  دیز  باب  یلع  ملعلا  بلط  یف  سلجی 
«. نولعفی فلسلا  ناک  کلذک  و  سمشلا . هتعرق  هماقم و  لاط  اّمبر  و  ال . لوقیف :

هیلع قشی  تقو  یف  خیشلا  نم  ءارقإلا  بلط  مدع  . 17

َنود هب  ًاّصاخ  ًاتقو  هیلع  ( 1  ) عرتخی و ال  هیف ، ءارقإلاب  ُهتداع  ِرَِجت  مل  وأ  هیف  هیلع  ُّقُشَی  تقو  یف  ًءارقإ  خیـشلا  نِم  َبلطی  ْنأ ال  َرَـشَع : َعباـسلا 
. ملعلا ۀبلطلا و  خیشلا و  یلع  ِقْمُحلا  عُّفرتلا و  نم  هیف  امل  ًاسیئر ، ناک  نإ  هریغ و 

. بلاطلا ُِحْلُفی  الف  تقولا ، کلذ  یف  هدنع  ُّمهأ  وهام  هلجأل  كُْرتَیف  هنم ، خیشلا  ایحتسا  اّمبرو 
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. سأب الف  اهآر  ۀحلصمل  وأ  ۀعامجلا  عم  روضحلا  نع  هل  قئاع  رذعل  صاخ  وأ  نیعم  تقوب  خیشلا  هأدب  نإف 
[ شماه *****]

«. حرتقی هّلعل  و  لوصألا ، یف  اذک  : » شماهلا ، 96 عماسلا / » ةرکذت   » یف ( - 1)

عوضخ نوکسب و  بدألا  ۀسلج  خیشلا  يدی  نیب  سولجلا  . 18

. ُكُّروتلا وأ  ُشارتفالا  هل  یلوألا  و  عوشخ ، عضاوت و  سأر و  ِقارطإ  عوُضُخ و  نوکسب و  بدألا  َۀَْسلِج  هیدی  نیب  َسِلْجَی  نأ  َرَشَع : َنماثلا 
(1 «. ) هبایث َءاخرإ  هِمادقأ و  َۀیطغت  َدَهاعتی  و  امهنوطب ، یلع  َسِلجی  و  ْهیَمَدَق ، َشُْرفَی  نأ  وه  و  ُءاعقإلا ، انه  ُنُسحیو  : » لیق

[ شماه *****]
.99 - 97 عماسلا / » ةرکذت  ( - » 1)

کلذ وحن  ةدخم و  وأ  طئاح  یلإ  خیشلا  ةرضحب  دانتسالا  مدع  . 19

وأ طئاح  یلإ  ِخیشلا  ةَرْضحب  َِدنَتْسَی  ْنأ ال  هلبق  ام  سنج  نم  وه  و  ( 1 : ) َرَشَع َعساتلا 
253 ص : دیرملا ، ۀینم 

وأ هبنج  وأ  هئارو  یلإ  هدـی  یلع  َدِـمَتْعَی ، و ال  هَرهظ ، وأ  هَبنج  َخیـشلا  َیِطُْعی  و ال  هیلع ، هَدـی  َلـعْجَی  وأ  کـلذ ، ِوحن  و  « 2  » نیزبارد ةَّدَِـخم و 
. ِِهتَداّجَس وأ  ِِهتَداسَو  وأ  ِخیَشلا  بایث  یلع  هبایث  وأ  هندب  نِم  ًائیش  وأ  هَدی  وأ  هَلجِر  َعَضَی  و ال  هرهظ ،

هب مزج  اذإ  الإ  لعفی  الف  کلذـب  خیـشلا  هرمأ  نإ  هتداسو و  وأ  هالـصم  یلع  هبناج و ال  یلإ  سلجی  نأ ال  خیـشلا  میظعت  نم  مهـضعب و  لاق 
يأ یف  ساـنلا  ملکت  دـق  و  «. 3  » یهتنا بدألا  هیـضتقی  ام  یلإ  دوعی  مث  لاـحلا  کـلت  یف  هرمأ  لاـثتماب  سأـب  ـالف  هتفلاـخم  هیلع  قشی  اـمزج 

مهدـعب و نمع  الـضف  مهنع  لقن  ام  یلع  ۀباحـصلا  نم  قیرف  نیرمألا  نم  لک  یلإ  بهذـف  بدألا  كولـس  وأ  رمـألا  لاـثتما  یلوأ  نیرمـألا 
«. 4  » هجوم لیصفتلا 

[ شماه *****]
.100 ، 98 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

گنهرف  » یف و  ۀـّینانوی .» أـکّتم . اـهولعی  ۀـمظتنم  مئاوق  تاـنوزبارد : نوزباردـلا ج : نیزباردـلا و  نیزبردـلا و  : » نیّیوـغللا ضعب  لاـق  ( - 2)
«: نیزفاراد  » ةّدام ، 1481 ج 2 / یسراف »

:2195 یف ج 2 / اضیأ  لاق  و  ۀحفصلا . کلت  یف  هریوصت  دجوی  و  یمراط .» هاگهیکت  ینانوی … : نیزبارد …  »
«. دننک بصن  یغاب  ای  هطوحم  فارطا  هک  ینهآ  ای  یبوچ  هدرن  یمراط : »

.100 عماسلا / » ةرکذت  ( - » 3)
ّالإ یلوأ و  رمألا  لاثتماف  هتفلاـخم ، هیلع  ّقشی  ثیحب  هب  هرّمأ  اـمب  مزج  نإـف  : » اذـکه - 100 عماسلا / » ةرکذـت   » یف امک  لیـصفتلا - و  ( - 4)

«. هعم بدألا  خیشلا و  میظعت  نم  بجی  امب  کلذ  وه  لباقیف  هب ، ءانتعالا  همارتحا و  راهظإ  خیشلا  دصقی  نأ  زاوجل  یلوأ  بدألا  كولسف 

هیلع هتیلکب  لابقإلا  خیشلا و  یلإ  ءافصإلا  . 20
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«1 : » نورشعلا
، هیلإ ًارِظان  خیشلا  یلإ  َیِغُْصی  ْنأ  اهِّمهأ  ْنِم  وه  و 

وأ ِهقوف  وأ  ِهلامـش  وأ  هنیمی  یلإ  َرُْظنَی  ةرورـض و  ریغ  ْنِم  َتِفَْتلَی  و ال  مالکلا ، ةداعإ  یلإ  هُجِوُْحی  ثیحب ال  هلوقل  ًالِّقَعَتم  هیلع ، ِِهتَّیِّلُکب  َِلبُْقی  و 
امَّیس اهیلإ  َتِفَْتلَی  و ال  اهُعَمْسَی ، ۀَّجَِضل  َبِرَطْـضَی  و ال  هیلإ ، ّالإ  َرُْظنَی  ْنأ  یغَْبنَی  الف  هل ، همالک  وأ  هعم  ِِهثحب  دنع  امَّیـس  و ال  ۀجاح ، ِریغل  ِهِمامأ 

. هثحب دنع 
َثَبْعَی و ال  هبایث ، وأ  هندـب  ْنِم  ًائیـش  اهب  َّسُمَی  و ال  هردـص ، وأ  ِْخیـشلا  هجو  یلإ  هدـیب  َئِمُوی  و ال  هیعارذ ، نع  َرُـسْحَی  و ال  ِْهیَّمُک ، َضُْفنَی  الو 

، هاف َحَتْفَی  و ال  هفنأ ، یف  اهب  َثَبْعَی  وأ  هِمف  وأ  هتَیِْحل  یلع  هَدَی  َعَضَی  و ال  هئاضعأ ، نِم  امهِریغ  وأ  هیلجر  وأ  هیدیب 
254 ص : دیرملا ، ۀینم 

مَْزلَی لب  هَِعباصأ ، َِعقْرَُفی  و ال  هِرارْزأب ، َثَبْعَی  هیدـیب و ال  َکِّبَُـشی  و ال  هعباصأب ، اهیلع  َّطُخَی  وأ  هتحارب ، َضرألا  َبرـضی  و ال  هَّنِـس ، َعَْرقَی  و ال 
هنم اهَذُخأی  لب  هیف  ْنِم  َۀَماُخنلا  َظِْفلَی  و ال  هنکمأ ، ام  َعَّخَنَتَی  و ال  َطِخَتْمَی ، و ال  َقُْصبَی ، و ال  ۀجاح ، ریغ  ْنِم  َحـُنْحَنَتلا  َِرثُْکی  و ال  هندـب ، َنوکُس 

و هَدـْهُج ، هَتوص  َظِفَح  َسَطَع  اذإ  و  هَدـْهُج ، هِّدر  َدـعب  هاف  َرَتَس  َبَءاثَت  اذإ  و  َبُؤاثَتلا ، َِرثُْکی  و ال  یّطَمَتَی ، و ال  َأَّشَجَتَی ، و ال  هوحن ، لیدـنمب و 
. میلسلا قوذلا  میقتسملا و  رظنلا  هیضتقی  امم  هلک  کلذ  هِوحن و  لیدنمب و  هَهْجَو  َرَتَس 

کلذ وحن  و  صخش ، زمغ  ةراسملا و  ًاغیلب و  ًاعفر  هتوص  عفر  مدع  . 21

«1 : » نورشعلا يداحلا و 
ةرورض و ریغب  هَمالک  َِرثُْکی  و ال  ًادحأ ، َزِمْغی  و ال  هسلجم ، یف  َّراُسی  و ال  ۀجاح ، ریغ  ْنِم  ًاغیلب  ًاعفر  هَتوص  َعَفْرَی  ْنأ ال  هَلبق  ام  سنج  نِم  وه  و 

ْهنِذْأَتْسَی ملام  َمَّلَکَتَی  و ال  ْهلَأْسی ، مل  امب  َمَّلَکَتَی  لب و ال  بدأ ، َءوس  وأ  ۀبطاخم  َءوس  ُنَّمَـضَتَی  وأ  ةَءاَذب ، هیف  ام  وأ  هنم ، ُکَحُْـضی  ام  َیِکْحَی  ال 
ًادحأ َباتْغَی  ْنأ  ْنِم  رَذَْحلا  َّلُک  ْرَذْحَْیل  َۀَّتبلأ و  توص  ریغب  ًامُّسَبَت  َمَّسَبَت  هَبَلَغ  ْنإف  خیَـشلا ، َنود  بَجَعل  و ال  بَجَع ، ِریغل  َکَحْـضَی  و ال  ًالّوأ ،

هل ِّثاحلاک  لوقی  وأ  هلاق ؛ ام  ِّدرو  هیف  مُّلَکَت  وأ  هب  صاقنتـساک  هنع ، هؤوسَیام  ِلقنب  دحأ  َنیب  هَنیب و  َِعقُوی  وأ  دحأ ، نع  هل  َُّمنَی  وأ  هسلجم ، یف 
عم ِهلاثمأ  کلذ و  ُلِعافف  کـلذ ، وحن  وأ  کـلجأل » ُتکرت  نـالف و  یلع  أرقأ  ْنأ  ُتدرأ   » وأ هیلع » أَرقأ  ْنأ  ُّدَوَی  ٌنـالف  : » هرمأـب ءاـنتعالا  یلع 

ام « 2  » یلع ع ثیدح  یف  مدقت  دق  و  هئائر . هتقامَحل و  ِدُعبلا ، ِدرطلا و  ِۀناهإلا و  رْجَزلل و  ٌقِحَتْـسُم  ًةریبک  وأ  ًامارح  وأ  ًاهورکم  َبَکَترا  ِهنوک 
. کلذ یلع  لدی 
[ شماه *****]

.98 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
، ملعلا لضف  باتک  ، 37 ج 1 / یفاکلا »  » یف ثیدـحلا  و  ۀحفـصلا 234 ؛ بابلا ، اذـه  نم  ثلاثلا  عونلا  نم  یناـثلا  مسقلا  لّوأ  یف  ّرم  ( - 2)

ثیدحلا 1. ملاعلا ، ّقح  باب 

ناکمإلا ردقب  خیشلا  عم  هباطخ  نسح  . 22

«1 : » نورشعلا یناثلا و 
ظوفحملا : » ْلُقَیال و  هُعِضوم »؟ نیأ   » و ال اذه » َلَقَن  ْنَم   » و ال ُمِّلَُـسن » ال   » و َِمل »؟ : » هل َلوقی  و ال  ناکمإلا ، ردقب  خیـشلا  عم  َهباطخ  َنِّسَُحی  ْنأ 

یف َفَّطََلت  هَلَقَن ، ْنَم  وأ  هلصأ  ةدافتسا  َدارأ  ْنإف  کلذ ، هبش  و  اذه » ریغ  ُلوقنملا  وأ 
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255 ص : دیرملا ، ۀینم 
. ةدافتسالا لیبس  یلع  یلوأ  َرَخآ  سلجم  یف  وه  ّمث  کلذ ، یلإ  لوصولا 

»؟ اذک نع  اْنِلئُـس  نإ   » وأ اذک »؟ انِْعنُم  ْنإ   » وأ اذک ؟» انل  لیق  ْنإ  ُبیُجن » ام  ُبیُجن : ام  : » ُمِّلَـسُأ و ال  َِمل ؟ ِعضوم  یف  َلوقی  ْنأ  یغبنی  کلذک  و 
. ةرابع ِفطل  بدأ و  ِنْسُحب  هل  ًالئاس  ِباوجلل  ًامِهْفَتْسُم  َنوکِیل  ههبش ، و  اذک »؟ َدِرُوأ  ْنإ   » وأ

ِرِکنملاک هریغ  یلإ  ُریُِـشی  و ال  ِْهیَنیع ، وأ  هَهجو  ُرَّیَُغی  الف  ًاوهـس ، باوص  ِفالخ  یلع  وأ  هل ، ْرَهْظَی  مل  لیلد و  وأ  لوق  یلع  ُخیـشلا  َّرَـصأ  اذإ  و 
ءایبنألل و ِرَشَبلا  یف  َۀمصعلا  ّنإف  لاحلا ؛ کلت  یف  رظن  روصق  وأ  وهس  وأ  ۀلفغل  ًابیصُم ، خیَشلا  نکی  مل  ْنإ  و  رهاظ ، رِْـشِبب  هُذُخأی  لب  لاق ، امل 

(. مالسلا مهیلع   ) ءایصوألا
لوقیف اذک  تلق  تنأ  خیشلا  هل  لوقی  نأ  لثم  اریثک  سانلا  نم  بدألا  نسحی  نمم ال  عقی  هنإف  هیلع ؛ ٍّدَر  ِةروصب  ِخیـشلا  ةأَجافُم  ْنِم  ْرَذْحَْیل  و 

لب کلذ  هبش  اذه و  یل  رطخ  ام  وأ  يدارم  اذه  ام  وأ  لوقیف ال  اذک  کل  رطخ  وأ  اذک  کلاؤس  یف  كدارم  خیشلا  هل  لوقی  وأ  اذک  تلق  ام 
. باوجلا یف  دوصقملا  یلع  ةَرَشاکملاب  ُفَّطَلتی  نأ  هقیرط 

: هلوقک مزج  ریرقت و  َماهفتسا  ُخیشلا  هَمَهْفَتْسا  اذإ  کلذک  و 
: هلوقب هیلع  ِّدرلاب  رِدابی  الف  اذک ؟ كدارم  سیلأ  وأ  اذک ؟ ْلُقَت  ملأ 

: لقیلف هلوق ، هدصق و  ریرحت  ْنِم  ٌُّدب  ْنکی  مل  ْنإف  هنم ، هَدصق  ُخیشلا  ُمَهْفَی  فیطل  مالکب  کلذ  نع  يِّرَُوی  وأ  ُتُکْـسَی  لب  کلذ ، وحن  و  «ال »
«. اذک دصق  یلإ  ُدوعأ   » وأ اذک » لوقأ  نآلا  »

. هیلع َّدَّرلا  ِِهنُّمِضتل  ُهتدصق ؛ » يذلا   » وأ ُهْتلق » يذلا  : » ُلوقی و ال  هَمالک ، ُدیُِعی  و 
[ شماه *****]

.104 - 102 - 101 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

ةراشإ فطلأب  کلذ  یلإ  ةراشإلا  هرکذی و  مل  لاکشإ  رکذ  یلإ  ةردابملا  مدع  . 23

: نورشعلا ثلاثلا و 
؛ ٌباوج هنع  ًالاکشإ و  وأ  ُْهلِکْشَتْسَی ؛ مل  و  ٌلاکـشإ ، هیف  ًاثحب و  وأ  ُْهبَّقَعَتَی ؛ َْمل  و  ٌبّقَعَت ، هیلع  ًالیلعت و  ُخیـشلا  َرَکَذ  اذإ  هلبق  ام  سنج  نِم  وه  و 

: هلوقک ةراشإ ، ِفَْطلأب  کلذ  یلإ  َریُشی  ْنأ  هل  لب  هل ، هلامهإ  ِببسب  خیشلا  یلع  ِبُّقعَتلا  یلإ  و ال  کلذ ، رکذ  یلإ  ُرِداُبی  الف  ُهْرُکْذَی ، مل  و 
َنَذْأَی ْنأ  ّالإ  کلذ  نع  توکـسلا  یلوألاف  ّالإ  و  ْتَمِْعن ، اـهبف و  خیـشلا  َرَّکَذـَت  ْنإـف  کـلذ ، وحن  و  ًـالثم ، ًاـباوج »؟ لاکـشإلا  نع  ُُمتْحَمَلاـم  »

. هنم َکلذ  ُِرثُْؤی  ّهنأ  هنم  َمَْلعَی  وأ  ُخیشلا ،
256 ص : دیرملا ، ۀینم 

هب هباطخ  قیلی  امب ال  خیشلا  ۀبطاخم  نم  ظفحتلا  . 24

(1 : ) نورشعلا عبارلا و 
کب و « 2  » شیأ لثم  هب ، ُهباطخ  ُقیلَی  همالک و ال  یف  سانلا  ُضعب  هُداتْعَی  امب  خیـشلا  ۀَـبَطاخم  نِم  َظَّفَحَتَی  ْنأ  ًاضیأ  هلبق  اـم  سنج  ْنِم  وه  و 

. کلذ وحن  و  ٌكرابم »؟ ٌلجر  ای   » و يرْدَت »؟  » و َتعمس »؟  » و َتْمِهَف »؟ »
تنأ ءایَحلا ، ُلیلق  تنأ  نالفل : نالف  لاق  : » لثم ًایکاح ، ناک  ْنإ  و  هب ، ِخیـشلا  ُباطخ  ُقیلَی  ـال  اّـمم  ُهریغ  هب  َبِطوُخاـم  یکْحَی  ـال  کلذـک  و 
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نالف لاق  لثم : هب ، ۀـیانکلاب  ُةداعلا  ِترَج  ام  َۀـیاکحلا  دارأ  اذإ  لوقی  لـب  کـلذ ، وحن  و  مهفلا » لـیلق  ] تنأ و] ریخ ، كدـنع  اـم  و  ِّربلا ، لـیلق 
َناکم بئاغلا  ریمـضب  یتأی  وأ  اضیأ  « 3  » رابخألا ضعب  یف  تدرو  ۀیانکلا  هذـه  لثم  و  ٌریخ ،» ِدـعبألا  دـنع  ام  و  ریخلا ، ُلیلق  ُدـعبألا  : » نالفل

. کلذ ْهبِش  و  بطاخملا ، ِریمض 
[ شماه *****]

.102 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
؟ کب ءیش  ّيأ  ینعی  ( - 2)

نع دعابتملا  هانعم : ینز ، دق  دعبألا  ّنإ  لاقف : ءاج  الجر  ّنإ  هیف : و  «: » دعب  » ةدام ، 91 ج 3 / برعلا » ناسل   » و 139 ؛ ج 1 / ۀیاهنلا »  » یف ( - 3)
. لّمأتف هسفن .» دعبألا »  » نم لئاقلا  دارأ  و  ۀمصعلا ؛ ریخلا و 

ۀملک فیرحت  یلإ  خیشلا  ناسل  قبس  اذإ  ءازهتسالا  مدع  . 25

: نورشعلا سماخلا و 
ُرَدابتی ّهنأک  اهَدیُِعی  و ال  َئِزْهَتْسَی ، َکَحْضَی و ال  ْنأ ال  کلذ ، وحن  وأ  ٌنَجْهَتسم ، ٌهیجوت  اهل  ُنوکی  ۀملک  فیرحت  یلإ  خیشلا  ُناسل  َقَبَس  اذإ 

ّنإف دـحأل ، هَیِکْحَی  و ال  هَعْمَـس ، هیلإ  َیِغُْـصی  هَبلق و ال  هَلِخْدـُی  و ال  هنم ، َرَدَـص  ام  َلَّمأَتَی  لب و ال  هیلإ ، َریـُشی  ـال  هریغ و  َزِمْغَی  ـال  و  هیلع ، اـهب 
ءالبلا و ِنامْرِحلل و  هَسفن  ٌضِّرَعُم  هخیـش  عم  َرِکُذ  اّمم  ءیـش  ُلعاف  و  ٌروذـعم . هیف  وه  امیف  امَّیـس  ـال  موصعم ، ریغ  ُناـسنإلا  و  ٌقاَّبَـس ، َناـسللا 

. ِهتَّصاخ ِهئایبنأ و  ِهتکئالم و  هل و  هناحبس  هللا  ْتقَم  نِم  ُهبِجْوَتْسَی  ام  عم  ِبینأتلا ، ِرْجَهلا و  ِبیدأتلا و  رْجَزلل و  ٌّقِحَتْسُم  نارْسُخلا ،

لاؤس باوج  وأ  ۀلأسم  حرش  یلإ  خیشلا  قبس  مدع  . 26

«1 : » نورشعلا سداسلا و 
َرِهُْظی و ال  هیف ، هَقِواسی  و ال  َفَّقََوت ، هریغ و  ْنِم  ناـک  اذإ  امّیـسال  هریغ ، ْنِم  وأ  هنم  ( 2  ) لاؤس باوج  وأ  ۀلأسم  ِحرش  یلإ  خیشلا  َِقبْـسَی  ْنأ ال 

هب هَتفرعم 
257 ص : دیرملا ، ۀینم 

. ذئنیح هب  َسأب  الف  هنم ، هَسَمتلا  ًءادتبا و  کلذ  هیلع  ُْخیشلا  َضَرَع  وأ  هنم ، کلذ  َراثیإ  ِخیشلا  نِم  َمَْلعَی  ْنأ  ّالإ  خیشلا ، َلبق  هل  هَکاردإ  وأ 
[ شماه *****]

لاح نم  ملعی  نأ  ّالإ  لاؤس  باوج  وأ  ۀلأسم  حرش  یلإ  هقبسی  و ال  : » 62 ج 1 / بذهملا » حرش   » یف و  . 106 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
«. مّلعتملا ۀلیضف  یلع  هب  ّلدتسیل  کلذ  راثیإ  خیشلا 

وأ کبیجی ، نم ال  لأست  وأ  کلأسی ، نم ال  بیجت  نأ  بدألا  نم  سیل  ءـالعلا  نب  ورمع  وبأ  لاـق  : » 35 ج 2 / هقفتملا » هـیقفلا و   » یف ( - 2)
«. هریغ هنع  لأسی  اّمع  بیجی  نأ  لقاعلل  سیل  لوقت : ءامکحلا  تناک  عّفقملا : نبا  لاق  کل …  تصنی  نم ال  ثّدحت 

هب هتقواسم  هیف و  هتقباسم  خیشلا و  مالک  عطق  مدع  . 27

«1 : » نورشعلا عباسلا و 
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. مَّلَکَتَی ّمث  همالک  ْنِم  ُخیشلا  َغَْرفَی  یّتح  ِربْصَی  لب  هب ، هَقِواسی  هیف و ال  هَِقباُسی  و ال  ناک ، مالک  َّيأ  هَمالک  خیشلا  یلع  َعَطْقَی  ْنأ ال 
. هِمهف خیشلا و  ِلوق  یلإ  ءاغصإلا  يوس  هَّمه  َلَعْجی  لب ال  سلجملا ، ِۀعامَج  عم  وأ  هعم  ُثَّدحَتَی  ُخیشلا  هریغ و  عم  َثَّدَحَتَی  الو 

[ شماه *****]
.107 ، 106 ، 104 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

کلذ ظفحی  وه  ًامالک و  رکذ  اذإ  خیشلا  یلإ  ءافصإلا  . 28

: نورشعلا نماثلا و 
ًَۀبَْرغَتْسُم ًةدئاف  وأ  ۀلأسم ، یف  ًامکح  ُرُکذی  َخیشلا  َعِمَس  اذإ 

هْعَمْسَی مل  ّهنأک  هب ، حِرَف  هیلإ  شِّطعتم  لاحلا ، یف  هل  دیفتْسُم  َءاغصإ  هیلإ  َیِغُْـصی  ْنأ  کلذ ، ُظَفحی  وه  و  ًارعـش ، ُدِْشُنی  وأ  ًۀیاکح ، یکْحَی  وأ 
. ُّطَق

(2 .« ) ََدلُوی نأ  َلبق  ُهتْعِمَس  دقل  هْعَمْسأ و  مل  ّینأک  هل  ُعمتسأف  ثیدحب ، ُثَّدَحَتَیل  َّباشلا  ّنإ  ( » 1 : ) فلسلا ُضعب  لاق 
: لوقی و ال  هیف ، خیشلا  نع  ءانغتسالا  نِم  هیف  اِمل  ْمَعَن »  » ُبیُِجی ب الف  هل ، هظفح  نع  کلذ  یف  عورشلا  دنع  ُخیشلا  هلأس  ْنإف 

وحن و  ُّحَصأ » مکتهِج  نِم  وه   » وأ هب » يدهع  َدَُعب   » وأ هنم » هَعَمْـسأ   » وأ خیـشلا » نِم  هَدیِفَتْـسا  ْنأ  ُّبِحُأ  : » ُلوُقَی لب  ِبْذِـکلا ، نِم  هیف  امل  «ال »
. کلذ

سأب الف  هلیـصحت ، راهظإل  وأ  هظفح  وأ  هطبـضل  ًاناحتما  همامتإب  هیلإ  َراشأ  وأ  هب ، ًةَّرَـسَم  هل  هظفحب  َملعلا  ُِرثُْؤی  ّهنأ  خیَـشلا  لاـح  نِم  َِملَع  ْنإـف 
. هیف هتبْغَِرل  ًادایدزا  هتاضرمل و  ًءاغتبا  خیشلا ؛ ضرغ  ِعابِّتاب 

[ شماه *****]
.105 عماسلا / » ةرکذت   » یف امک  حابر ، یبأ  نب  ءاطع  وه  ( - 1)

.105 عماسلا / » ةرکذت  ( - » 2)

همهفی ام  ماهفتسا  هملعی و  ام  لاؤس  رارکت  مدع  . 29

: نورشعلا عساتلا و 
. َخیشلا َرَجْضأ  اّمبر  َنامزلا و  ُعیُِضی  ّهنإف  هُمَهْفَی ؛ ام  َماهفتسا  و ال  هُمَْلعَی ، ام  َلاؤس  َرِّرَُکی  ْنأ  هل  یغَْبنَی  ّهنأ ال 

نم  دشأ  ثیدحلا  ةداعإ  فلسلا  ضعب  لاق 
258 ص : دیرملا ، ۀینم 

«. 1  » رخصلا لقن 
نوکی لب  بدأ ، ُةَءاسإ  کلذ  ّنأل  هلاق ؛ ام  َخیـشلا  َدیعتـسی  َّمث  ثیدـح  وأ  رکفب  هَنهذ  َلَغْـشَی  وأ  ِمُّهفتلا ، ءاغـصإلا و  یف  َرِّصَُقی  ْنأ ال  یغْبنَیو 

. ةَّرَم ِلَّوأ  نم  هُعَمْسَی  امل  نهذلا  َرضاح  همالکل  ًایِغْصُم 
(2 . ) هل ًۀبوقع  هُُربْزَی  هَداعتسا و  اذإ  اذه  لثمل  ُدیُِعی  خیاشملا ال  ضعب  ناک  و 

هرْذُع ِنایب  َدعب  هَمیهفت  وأ  هَتداعإ  َخیـشلا  َلأْسَی  ْنأ  هَلف  هیلع ، ِلابقإلا  هیلإ و  ِءاغـصإلا  عم  ُهْمَهْفَی  مل  وأ  هِدـُْعِبل ، خیـشلا  َمالک  ْعَمْـسَی  مل  اذإ  اّمأ 
. فیطل لاؤِسب 
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[ شماه *****]
ةرکذت  » و 179 ؛ ج 2 / رابخألا » نویع   » و 169 ؛ ج 1 / هلضف » ملعلا و  نایب  عماج   » و 566 ؛ لصافلا / » ثّدـحملا   » یف امک  يرهزلا  هلاق  ( - 1)

نولقثتـسی اوناک  اّمنإ  : » هلوقب انه  هجو - نسحأب  لصافلا » ثّدحملا   » قّقح يذلا  بیطخلا - جاجع  دّـمحم  روتکدـلا  ّقلع  و  . 106 عماسلا / »
بدأ  » یف و  اهیف .» لاقثتـسا  الف  هحرـش  هنایبل و  هتداعإ  اّمأ  و  رمألا ، لّوأ  هعامتـسا  نع  لفغ  نم  ّالإ  هتداـعإ  بلطی  ـال  ّهنـأل  ثیدـحلا  ةداـعإ 

«. رخصلا لقن  نم  لقثأ  ثیدحلا  ةداعإ  : » 80 ءالمتسالا / » ءالمإلا و 
«(. ربز ، » 296 رینملا / » حابصملا  «. )» هرهن هرجز و  لتق :- باب  نم  اربز - هربز  . » 106 عماسلا / » ةرکذت  ( - » 2)

هعضوم ریغ  یف  ءیش  نع  لاؤسلا  مدع  . 30

: نوثالثلا
یلوألاف کلذ  عم  و  کلذ ، ُهَرْکَی  ّهنأ ال  خیشلا  لاح  نِم  َمَْلعَی  ْنأ  ّالإ  ًاباوج ، ُّقِحتسی  کلذ ال  لعافف  هعضوم ، ریغ  یف  ءیش  نع  َلأسَی  ْنأ ال 

. هَدصقم َُغْلبَی  ْنأ  یلإ  هقیرط  یف  َهلَأْسَی  ًارِجْضُم و ال  ًاحاحلإ  لاؤسلا  یف  هیلع  ِّحُلی  و ال  َلَعْفَی ، ْنأ ال 
سانلا و ال و عم  ثدـحتأ  انأ  شام و ال و  انأ  نیدـلا و  رمأ  نع  ینلأست  لاقف ال  هتبلط  ضعب  یـصوأ  هنأ  « 1  » ءالجألا ضعب  نع  یکح  دـق  و 

لوقعلا  عامتجا  تقو  الإ  ینلأست  لجرلا ال  لقع  اهیف  عمتجی  نکامأ ال  هذه  نإف  ٌئِکَّتم  انأ  مئاق و ال و  انأ 
[ شماه *****]

. اهردصم ۀیاکحلا و  هذه  یکاح  یلع  هیلع و ال  فقأ  مل  ( - 1)

هغارف هسفن و  بیط  دنع  هلاؤس  مانتغا  . 31

: نوثالثلا يداحلا و 
. هلاؤس یف  َفَّطَلَتَی  و  هغارَف ، هِسفن و  ِْبیِط  دنع  َهلاؤس  َِمنَتْغَی  ْنأ 

.« ملعلا ُفصن  لاؤسلا  ُنسُح  ِلْقَْعلا و  ُفِْصن  ِساَّنلا  َیلِإ  ُدُّدَوَّتلا  َو  ِۀَـشیِعَْملا  ُفِْصن  ِۀَـقَفَّنلا  ِیف  ُداَِصْتقِالا  (: » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لاـق
(1)

259 ص : دیرملا ، ۀینم 
[ شماه *****]

« -: دئاوفلا زنک   » نع القن  ثیدحلا 14 - ، 224 ج 1 / راونألا » راحب   » یف و  . 33 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و  « ؛ 160 ج 1 / دئاوزلا » عمجم  ( - » 1)
«. شیعلا فصن  ۀقفنلا  یف  ریدقتلا  و  ملعلا ، فصن  لاؤسلا  نسح  و  لقعلا ، فصن  سانلا  یلإ  دّدوتلا  : » هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  »

«. ملعلا فصن  لاؤسلا  نسح  لاق : مّلس  هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلص  ّیبنلا  ّنإ  : » 79 نیدلا / » ایندلا و  بدأ  یف  و 

هیلع لکشإ  اّمع  لاؤسلا  نم  ءایحتسالام  دع  . 32

: نوثالثلا یناثلا و 
رهظ لاؤسلا  دنع  ههجو  قر  نم  هُملع و  َّقَر  هُهجو  َّقَر  نمف  حاضیتسا ، َلمْکأ  هَحِضْوَتْسَی  لب  هیلع ، َلَکْـشأ  اّمع  لاؤسلا  نِم  َِییْحَتْـسَی  ْنأ ال 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


«. 1  » لاجرلا عامتجا  دنع  هصقن 
(2 .« ) ُۀلأسملا هُحاتفم  ٌلُْفق و  هیلع  َملعلا  اذه  ّنإ  (: » مالسلا هیلع   ) قداصلا لاق 

[ شماه *****]
هـسخب دقف  ۀیاغ  ملعلل  ّنأ  ّنظ  نم  و  لاجرلا ، دـنع  هملع  ّقر  لاؤسلا  نع  ههجو  ّقر  نم  : » 109 ج 1 / هلـضف » ملعلا و  نایب  عماج   » یف ( - 1)

«. هّقح
ثیدحلا 3. هرکاذت ، ملاعلا و  لاؤس  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 40 ج 1 / یفاکلا » ( - » 2)

دوصقملا حاضتا  لبق  تمهفأ » : » خیشلا لاق  اذإ  معن » : » لوق مدع  . 33

«. 1 : » نوثالثلا ثلاثلا و 
: هلوق نِم  ییْحَتْسَی  و ال  ُمهفلا . هَتوُفَی  َبِذْکَی و  ّالئل  ًاّیلَج ؛ ًاحاّضتا  ُدوصقملا  هل  َحِضَّتَی  ْنأ  لبق  مَعَن » : » ُلوقی الف  َتْمِهَفأ »؟ : » خیشلا هل  لاق  اذإ 

مل ام  ِمهف  ِراهظإب  ِقافنلا  ِبْذِکلا و  نِم  ُهتمالـس  ۀلأسملا و  ُظفح  ِۀلِجاعلا  نمف  ًۀلجآ ، ًۀلجاع و  َحـلاصم  هل  ُلَّصَُحی  هَتابثتـسا  ّنأل  ْمَهفأ ؛ » مل  »
َۀقیرطلا هذـه  هُدایتعا  و  ًاـمئاد ، هبلق  یف  باوصلا  ُتوبث  ۀـلِجآلا  نم  و  ِهِعَرَو ، ِهلقع و  َلاـمک  هَتبْغَر و  هَءاـنتعا و  ِخیـشلا  ُداـقتعا  و  هَمِهَف ، ْنُکَی 

. َۀّیضرلا َقالخألا  َۀّیضرملا و 
«. 2  » ۀفنألا ءایحلا و  نیب  لهجلا  ۀلزنم  هللا  همحر  یضورعلا  دمحأ  نب  لیلخلا  لاق 

[ شماه *****]
.62 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 158 - 156 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

62؛ ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 177 ج 1 / ةداعـسلا » راد  حاتفم  « ؛ 109 ج 1 / هلـضف » ملعلا و  نایب  عماج  « ؛ 123 ج 2 / راـبخألا » نویع  ( - » 2)
رظنا و  ملعلا .» یف  ربکلا  ءاـیحلا و  نیب  لـهجلا  عتری  دـمحأ : نب  لـیلخلا  لاـق  : » 58 نیدـلا / » ایندـلا و  بدأ   » یف و  . 157 عماسلا / » ةرکذـت  »

تایفو  » و 314 ؛ ج 2 / مــالعألا »  » یف 170 ه ). - 1  ) يدزألا يدـیهارفلا  میمت  نب  ورمع  نب  دـمحأ  نب  لـیلخلا  ۀـمجرت  رداـصم  ۀـمجرت و 
.113 - 112 ج 4 / نیّفلؤملا » مجعم   » و 248 ؛ - 244 ج 2 / نایعألا »

خیشلا ۀهج  یف  هنذ  روضح  . 34

: نوثالثلا عبارلا و 
هیلإ رِدابی  لب  ًایناث ، هتداعإ  یلإ  هْجِوُْحی  مل  هیلإ  راشأ  وأ  ءیش ، نع  هلأس  وأ  ءیشب ، هَرَمأ  اذإ  ثیحب  خیشلا ، ۀهِج  یف  ًارـضاح  ُهنهذ  َنوکَی  ْنأ 

. هیف هْدِواُعی  مل  ًاعِرْسُم و 
260 ص : دیرملا ، ۀینم 

ینمیلاب خیشلا  هتلوانم  ینمیلاب و  خیشلا  هلوان  ام  لوانت  . 35

: نوثالثلا سماخلا و 
و ال هیلإ ، اهَعَفَد  َُّمث  اهَرَشَن  ًالثم ، ًۀَِّصق  وأ  اهؤرقی  ًۀَقَرَو  ناک  ْنإف  ینْمُیْلِاب ، هاّیإ  َهلَوان  ًائیش  وه  َهلَوان  اذإ  و  ینمُیلاب ، َهلَوانت  ًائیش  ُْخیَـشلا  َهلَوان  اذإ 
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. کلذل ِْخیشلا  َراثیإ  َّنَظ  وأ  َِملَع  اذإ  ّالإ  ًۀَّیِوْطَم  هیلإ  اهُعَفْدَی 
. اهَیِوْطَی ْنأ  َلبق  ًةروشنم  اهذخأ  یلإ  َرَداب  ًۀقرو  ِخیشلا  َنِم  ذخأ  اذإو 

ْنإف هترادإ ، یلإ  جایتحا  ِریغ  نِم  هیف ، ةءارِقلا  هحتفل و  ًأَّیَهُم  هاّیإ  َهلَوان  ًاباتک  َْخیَشلا  َلَوان  اذإو 
و ال امهریغ ، وأ  ۀـقرو  وأ  باتک  نِم  ًایمر  َءیـشلا  هیلإ  یِمْرَی  و ال  َناکملا . هل  ْنِّیَُعی  و  کلذـک ، ًاحوتفم  ْنُکیلف  نَّیَعُم ، عضوم  یف  رظنلل  ناـک 

. ًافْحَز ُفَحْزَی  و ال  ًامئاق ، هیلإ  ُموقَی  لب  هئاطعإ ، وأ  هنم  هذخأل  ًاضیأ  هِدی  ِّدم  یلإ  َخیشلا  ُجِوُْحی  و ال  ًادیعب ، ناک  اذإ  هیلإ  هَدی  ُّدُمَی 
بایث یلع  هبایث  وأ  هندـب  نِم  ًائیَـش  وأ  هَدَـی  وأ  هَلجر  ُعَضَی  و ال  بْرُقلا ، َّلُک  هنم  ُبُرقی  ـالف  کـلذ ، ْنِم  ءیـشل  هیدـی  َنیب  َسَلَج  وأ  ماـق  اذإو 

«. 1  » مدقت امک  امهوحن  امهوحن و  هتداسَو و  وأ  خیشلا 
[ شماه *****]

.253 ص 252 - بابلا ، اذه  نم  ثلاثلا  عونلا  نم  یناثلا  مسقلا  نم  رشع  عساتلا  رمألا  یف  ( - 1)

هب بتکیل  هلوان  اذإ  خیشلل  ملقلا  دادعإ  . 36

: نوثالثلا سداسلا و 
. هَفاصوأ دَّقَفَتَی  َو  ۀباتکلل ، هاّیإ  هئاطعإ  لبق  ( 1  ) ُهَّدُِعْیلَف هب ، َبتکیل  ًاملق  َهلَوان  اذإ 

. اهنم ۀباتکلل  ًةأَّیَهُم  ۀَیِطغألا  َۀحوتفم  ْنکتلف  ًةاود ، هیدی  َنیب  َعَضَو  ْنإو 
یلع ًاضباق  هتهِج ، یلإ  اِهتْرفَـش  ّدـحو  ًاضْرَع  نوکی  لب  ةَْرفَـشلا ، یلع  ٌۀـضباق  هُدـی  اَهباِصن و  اهَتَْرفَـش و ال  هیلإ  ْبِّوَُصی  الف  ًانیِّکِـس  هلوان  نإو 

. ذِخآلا نیمی  یلع  اَهباِصن  ًالعاج  َلْصَنلا  یلی  اّمم  ِباِصنلا  فرط 
[ شماه *****]

.253 ص 252 - بابلا ، اذه  نم  ثلاثلا  عونلا  نم  یناثلا  مسقلا  نم  رشع  عساتلا  رمألا  یف  ( - 1)

کلذ وحن  و  اهایإ ، خیشلا  لوان  اذإ  ًالوأ  ةداجسلا  رشن  . 37

: نوثالثلا عباسلا و 
. کلذ دصق  دنع  وه  اهَشُْرفَی  ْنأ  هنم  یلوأ  و  ًالّوأ ، اهَرَشَن  اهیلع  َیِّلُصِیل  ًةَداّجَس  َهلَوان  اذإ 

راـسی یلإ  اـهیفرط  لـعج  ۀـینثم  تناـک  نإ  َنکمأ و  ْنإ  َۀَـلبقلا  هب  يّرََحت  بارحم  ُةروص  اـهیف  ناـک  و  اهَـشَرَف ، اذإو  « 1  » ءاـملعلا ضعب  لاـق  . 
. یهتنا یلصملا 

261 ص : دیرملا ، ۀینم 
ُثیحب اهلامعتسا ، اهباحصتساب و  ُةداعلا  ِتَدَرَّطا  اذإ  ّالإ  ًارهاط  ناکملا  ناک  اذإ  اهیلع  یِّلَُصی  و ال  ةداّجَـس ، یلع  خیـشلا  ةرـضحب  ُسِلْجی  و ال 

. دالبلا ضعبب  کلذ  ُقِفَّتی  امک  نیعِّفرتملا ، رباکألا و  یلع  ًاراعِش  نوکی  ال 
[ شماه *****]

.109 عماسلا / » ةرکذت   » یف ّینانکلا  ۀعامج  نبا  وه  ( - 1)

کلذ وحن  و  خیشلا ، ماق  اذإ  ةداجسلا  ذخأ  یلإ  ةردابملا  . 38
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: نوثالثلا نماثلا و 
مل ْنإ  هلعن  میدقت  یلإ  و  هیلإ ، جاتحا  نإ  هِدُضَع  وأ  هدیب  ذخألا  یلإ  و  هل ، ُلَْقُنت  اّمم  تناک  ْنإ  ةداّجـسلا  ِذخأ  یلإ  ُموقلا  َرَداب  ُخیَـشلا  ماق  اذإ 

. هتجاحب مایقلا  هتمدخب و  یلاعت  هللا  یلإ  َبُّرقتلا  هِّلک  کلذب  ُدِصْقی  و  خیشلا ، یلع  کلذ  َّقُشَی 
، ُمَْلعَی اّمع ال  ُلاؤسلا  و  هنم ، مَّلعَتَی  يذلا  ملاعلل  ُهتمدخ  و  هیبأل ، هسلجم  ْنِم  هُمایق  ًاریمأ : ناک  ْنإ  و  َّنُْهنِم ، ُفیرـشلا  ُفَنأی  ۀعبرأ ال  لیق : دـقو 

(1 . ) ْفیَضلل ُهتمْدِخ  و 
[ شماه *****]

اهریظن و  . 128 ج 2 / رابخألا » نویع  « ؛ 164 ج 1 / هلـضف » ملعلا و  نایب  عماج  ، » 110 عماسلا / » ةرکذت  « ؛ 185 ج 2 / ّيزارلا » ریـسفت  ( - » 1)
.249 نییبتلا / » نایبلا و   » یف

مئاق وه  سولجلا و  مدع  خیشلا و  مایقل  مایقلا  . 39

: نوثالثلا عساتلا و 
مَْون تقو  یف  َنوکی  نأ  ّالإ  ًاقلطم ، هترضحب  عِجَطْضَی  لب ال  دعاق ، وأ  مئاق  وه  َعِجَطْضَی و  و ال  مئاق ، وه  َسِلْجَی و  و ال  خیشلا ، مایقل  َموقَی  ْنأ 

. هعیُِطیف مونلاب  هَرمأی  ْنأ  ّالإ  ُخیشلا ، َمانَی  یّتح  َمانَی  ْنأ ال  ذئنیح  ُدوجألا  و  هل ، َنَذأَی  و 

کلذ وحن  و  راهنلاب ، هءارو  لیللاب و  یخشلا  مامأ  هنوک  . 40

هَرمأی وأ  اهریغ ، وأ  ۀـمحزل  کلذ  َفالخ  ُلاحلا  َیِـضتقی  ْنأ  ّالإ  راهنلاب ، َهءارو  لـیللاب و  هَماـمأ  نکیلف  هخیـش ، عم  یـشم  اذإ  ( 1 : ) نوعبرألا
. اهِلثَتمیَف ۀلاحب  ُخیشلا 

اذإ و  خیـشلا ، بایث  شیـشرت  نِم  َزِرَتْحَی  و  ةَرِطَخلا ، ئِطاوملا  و  ًالثم ، ضوح  وأ  لَحَِول  ِلاحلا  ِۀلوهجملا  ئِطاوملا  یف  هیلع  َمَّدَقَتَی  ْنأ  ُنَّیَعَتَیو 
. هئارو ْنِم  وأ  هماُّدق  ْنِم  اّمإ  هیدیب  اهنع  هَناص  ۀمحز  یف  ناک 

. لیلق ِّلُک  َدعب  هیلإ  َتَفتلا  هَمامأ  یشم  اذإو 
نمب َخیشلا  ُِمْلُعی  و  هیلإ ، ًاتِفَْتُلم  ًالیلق  هیلع  ًامِّدقَتُم  هراسی  وأ  هنیمی  نع  ْنُکْیلَف  ٍّلِظ ، یف  امه  و  یـشملا ، َۀلاح  هُمِّلَُکی  ُخیـشلا  هَدحو و  ناک  ْنإف 

(2 . ) هب ُخیشلا  مَْلعَی  مل  ْنإ  نایعألا  نِم  هدَصَق  وأ  هنم  َبُرَق 
262 ص : دیرملا ، ۀینم 

ۀهِجب هُرثُْؤی  و  هبایث ، ۀَقَـصالم  نیبکار و  اناک  نإ  هباکِرب  وأ  هِفتَِکب  ِهتَمَحاُزم  ْنِم  ُزِرَتْحَی  و  هنم ، ةراـشإ  وأ  ۀـجاحل  ّـالإ  هبناـج  یلإ  یـشمَی  ـالو 
اذإ هَهجو  اهیف  ُسمشلا  ُعَْرقَت  یتلا ال  ۀهِجلاب  و  اهِوحن ، و  ( 3  ) تافاصِرلا یف  رادِجلا  ِۀهِجب  و  ءاتشلا ، یف  سمشلا  ۀهِجب  و  فیصلا ، یف  ِّلِظلا 

. هیلإ َتَفَْتلا 
بناج ْنِم  ِتأَْیلف  ثیدحلا  یف  هالخدأ  ْنإف  ُتِفَْتلَی ، ُعِمَتْسَی و ال  ُبُْرقَی و ال  و ال  ُمَّدَقَتَی ، وأ  امهنع  ُرَّخأتَی  و  ُهثِّدَُحی ، ْنَم  َنیب  هَنیب و  یشمَی  الو 

. امَهنیب ّقُشَی  َرَخآ و ال 
َفَداص اذإ  و  ُرغصألا . َرَّخأت  َو  امهُربکأ  َمَّدَقَت  هاِفنَتْکَی  مل  نإ  و  هنیمی ، نع  امهُربکأ  َنوکی  ْنأ  یلوألاف  هافَنَتْکاف ، ِنانثا  ِخیـشلا  عم  یـشم  اذإو 

یف ذخألاب  ًءادتبا  ُریُِـشی  و ال  ُمِّلَُـسی ، ّمث  هنم  ُبُرقی  لب  هئارو ، ْنِم  دیَعب و ال  ْنِم  هیلع  ُمِّلَُـسی  هیِداُنی و ال  و ال  مالـسلاب ، هأََدب  هقیرط  یف  َخیـشلا 
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رِهُْظیف ًأطخ ، ُخیشلا  هآرام  َنوکی  وأ  هدنع ، ام  راهظإب  هَمِْزُلی  ْنأ  ّالإ  هیأر  یلإ  ِّدرلاب  ًاقلطم  هیف  هریِشَتْسَی  امیف  ( 4  ) ُرداُبی و  هَریِشَتْسَی ، یّتح  قیرط 
: هلوقک بدأ ، ِنْسُح  فُّطلتب و  هدنع  ام 

: لوقی و ال  اذک » یف  َۀَحَلْصملا  ّنأ  ُرَهْظَی  »
. کلذ وحن  و  اذک » باوصلا   » وأ اذک » يدنع  يأرلا  »

. ُقِّفوملا هللا  و  ُقرُطلا . يدحِإب  هنم  ُطَْبنَتُْسی  اّمم  یقابلا  و  اهّمهأ ، اهفرشأ و  یلع  لب  اهنم  ۀلمج  یلع  ُّصنلا  ّلد  دق  اّمم  بادآلا  هذه  ّنأ  ملعاو 
[ شماه *****]

.112 - 110 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
«. خیشلا و   » لدب خیشلا » وأ  : » خسنلا رثکأ  یف  و  لحول .»  » لدب لحوک » : » هیف 110 و  عماسلا / » ةرکذت  ( - » 2)

ةدحاو کیرحتلاب :- ۀفصرلا - ضعب …  یلإ  اهـضعب  فوصرم  ةراجح  فصرلا : «: » فصر  » ةدام  120 ج 9 / برعلا » ناسل   » یف لاـق  ( - 3)
«. رطملا ءام  اهیف  عمتجیف  لیسم  یف  ضعب  یلإ  اهضعب  فصری  یتلا  ةراجحلا  یه  و  فصرلا ،

«. ردابی  » لدب بّدأتی » : » 110 عماسلا / » ةرکذت   » یف ( - 4)

هتهقفر هخیش و  عم  ذئنیح  هدمتعی  ام  و  هتءارق ، هسرد و  یف  هبادآ  ثلاثلا : مسقلا 

هراشا

: رومُأ وه  ِهتَْقفِر و  هِْخیَش و  عم  ذئنیح  « 1  » هُدمتعی ام  و  هتءاِرق ، هسرد و  یف  هبادآ  ثلاثلا : مسقلا 
[ شماه *****]

.65 - 64 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 114 - 112 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

ًانقتم ًاظفح  یلاعت  هللا  باک  ظفحب  ًالوأ  ءادتبالا  . 1

َنوُمِّلَُعی ُفلـسلا ال  ناک  و  اهُّمَهأ ، ِمولعلا و  ُلـصأ  وهف  ًاـنَْقتُم ، ًاـظفح  زیزعلا  یلاـعت  هللا  باـتک  ظـفحب  ًـالّوأ  َئِدَْـتبَی  ْنأ  اـهُّمهأ  وه  و  لّوـألا :
«1 . » نآرقلا َظِفَح  ْنمل  ّالإ  َهقفلا  َثیدحلا و 

هنم دْرِو  َۀَمزالم  هَتسارِد و  ُدَّهَعَتَی  لب  نایسنلل ، هضیرعت  وأ  هنم  ءیـش  نایـسن  یلإ  يِّدَُؤی  ًالاغتـشا  هریغب  هنع  ِلاغتـشالا  نِم  ْرَذْحَْیلَف  هَظِفَح  اذإو 
. ًادبأ ًامئاد  ۀعمج  ّمث  ماّیأ  ّمث  موی  َّلُک 

. هیفرط نیب  هیف  ُعَمجی  ًارصتخم  ٍّنَف  ِّلک  ْنِم  ُظَفْحَی  ّمث  همولع ، رئاس  هریسفت و  ناقتإ  یلع  ِهظفح  دعب  ُدهتْجَیو 
ِّلک یف  سورد  ُحرش  َنَْکمأ  ْنإ  و  هل ، ًالیـصحت  هیف و  ًاقیقحت  مهَرَثْکأ  ٍّنف  ِّلک  یف  ْدِمَتْعَْیلو  خیاشملا ، یلع  هتاظوفحم  حارـشتساب  ُلِغَتْـشَی  َُّمث 

. هیلإ ةراشإلا  تمدقت  دق  َّلَقأف و  سرد  نم  نکمملا  یلع  َرصتقا  ّالإ  و  َلَعَف ، موی 
[ شماه *****]

شماهلا ، 113 - 112 عماسلا / » ةرکذت   » رظنا و  . 64 ج 1 / بّذهملا » حرش  ( - » 1)

همهف هلمتحی  ام  یلع  ۀعلاطملا  نم  راصتقالا  . 2
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: یناثلا
َنهذلا ُرِّیَُحی  و  َرکفلا ، ُدِّدَُبی  امب  لاغتشالا  نِم  ْرَذْحَْیل  َو  هُْعبَط ، هُّجُمَی  و ال  ُهنهذ ، هیلإ  ُقاْسنَی  و  هُمهف ، ُهلِمَتْحَی  ام  یلع  ۀعلاطملا  نِم  َرِـصَتْقَی  ْنأ 

. هَنْهِذ ُقِّرَُفی  هَنامز و  ُعِّیَُضی  ّهنإف  فیناصتلا ؛ ِقیرافت  ةریثکلا و  ِبتکلا  نِم 
264 ص : دیرملا ، ۀینم 

نم و  حالَفلا ، مدع  عییـضتلا و  یلإ  يِّدؤملا  ِلاقتنالا  ِْطبَخلا و  نِم  ًارَذَح  هَنِْقُتی ؛ یّتح  هَتَِّیلُک  هُذُخأی  يذلا  َّنفلا  هؤرقی و  يذلا  َباتکلا  ِْطُعْیل  َو 
، باوجلا مهف  یف  ُهنْهِذ  َنُسْحَی  و  ِّقحلا ، یلع  ُهیأَر  َّرقتسی  و  هُمْهَف ، َّحِصَی  ْنأ  َلبق  اهوحن  تاّیلقعلا و  یف  فالِخلا  بتکب  ُلاغتشالا  بابلا  اذه 

. ٌةریصب هسفن  یلع  هیف  ناسنإلا  و  سوفنلا ، فالتخاب  ُِفلَتْخَی  ٌرمأ  اذه  و 

ًانقتم ًاحیحصت  هظفح  لبق  هسرد  حیحصتب  ءانتعالا  . 3

(1 : ) ثلاثلا
َُّمث ًاـمَکُْحم ، ًاـظفِح  هَظَفْحَی  ُّمث  ُهنیُِعی ، نّمِم  هریغ  یلع  وأ  خیـشلا  یلع  ًاـنَْقتُم  ًاحیحـصت  ِهِظْفِح  َلـْبَق  هُظَفْحَی  يذـلا  هِسرد  حیحـصتب  َِینَتْعَی  ْنأ 

ًاظوفحم لازی  ثیحب ال  هَیِعاُری  و  ًادِّکَأَتُم ، ًاـخوسُر  َخـسْرَِیل  ( 2 ، ) هتبظاومل اهُرِّرَُقی  تاـقوأ  یف  هَدَـهاعَتَی  َُّمث  ًادِّیَج ، ًارارکت  هظفح  دـعب  هَرِّرَُکی 
. ًادِّیَج

بتکلا نم  ذـخؤی  ملعلا ال  نأ  « 3  » مدقت دق  فیرحتلا و  فیحـصتلا و  یلإ  هئادأل  حیحـصت  ریغ  نم  الالقتـسا  بتکلا  نم  ءادـتبا  ظفحی  و ال 
. هقفلا امیس  دسافملا  رضأ  نم  هنإف 

[ شماه *****]
.65 - 64 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 126 - 121 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

«. هتبظاوم  » لدب هیضاوم » : » 122 عماسلا / » ةرکذت   » خسنلا و رئاس  یف  و  ن .»  » و ط » «، » ع «، » ح «، » ض  » ۀخسن یف  اذکه  ( - 2)
ص 240. بابلا ، اذه  نم  ثلاثلا  عونلا  نم  یناثلا  مسقلا  نم  لّوألا  رمألا  یف  ( - 3)

هححصی ام  طبض  و  حیحصتلل ، ملقلا  ةاودلا و  راضحإ  . 4

َهَّبَنَتَِیل اهلبق  ام  عم  َۀظفللا  َرَّرَک  باوصلا  ُفالخ  هَّدَر  ْنأ  َِملَع  وأ  َّنَظَف  ًۀظفل ، هیلع  ُْخیَّشلا  َّدر  اذإ  و  ًابارعإ ، ًۀغل و  هُحِّحَُـصی  ام  َِطبْـضَی  ْنأ  عبارلا :
عجر ْنإف  اذـک ، یه  لب  ْلُقَی  و ال  ۀـلفَغل ، ناسل  َْقبَـس  وأ  ًاوهـس  کلذ  عقو  امَّبرف  ماهفتـسالا ، هجو  یلع  باوصلا  ظفلب  َِیتأـی  وأ  خیـشلا ، اـهل 

عالّطا عم  هَفَرَع ، يذـلا  هجولا  یلع  اهحالـصإ  یلإ  ْرِدابی  و ال  فُّطلتب ، َرَخآ  سلجم  یلإ  اهقیقحت  َكََرت  ّالإ  و  كاذـف ، باوصلا  یلإ  ُْخیَـشلا 
. ۀفلاخملا یلع  نیرضاحلا  ِدحأ  وأ  خیشلا 

«1  » کلذک ناک  نإف  هُکرادت . ُرُسْعَیال  هقیقحت و  ُتوفی  ناک ال  و  ۀلأسم ، باوج  یف  ِخیشلا  ُأطخ  َقَّقََحت  اذإ  کلذکو 
[ شماه *****]

اذإ فّطلتب ، رخآ  سلجم  یلإ  اـهقیقحت  كرتـی  يأ  خـلا » أـطخ …  قّقحت  اذإ  کلذـک   » هلوق و  هکرادـت . رـسعی  هقیقحت و  توفی  يأ  ( - 1)
. هکرادت رسعی  هقیقحت و ال  توفی  خیشلا و ال  أطخ  قّقحت 

اهیف رکفلا  ۀمادإ  تاظوفحملاب و  ةرکاذملا  . 5
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. يرِضاح َضعب  اهب  رِکاُذی  و  ِهتاظوفحمب ، ْرِکاُذْیلَف  اهَنِْقُتی  ۀَعلاطملا و  حیحصتلا و  ظفحلا و  یف  َّمهألاَف  َّمهألا  َبِّتَُری  ْنأ  َدعب  سماخلا :

هلصحی ام  یلع  هراهن  هلیل و  تاقوأ  میسقت  . 6

(1 : ) سداسلا
. هرمع نِم  َیَِقبام  َِمنَتْغَی  و  ُهلِّصَُحی ، ام  یلع  هراهن  هلیل و  ِتاقوأ  َمِّسَُقی  ْنأ 

. راهنلا ایاقب  ُلیللا و  ِةَرَکاذملا  ِۀََعلاطملل و  و  راهنلا ، ُطَسَو  ۀباتکلل  و  ُراْکبألا ، ِثحبلل  و  ُراحسألا ، ظفحلل  تاقوألا  دوجأو 
نکاـمأ ُدوْـجأ  و  عَبِـشلا ، ِتقو  ْنـِم  ُعـفنأ  عوـجلا  َتـقو  و  راـهنلا ، ظـفح  ْنـِم  ُعـفنأ  لـیللا  َظـفح  ّنأ  ۀـبرجتلا  هـیلع  ْتَّلَد  َو  ( 2  ) هولاق اّـممو 

یلع هُمِّسَُقت  و  ِبلقلا ، ُِّولُخ  نم  ُعَنْمَت  اّهنأل  تاکرحلا ؛ اهیف  ُُرثْکت  یتلا  قرطلا  عِراوق  ِتاوصـألاک و  ِتاـیهلملا  نع  ( 3  ) ُدیعبلا ُناکملا  ] ظفحلا
(4 . ) تالاحلا کلت  ِبَسَح 

[ شماه *****]
.73 - 72 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

.73 عماسلا / » ةرکذت   » یف امک  ّيدادغبلا ، بیطخلا  هلاق  ( - 2)
لعج أدـتبم و  ریدـقت  نم  ّدـب  ـال  لوـقأ : طقـس .» ةراـبعلا  یفف  اـّلإ  و  مّسقی ، لوـعفم  یلع  هفطع  دـعب  یلع  نکمی  «: » ض  » شماـه یف  ( - 3)

 … دیعبلا ناکملا   » أدتبملا ل ناونعب  ظفحلا » نکامأ  دوجأ   » ریدقت باوصلا  ّلعل  و  مالکلا ، میقتـسی  یّتح  هل  اربخ  خـلا » دـیعبلا …  ناکملا  »
. مالکلا میقتسی  الف  ّالإ  و  - 63 ج 1 / بّذهملا » حرش   » یف امک  خلا - »

یهلی و اّمم  دـیعب  عضوم  ّلک  و  لفـسلا ، نود  فرغلا  ظفحلا  نکامأ  دوجأ  و  : » هترابع ّصن  کـیلإ  و  ، 104 ج 2 / هقفتملا » هـیقفلا و  ( - » 4)
طوطش یلع  و ال  ةرضخلا ، تابنلا و  ةرضحب  لجرلا  ظّفحتی  نأ  دومحملاب  سیل  و  هعنمیف ، هیلع  بلغی  وأ  هلغشیف ، هعزفی  اّمم  هیف  بلقلا  الخ 

« هقفتملا هیقفلا و   » اضیأ رظنا  و  ّرسلا ؛ » ءافص  بلقلا و  ّولخ  نم  عنمی  ام  ابلاغ  عضاوملا  هذه  یف  مدعی  سیلف  قرطلا ، عراوق  یلع  راهنألا و ال 
.128 ج 2 /

تبسلا موی  وأ  سیمخلا  موی  هئادتبا  لعج  هسردب و  ریکبتلا  . 7

: ربخل هسردب ، َرِّکَُبی  نأ  عباسلا :
266 ص : دیرملا ، ۀینم 

(1 .« ) اهروُُکب یف  یتَّمُأل  َكِرُوب  »
(2 .« ) اهِروُکب یف  یتَّمُِال  َكِراُبی  نأ  یِّبَر  ُْتلَأَس  ّینإف  ِملعلا ؛ ِبَلَط  یف  اوُدْغا  : » ربخلو

(4 . ) سیمخلا وأ  ِْتبَسلا  َموی  ۀیاور : یف  و  ( ، 3  ) سیمَخلا َمْوَی  هَءادتبا  َلَعْجَیو 
«5  » ِِهِبلاَِطل ُرَّسَیَتَی ]  ] ُرِّسَُیی ُهَّنِإَف  ِْنیَْنثِالا  َمْوَی  َْملِْعلا  اُوُبلْطا  ُْهنَع ص  َرَخآ  ٍرَبَخ  ِیف  َو 

«6  » َّمَت ْدَق  َو  اَّلِإ  ِءاَِعبْرَْألا  َمْوَی  َءيُِدب  ٍءْیَش  ْنِم  اَم  ُرَبَخ : ِءاَِعبْرَْألا  ِمْوَی  ِیف  َِيُور  َو  . 
267 ص : دیرملا ، ۀینم 

. هذخأم یلع  فقن  مل  دحألا و  موی  ءادتبالا  ءاملعلا  ضعب  راتخا  امبر  و 
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[ شماه *****]
.168 ج 14 / یشعألا » حبص  « ؛ 62 ج 4 / دئاوزلا » عمجم  « ؛ ءابلا فرح  ، 126 ج 1 / ریغصلا » عماجلا  ( - » 1)

یف یناربطلا  نع  القن  ثیدحلا 29341 - ، 250 ج 10 / لاّمعلا » زنک  « ؛ 132 ج 1 / دئاوزلا » عمجم  « ؛ 343 ، 339 لصافلا / » ثّدحملا  ( - » 2)
ننس  » و 390 ؛ ، 384 ج 4 / ، 432 ، 431 ، 417 ، 416 ج 3 / دـمحأ » دنـسم   » یف و  سیمخلا .» موی  کلذ  لعجی  و   » ةدایز امهیف  و  طسوألا - » »

كراب ّمهّللا  : » 61 ج 4 / دئاوزلا » عمجم   » و 225 ؛ ج 2 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » و 111 ؛ ءالمتسالا / » ءالمإلا و  بدأ   » و 214 ؛ ج 2 / ّیمرادلا »
«. اهروکب یف  یتّمأل 

لوسر ّنإف  سیمخلا ؛ موی  اهیف  رکبیلف  ۀجاحلا  مکدحأ  دارأ  اذإ  : » هیلع هّللا  تاولص  نینمؤملا  ریمأ  نع   80 لوقعلا / » فحت   » یف يور  ( - 3)
مولع ءایحإ   » و 214 ؛ ج 2 / ّیمرادـلا » ننـس   » یف و  سیمخلا .» موی  اهترکب  یف  یتّمأل  كراـب  ّمهّللا  لاـق : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا 

هکراشی و  : » 543 ج 1 / ریدقلا » ضیف   » یف يوانملا  لاق  و  سیمخلا .» موی  ّالإ  ارفس  دارأ  اذإ  جرخی  هّللا  لوسر  ناک  امّلق  : » 225 ج 2 / نیدلا »
«. بلط نمل  رّسیم  ّهنإف  سیمخ ؛ نینثا و  ّلکل  ملعلا  اوبلطا  رباج : نع  يدع  نبا  ثیدحل  سیمخلا  هیف  بلطلا  بدن  یف  نینثالا  موی  ینعی  ]

هّللا یّلص  هّللا  لوسر  لاق  : » ثیدحلا 1 ، 41 ج 103 / راونألا » راحب   » و ثیدحلا 1254 ؛ ، 274 ج 1 / هیقفلا » هرضحی  نم ال  باتک   » یف ( - 4)
ّمهّللا لاق : ص )  ) ّهنأ سنأ  يور  : » 224 ج 2 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » یف و  اهسیمخ .» اهتبس و  موی  اهروکب  یف  یتّمأل  كراب  ّمهّللا  هلآ : هیلع و 

موی اهروکب  یف  یتّمأل  كراب  ّمهّللا  لاق : ّهنأ  مّلـس ، هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلـص  هنع  ةریره  وبأ  يور  و  تبـسلا ، موی  اهروکب  یف  یتّمأل  كراـب 
يور و  تبـسلا ، موی  اهروکب  یف  یتمأل  كراب  ّمهّللا  لاق : ص )  ) ّهنأ سنأ  يور  : » 224 ج 2 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » یف و  اهـسیمخ .» اهتبس و 

یف اـضیأ  لوقنم  یناـثلا  ربخلا  و  اهـسیمخ ؛ » موی  اـهروکب  یف  یتمـأل  كراـب  ّمهّللا  لاـق : ّهنأ  مّلـس ، هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلـص  هنع  ةریره  وبأ 
«. ۀکرب سیمخلا  تبسلا و  رکب  : » ثیدحلا 4422 ، 259 ج 3 / مکحلا » ررغ   » یف و  . 62 ، 61 ج 4 / دئاوزلا » عمجم  »

یف يوانملا  لاق  هبلاطل .» رّسیم  ّهنإف  : » امهیف و  ثیدحلا 2934 ، ، 250 ج 10 / لاّمعلا » زنک  « ؛ ةزمهلا فرح  ، 44 ج 1 / ریغصلا » عماجلا  ( - » 5)
هیف دلو  يذـلا  مویلا  ّهنأل  کلذ  هیف و  هبلط  اذإ  بابـسألا  ۀـئیهت  عناوملا و  عفدـب  هلیـصحت  بابـسأ  هل  رّـسیتی  يأ  : » 543 ج 1 / ریدـقلا » ضیف  »

. کلذ یف  لّمأتف  هیف .» یحولا  ءاج  و  مّلس ، هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلص  یفطصملا 
مالسإلا ناهرب  رکذ  نکل  و  لصأ ، یلع  هل  فقأ  مل  -: » مهضعب نع  القن  - 237 ج 2 / ءافخلا » فشک   » یف لاق  . 15 مّلعتملا / » میلعت  ( - » 6)

نم ام  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لوقی : و  اثیدح ، کلذ  يوری  ناک  ّهنأ  ۀـیادهلا »  » بحاص هخیـش  نع  مّلعتملا » میلعت   » هباتک یف 
«. ّمت دق  ّالإ و  ءاعبرألا  موی  هب  ئدب  ءیش 

هب لاغتشالا  لامهإ  مدع  ثیدحلا و  عامسب  ریکبتلا  . 8

«1  » نماثلا
هخیراوت و هتغل و  هدـئاوف و  هماکحأ و  هیناعم و  هلاجر و  هدانـسإ و  یف  رظنلا  همولعب و  هب و  لاغتـشالا  لمهی  ثیدـحلا و ال  عامـسب  رکبی  نأ 

نآرقلا رخآلا  حانجلا  ماکحألل و  نیبملا  ۀعیرشلاب و  ملاعلا  یحانج  دحأ  هنإف  هعاونأ  رئاس  هلسرم و  هدنـسم و  هفیعـض و  هنـسح و  هحیحص و 
. هغیلبت ثیدحلا و  لقن  نم  دوصقملا  هنإف  ۀیاورلا  نم  رثکأ  ۀیاردلاب  ینتعی  لب  عامسلا  درجمب  ثیدحلا  نم  عنقی  و ال  «. 2»

[ شماه *****]
.133 - 130 ، 126 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

اهعلاط وأ  اهأرق  یتلا  هبتک  ۀیاورب  ءانعالا  . 9
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عساتلا 
وأ هخیـش  نم  اهعمـسی  ۀملک  یلع  صرتحی  نأ  و  بتکلا . باسنأ  دیناسألا  نإف  هتاظوفحم  امیـس  اهعلاط  وأ  اهأرق  یتلا  هبتک  ۀیاورب  ینتعی  نأ 

. کلذ وحن  هدانسأ و  هنع و  هخیش  ذخأ  نم  ۀفرعم  ۀمهملا و  رومألا  ۀیاور  یلع  دهتجی  هفلؤی و  فلؤم  وأ  هئشنی  وأ  هدشنی  رعش 

تارصتخملا ثحب  اذإ  تاطوسبملا  یلإ  لاقتنالا  . 10

 ] …[ هتاظوفحم ثحب  اذإ 
هثحب امم  ربکأ  وه  ام  تاطوسبملا و  ثحب  یلإ  لقتنی  نأ  تامهملا  دـئاوفلا  تالاکـشإلا و  نم  اهیف  ام  طبـض  تارـصتخملا و  نم  اـهریغ  وأ 

لئاسملا ۀسیفنلا و  دئاوفلا  نم  خیـشلا  نم  هعمـس  وأ  ۀـعلاطملا  یف  هب  رم  ام  قیلعت  ۀـمکحملا و  ۀـمئادلا  ۀـیانعلا  ۀـنقتملا و  ۀـعلاطملا  عم  الوأ 
ةدـئاف رقتحی  اهیف و ال  هرکاذـی  یتلا  مولعلا  عاونأ  عیمج  نم  تاهباشتملا  ماکحأ  نیب  قرفلا  تالکـشملا و  لح  ۀـبیرغلا و  عورفلا  ۀـقیقدلا و 

اهظفح اهتباتک و  یلإ  ردابی  لب  تناک  نف  يأ  یف  اهعمسی  وأ  اهاری 
«1  » ُُهَتباَتِک َلاَق  ُهُدِییْقَت  اَم  َو  َلِیق  َْملِْعلا  اوُدِّیَق  َلاَق  ُهَّنَأ  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  َِيُور  ْدَق  َو 

کلذ اکشف  هُظَفْحَی ، ُهبِْجُعیَف و ال  َثیدحلا ، هنم  ُعَمْسَیَف  ملس ، ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ّیبنلا یلإ  ُسِلجی  ناک  راصنألا  نم  ًالجر  ّنأ  َِيُورو 
(8 . ) َّطُخ يأ  هدیب  أَمْوأ  و  َکنیمیب » ْنِعَتْسا  : » هللا لوسر  هل  لاقف  ملس ، ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ّیبنلا یلإ 

268 ص : دیرملا ، ۀینم 
«2  » َّطُخ َْيأ  ِهِدَِیب  َأَمْوَأ  َو  َِکنیِمَِیب  ْنِعَتْسا  ِهَّللا  ُلوُسَر 

. کلذ یف  رخأ  رابخأ  ۀباتکلا  باب  یف  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  یتأیس  و  « 3  » املع هملع  دعی  مل  هملع  بتکی  مل  نم  لیق  انه  نم  و 
[ شماه *****]

.66 ج 2 / يوارلا » بیردت  « ؛ 68 - 65 ملعلا / » دییقت  « ؛ ثیدحلا 2666 ملعلا ، باتک  ، 39 ج 5 / يذمرتلا » ننس  ( - » 1)
ملع ّدعن  اّنک ال  سنأ : لاق  : » 96 ملعلا / » دییقت   » یف و  . 109 ملعلا / » دییقت   » و 301 ؛ ج 2 / ءایلوألا » ۀیلح   » یف امک  ةرق ، نب  ۀیواعم  هلاق  ( - 2)

«. املع هملع  بتکی  مل  نم 
.68 ج 1 / یلآللا » یلاوع  « ؛ 106 ج 1 / نیحیحصلا » یلع  كردتسملا  « ؛ 364 لصافلا / » ثّدحملا  ( - » 3)

ریسیلاب ۀعانقلا  مدع  ریمشتلا و  دجلا و  یف  ۀغلابملا  . 11

ِبابَـشلا َخْرَـش  ِطاشَنلا و  ِغارَفلا و  َتقو  َِمنتغی  و  ریـسیلاب ، ءایبنألا  ثرإ  نم  َعَنقی  و ال  ریمـشتلا ، ِبلطلا و  ِّدِجلا و  یف  َِغلابی  ْنأ  َرَـشَع : يداحلا 
لامکلا و نیعب  هِسفن  ِرَظَن  ْنِم  رَذَـحلا  َّلُک  ْرَذْـحَْیل  و  ِضارمألا . ُلَـضْعأ  ِءاودـألا و  يْودأ  اـّهنإف  ِۀـسائِرلا ؛ ِعناوم  ۀـلاِطبلا و  ضراوع  لـبق  ( 9)

. َرَّبَدَت ول  ۀفرعملا  ملعلا و  ِۀَِّلق  ُلیلد  ۀقامحلا و  ُناونِع  لهجلا و  ُۀقیقح  صقنلا و  ُنیع  کلذ  ّنإف  خیاشملا ؛ نع  ءانغتسالا 

نکمأ اذإ  هسلاجم  عیمج  لب  هخی  ۀقلح  ۀمزالم  . 12

َدئاوف یلع  ًاعالّطا  و  ًابدأ ، ًالیـصحت و  ًاریخ و  ّالإ  هُدـیزَی  کلذ ال  ّنإف  َنکمأ ؛ اذإ  هسلاـجم  َعیمج  لـب  هْخیَـش  َۀَْـقلَح  َمِزـالُی  ْنأ  َرَـشَع : یناـثلا 
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( مالسلا هیلع   ) ّیلع هیلإ  َراشأ  امک  رتافدلا ، یف  اهُدِجَی  ُداکَی  ةَدِّدَبَتُم ال 
: هلوقب

(1 .« ) ٌۀعفنم اهنم  کیلع  ُطُقْسَی  یتم  ُرِظَْتنَت  ِۀَلْخَّنلاک  وه  اّمنإف  ِِهتَبْحُص ، ِلوط  ْنِم  َّلَمَت  الو  »
ةددـعتم رهاوج  ۀـفلتخم و  زونک  اهنإف  سوردـلا  رئاسب  ینتعی  لب  ۀـمهلا  روصق  ۀـمالع  کلذ  نإف  طقف  هسفن  سرد  عامـس  یلع  رـصتقی  و ال 

مهألاب ینتعا  اهعیمج  طبـض  نع  زجع  نإف  هل  سرد  لـک  نأـک  یتح  اهباحـصأ  كراـشیف  کـلذ  هنهذ  لـمتحا  نإ  اـهنم  هل  حـتف  اـم  منتغیلف 
قطی  مل  نمف  دحاو  سردک  اهنأشف  میساقتلا  سرد  امأ  ۀقرفملا و  سوردلا  یف  اذه  مهألاف .

269 ص : دیرملا ، ۀینم 
«. 2  » اهیف هلوخدل  حلصی  اهطبض ال 

[ شماه *****]
اذـه نم  ثلاثلا  عونلا  نم  یناثلا  مسقلا  لّوأ  یف  قبـس  دـق  و  ثیدـحلا 1 ، ملاعلا ، ّقح  باب  ملعلا ، لضف  باـتک  ، 37 ج 1 / یفاـکلا » ( - » 1)

. ینعملاب انه  هلقن  و  ص 234 ، بابلا ،
سوردلا ینعم  ملعیف  میساقتلا ، سرد  ینعم  ص 200  بابلا ، اذـه  نم  یناثلا  عونلا  نم  یناثلا  مسقلا  نم  رـشع  سداسلا  رمـألا  یف  ّرم  ( - 2)

. ۀلباقملاب ۀقرفملا 

ۀبحت ةدایزب  خیشلا  صیصخت  نیرضاحلا و  یلع  میلستلا  . 13

. مُهُعِمُْسی توصب  نیرضاحلا  یلع  ْمِّلَُسْیلف  خیشلا ، َسلجم  َرَضَح  اذإ  ( 1 : ) َرَشَع َثلاثلا 
. مارکإ ۀَّیَِحت و  ِةدایزب  َخیشلا  َّصُخَی  و 

ٌهِجَّتُم وه  و  ( 2 ، ) لضافألا نم  ٌۀـعامَج  هَراتخا  و  ( 2 ، ) اهیف ُمَّلَُـسی  یتلا ال  ِعِضاوملا  نم  ثحبلا  یف  مهذـخأ  لاح  ملِعلا  َقَلح  مهُـضعب  َّدَـع  و 
مهیلع ُهَعْطَق  ّنإف  ۀلأسم ؛ ریرقت  ءانثأ  یف  ناک  اذإ  امّیـس  بلاغلا ، وه  امک  بلقلا  ِروضح  ِثحبلا و  نِم  هیف  مه  اّمع  ِمالـسلا  ُّدَر  ْمُُهلَغْـشَی  ثیح 

(4 . ) اهیف ُمَّلَُسی  ّهنأ ال  َدَرَو  یتلا  ِدراوملا  نم  ریثک  نم  ُّرَضأ 
بدألا ِّقح  َنیب  ًاعمج  َنَْکمأ ، ْنإ  َغَْرفَی  یّتح  هب  ُرُعْشَی  ثیحب ال  خیـشلا ، ۀََلباقم  ْنِم  دُعب  یلع  مهیلع  ُلخادلا  ِسِلْجَْیلف  کلذ ، َدیِرُأ  یتَم  نکل 

. هنع لغاوشلا  ِعفد  یف  ثحبلا  ِّقح  هعم و 
[ شماه *****]

.61 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 25 - 24 نآرقلا / » ۀلمح  بادآ  یف  نایبتلا  « ؛ 147 - 146 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
.146 عماسلا / » ةرکذت  ( - » 2)

. لیصفت عم  ، 146 عماسلا / » ةرکذت   » یف ّینانکلا  ۀعامج  نبا  مهنم  ( - 3)
: لوقی مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبأ  ناک  ، » ثیدحلا 11 میلستلا ، باب  ةرشعلا ، باتک  ، 646 - 645 ج 2 / یفاکلا »  » یف ( - 4)

و رشع ، ینثالا  باب  ، 572 - 571 ج 2 / لاصخلا »  » یف و  مامحلا ؛ » تیب  یف  و  ۀعمجلا ، یلإ  یشاملا  ةزانجلا و  عم  یشاملا  نومّلسی : ۀثالث ال 
نأ عیطتسی  یّلصملا ال  ّنأل  کلذ  و  یّلصملا ، یلع  یلع … و ال  اومّلست  ال  « -: » لاصخلا  » نع القن  ثیدحلا 39 - ، 9 ج 76 / راونألا » راحب  »

ج 76/ راونألا » راحب   » یف بابلا  تایاور  رئاس  رظنا  … و  مامحلا » یف  يذـلا  یلع  و ال  طئاغ ، یلع  سلاج  لـجر  یلع  ـال  مالـسلا … و  ّدری 
.224 ، 27 راکذألا / »  » عجار و  9 ؛ - 8
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سلجملا هب  یهتنی  ثیح  سولجلا  و  نیرضاحلا ، باقر  یطخت  مدع  . 14

امک ُسلجملا  هب  یهَْتنَی  ُثیح  ُسِلْجی  لب  کلذک ، ُهَتلِزنم  ْنکی  مل  ْنإ  خیـشلا  ِبُرق  یلإ  نیرـضاحلا  َباقِر  یّطَخَتَی  َمَّلَـس ال  اذإ  َرَـشَع : َعبارلا 
ناک و  کلذل ، ِۀعامَْجلا  ِْخیَشلا و  َراثیإ  ُمَْلعَی  ناک  وأ  ُهتلزنم  ْتناک  وأ  ِمُّدَقَّتلاب  نورـضاحلا  وأ  ُخیـشلا  هل  َحَّرَـص  ْنإف  ( ، 1  ) ثیدحلا یف  َدَرَو 

ُعِفَْتنَی ًةرَکاذم  هَرِکاُذی  ْنأک  ًۀحَلْصَم  خیشلا  ِبْرُقب  هُسولج 
270 ص : دیرملا ، ۀینم 

. سأب الف  حالصلا  ۀلیضفلا و  َریثک  وأ  ِّنِسلا  َریبک  هنوکل  وأ  نورضاحلا  اهب 
[ شماه *****]

ّنإـف سولجلا ؛ هب  یهتنی  ثیح  اـّلإ  سلجی  نأ  نمؤملل  یغبنی  ـال  مالّـسلا : هیلع  هّللا  دـبع  وبأ  لاـق  : » 310 ج 1 / ّیـسوطلا » یلاـمأ   » یف ( - 1)
باتک ، 258 ج 4 / دواد » یبأ  ننس  « ؛ 51 ج 4 / بیهرتلا » بیغرتلا و  « ؛ 26 قالخألا / » مراکم   » اضیأ عجار  ۀفاخـس ؛ » لجرلا  قانعأ  یّطخت 

.123 ءالمتسالا / » ءالمإلا و  بدأ  « ؛ ثیدحلا 4825 بدألا ،

هتلزنم نوکی  ثیح  خیشلا  نم  هبرق  یلع  صرحلا  . 15

ُبَْـسُنی ًابُرق  هنم  بُْرقَی  نکلو ال  ۀَّقـشم ، الب  ًالماک  ًامهف  َهمالک  َمَهْفَِیل  ُهتلزنم ، ُنوکت  ثیح  خیـشلا  نِم  هبُرق  یلع  َصِرْحَی  ْنأ  َرَـشَع : َسماخلا 
«. 1  » رم امک  هتداجس  وأ  هتداسو  وأ  خیشلا  بایث  یلع  هندب  وأ  هبایث  نم  ائیش  عضی  بدألا و ال  ءوس  یلإ  هیف 

. بدألا ِبسحب  هب  َّقحأ  َناک  ْنإ  هنم و  هَجِعُْزی  نأ  هریغل  سیلف  هب ، َّقحأ  ناک  سردلا  ِسِلجم  ْنِم  ناکم  یلإ  َقَبَس  یتم  هَّنأ  ملعاو 
سردلا نع  عطقنا  نإ  و  هتَقَرافمل ، هنم  هُّقَح  ُطُقْـسَی  الف  ِعراشلا ، وأ  ِقوُسلا  نِم  ًاناکم  َِفلأ  اذإ  ِفِرَتْحملاک  هب  َّقحأ  کلذ  دـعب  یقبی  و  لیق :

. هوحن رکذلاک و  ةالصلا  یف  ةدئاف  یلع  لمتشملا  یلصملا  ناکم  یف  تآ  ثحبلا  اذه  و  « 2  » کلذ دعب  َرَضَح  اذإ  نیموی  وأ  ًاموی 
[ شماه *****]

.253 ص 252 - ثلاثلا ، عونلا  نم  یناثلا  مسقلا  نم  رشع  عساتلا  رمألا  یف  ( - 1)
. تاوملا ءایحإ  باتک  ۀّیهقفلا ، بتکلا  عجار  ۀلأسملا  لوح  ءاهقفلا  لاوقأ  ءارآ و  یلع  عالّطالا  لیصفتلل و  ( - 2)

سلجملا يرضاح  هتقفر و  عم  بدأتلا  . 16

هَنارقأ و هَءارَبُک و  ْمِرَتْحَْیل  و  هسلجمل ، ٌمارتحا  خیشلا و  عم  ٌبُّدأت  مهعم  َهبُّدأت  ّنإف  سلجملا ؛ يرـضاح  ِهتَْقفِر و  عم  َبَّدَأتی  ْنأ  َرَـشَع : َسداسلا 
. هَتَْقفِر

هل همایق  راثیإ  هسلجم و  یف  هریغ  ۀمحازم  مدع  . 17

هیلع هللا  یلـص   ) ِّیبنلا یهِنل  ْهلَبْقَی ، مل  هسلجمب  هُریغ  هََرثآ  ْنإف  هِّلحم ، ْنِم  هل  دحأ  َمایق  َِرثُْؤی  و ال  هسلجم ، یف  ًادحأ  َمِحازی  ْنأ ال  َرَـشَع : َعباسلا 
(1 .« ) اوُعَّسََوت اوُحَّسَفَت و  نکلو  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لاق رخآ ، هیف  َسِلْجَی  هسلجم و  نِم  ُلجرلا  َماُقی  ْنأ  نع  ملس ) هلآ و  و 

. سأب الف  نئارقلاب ، ِراثیإلا  َّبُح  ِرثْؤملا  رطاخ  ْنِم  َِملَع  و  نیرضاحلل ، ًۀَحَلصم  هََرثآ  ْنَم  سلجم  یف  هُسولج  ناک  ول  معن 
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271 ص : دیرملا ، ۀینم 
[ شماه *****]

،258 ج 4 / دواد » یبأ  ننس  « ؛ 102 ، 22 ج 2 / دمحأ » دنسم  « ؛ بابلا 11 ( ، 39  ) مالسلا باتک  ، 1715 - 1714 ج 4 / ملسم » حیحص  ( - » 1)
« / ءالمتسالا ءالمإلا و  بدأ  « ؛ 51 ج 4 / بیهرتلا » بیغرتلا و  « ؛ 282 - 281 ج 2 / ّیمرادلا » ننس  « ؛ 4828 ناثیدحلا 4827 - بدألا ، باتک 

حیحـص  » نم بابلا  تایاور  نم  ةدـحاو  ّصن  کـیلإ  و  ، 143 ج 1 / یلـآللا » یلاوع  « ؛ 181 ج 2 / ، 166 ج 1 / نیدـلا » مولع  ءاـیحإ  « ؛ 126
«. اوعّسوت اوحّسفت و  نکل  و  هیف ، سلجی  ّمث  هدعقم  نم  لجرلا  لجرلا  میقی  ال  لاق : مّلس ، هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلص  ّیبنلا  نع  «: » ملسم

ةرورض ریغل  هریغ  مادق  ۀقلحلا و  طسو  یف  سولجلا  مدع  . 18

. ةرورض ریغل  دحأ  َماُّدق  و ال  ۀَقلحلا ، طسو  یف  َسِلْجَی  ْنأ ال  َرَشَع : َنماثلا 
«1  » ِۀَْقلَْحلا َطْسَو  َسَلَج  ْنَم  َنََعل  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ْنِم  َِيُور  اَِمل 

. هب سأب  الف  عامسلا  مدع  هکرت  مازلتسا  ماحزلا و  ةرثک  سلجملا و  قیضک  ةرورضل  ناک  ول  معن 
[ شماه *****]

بدأ « ؛ 30 ج 1 / رطاوخلا » هیبـنت  « ؛ 50 ج 4 / بیهرتلا » بیغرتـلا و  « ؛ ثیدـحلا 4826 بدألا ، باتک  ، 258 ج 4 / دواد » یبأ  ننــس  ( - » 1)
.127 ءالمتسالا / » ءالمإلا و 

امهاضرب الإ  نیبحاصتم  وأ  نیوخأ  نیب  سولجلا  مدع  . 19

هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) ّیبنلا ّنأ  يور : امل  ًاعم ، امهاضرب  ّالإ  ِنیبحاصتم  وأ  ِنیبیرق  وأ  نبا  بأ و  وأ  ِنیوخأ  َنیب  َسِلْجَی  ْنأ ال  َرَـشَع : َعساتلا 
(1 . ) امهنذإب ّالإ  ِنیلجرلا  َنیب  ُلجرلا  َسِلْجَی  ْنأ  یهَن  ملس )

[ شماه *****]
« / ءالمتسالا ءالمإلا و  بدأ  « ؛ 51 ج 4 / بیهرتلا » بیغرتلا و  « ؛ ثیدحلا 4844 و 4845 بدألا ، باتک  ، 262 ج 4 / دواد » یبأ  ننس  ( - » 1)

.129

ءاج اذإ  هل  ۀعسوتلا  مداقلاب و  نیرضاحلا  بیحرت  . 20

: نورشعلا
. ُهلثم هب  ُمَرُْکی  امب  هُومِرُْکی  و  هلجأل ، اوُحَّسَفَتَی  هل و  اوُعِّسُوی  و  هب ، اُوبِّحَُری  ْنأ  ُمِداقلا  ءاج  اذإ  نیرضاحلل  یغبنی 

دنع َهدَّهَعَتَی  کلذ و  نِم  َظَّفَحَتَی  و  هَرْهَظ ، هَبنج و ال  مهنم  ًادحأ  َیِطُْعی  و ال  َعَّسوَتَی ، هَسفن و ال  َّمَض  ًاجَرَح  ناک  سلجملا و  یف  هل  َحُِسف  اذإو 
. رُّخأت وأ  مُّدقتب  ِۀَْقلَحلا  ِۀَْیِنب  ْنِم  َجُرْخَی  وأ  هبنج ، یف  ًامئاق  هَقفِْرم  َلَعْجَی  وأ  هراج ، یلع  َحَنْجَی  و ال  هل ، ْخیَشلا  ثحب 

هب قلعتی  امب ال  هریغ  سرد  ءانثأ  یف  ملکتلا  مدع  . 21
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: نورشعلا يداحلا و 
غرف و ال سرد  یف  مالکب  ملکتی  الف  سرد  یف  مهضعب  عرش  اذإ  هَثحب و  هیلع  ُعَطْقَی  امب  وأ  هب  ُقَّلعَتَی  امب ال  هریغ  ِسرد  ءانثأ  یف  َمَّلکَتَی  ْنأ ال 

. سردلا بحاص  خیشلا و  نم  نذإب  الإ  هتدئاف  توفت  امم ال  هریغب 

خیشلا عم  هثیدح  یف  ۀعامجلا  نم  دحأ  عم  ۀکراشملا  مدع  . 22

: نورشعلا یناثلا و 
. خیشلا ِۀَکَراشم  امَّیس  و ال  خیَشلا ، عم  هثیدح  یف  ًادحأ  ۀعامجلا  نِم  ٌدحأ  َكِراشی  ْنأ ال 

(1 .« ) هثیدح یف  َلجرلا  َكِراُشی  ْنأ ال  بدألا  َنِم  : » ءامکحلا ضعب  لاق 
: کلذ یف  ( 2  ) مهضعب َدَْشنأو 

ُهَلْهأ ِثیِدَْحلا  یف  ْكِراُشت  و ال 
ُهَلْصأ َو  ُهَعْرَف  َْتفَرَع  ْنإ  و 

. سأب الف  کلذب  ِمِّلکتملا  َراثیإ  َِملَع  ْنإف 
[ شماه *****]

.65 ج 1 / بّذهملا » حرش   » و 27 ؛ نآرقلا / » ۀلمح  بادآ  یف  نایبتلا   » یف يوونلا  لئاقلا  و  160 ؛ - 159 عماسلا / » ةرکذت  ( - 1)
.159 عماسلا / » ةرکذت   » یف امک  ّيدادغبلا  بیطخلا  هلاق  ( - 2)

خیشلا ةراشإب  الإ  هریغ  یلع  ءاسأ  نم  یهن  مدع  . 23

: نورشعلا ثلاثلا و 
. ۀحیصنلا لیبس  یلع  امهنیب  ًاّرِس  وأ  هتراشإب  ّالإ  خیشلا  ُریغ  هْرَْهنَی  مل  هریغ  یلع  ًابدأ  ۀبلطلا  ُضعب  ءاسأ  اذإ 

ًءافو َۀـحماسملا  ُخیـشلا  َرَهْظأ  ْنإ  ناکمإلا  ردـقب  خیـشلل  ُراصتنالا  هُعْدَر و  هراهتنا و  ۀـعامَجلا  یلع  َنَّیَعَت  خیـشلا  یلع  ًابدأ  ٌدـحأ  ءاـسأ  ْنإ  و 
. هِّقحل

هدعب هوحن  ةذاعتسالا و  و  ةءارقلا ، دارأ  اذإ  ۀبونلا  ةاعارم  . 24

(1 : ) نورشعلا عبارلا و 
. هل یه  نم  یضر  ریغب  اهیلع  ُمَّدقتی  الف  ًاریخأت ، ًامیدقت و  هَتبَْون  ِعاُرْیلف  ِْخیَشلا ، یلع  َةَءارِقلا  دارأ  اذإ 

َّنِإ ٍفیِقَث  اَخَأ  اَـی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـقَف  ٍفیِقَث  ْنِم  ٌلُـجَر  َءاَـج  َو  ُُهلَأْـسَی  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِیبَّنلا َیلِإ  َءاَـج  ًاـّیِراَْصنَأ  َّنَأ  َِيُور  َو 
«2  » َِکتَجاَح َْلبَق  ِّيِراَْصنَْألا  ِۀَجاَِحب  َأَْدبَن  اَْمیَک  ْسِلْجاَف  َِۀلَأْسَْملِاب  َکَقَبَس  ْدَق  َّيِراَْصنَْألا 

هیأر و َلامک  ًادـِقتعم  هَرمأ  َلَثَْتما  هب ، َراشأف  تقو  یف  کلذ  یف  َۀَحَلْـصملا  ُخیـشلا  يأر  ْنإف  ٌصقن ، ِبرُقلاب  َراثیإلا  ّنإف  هتبونب ؛ ُِرثُْؤیال  و  لیق :
(3 . ) کلذ یف  هِضَرَغ  َبیوصت 

(4 .« ) هتَّمِذ ِبوجو  هتمرح و  ِدُّکأتل  ًابیرغ  ناک  ْنَم  هسفن  یلع  َمِّدَُقی  ْنأ  قباسلل  ُّبَحَتُْسیو  : » لیق
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«5  » هنع هللا  یضر  سابع  نبا  نع  ثیدح  کلذ  یف  يور  و 
کلذک و 

273 ص : دیرملا ، ۀینم 
. ُمِّدقتملا اهَِملَع  ٌۀّیرورض و  ٌۀجاح  ِرِّخأتملل  ناک  اذإ 

اذإ ةداع و  نامزلا  لطی  مل  اذإ  ءوضو  دیدجت  ۀجاح و  ءاضقک  ةرورضل  هدعب  بهذ  نإ  خیشلا و  سلجم  یف  روضحلا  مدقتب  ۀبونلا  لصحت  و 
یلع مهعمج  ول  و  ۀـعرقلا . مث  بیترتلا  ةاعارم  ذـئنیح  هل  بحتـسی  ریخت و  الإ  همیلعت و  بجی  اـمم  ملعلا  ناـک  اذإ  اذـه  اـمهنیب  عرقأ  اـیواست 

مهریغ میدقت  هل  زوجی  نیعم ال  تقو  یف  اهلهأ  ءارقإ  هیلع  طرش  اذإ  اهـسردم  ۀسردملا و  « 6  » دیعم اضیأ و  زاج  مهماهفأ  براقت  عم  سرد 
هئانثتـسا یفف  ۀسردملا  لهأ  نود  جراخلا  سرد  بجو  ول  امأ  عیمجلا  بوجو  عم  وأ  میلعتلا  بوجو  مدـع  عم  قبـس  نإ  مهنذإ و  ریغب  مهیلع 

. طسوأ طسوألا  هجوأ و  ۀسردملا  لهأ  میدقت  وأ  مویلا  کلذ  ضوعلا  نم  هصخی  ام  كرت  هئارقإ و  بوجو  وأ 
[ شماه *****]

.162 - 158 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
.122 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و   » یف ّيدادغبلا  بیطخلا  هنومضم  لقن  و  158 ؛ عماسلا / » ةرکذت  ( - » 2)

.65 ج 1 / بّذهملا » حرش   » و 27 ؛ نآرقلا / » ۀلمح  بادآ  یف  نایبتلا   » یف يوونلا  لئاقلا  و  160 ؛ - 159 عماسلا / » ةرکذت  ( - 3)
.159 عماسلا / » ةرکذت   » یف امک  ّيدادغبلا  بیطخلا  هلاق  ( - 4)

لوـألا ثیدـحلا  و  هومرکأـف ؛ » رئازلا  مکاـتأ  اذإ  «، » هومرکأـف موق  میرک  مکاـتأ  اذإ  : » ةزمهلا فرح  ، 16 ج 1 / ریغـصلا » عماـجلا   » یف ( - 5)
، میرکلا مارکإ  باب  ةرشعلا ، باتک  ، 659 ج 2 / یفاکلا »  » یف و  اضیأ .  24 قالخألا / » مراکم   » و 16 ؛ ، 15 ج 8 / دئاوزلا » عمجم   » یف ّيورم 

اهیلع دعقف  ةداس  امهنم و  دحاو  ّلکل  یقلأف  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلع  نالجر  لخد  لاق : مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  : » ثیدحلا 1
هیلع هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : ّمث  رامح ، ّالإ  ۀمارکلا  یبأی  ّهنإف ال  اهیلع ؛ دعقا  مالّـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاقف  رخآلا ، یبأ  امهدحأ و 
انثّدح -: » ّيدادـغبلا بیطخلا  نع  القن  - 993 ج 3 / ظافحلا » ةرکذـت   » یف یبهذـلا  لاـق  و  هومرکأـف .» موق  میرک  مکاـتأ  اذإ  مّلـس : هلآ و  و 

نم هیلع  یلمأف  ثیداحأ ، هیلع  یلمی  نأ  هلأس -  و  بیرغ ، لجرب  يواضیبلا  نسحلا  وبأ  هءاج  ینطقرادـلا و  سلجم  ترـضح  لاـق : یقیتعلا ،
هل يدهأ  دق  دعب و  هءاج  ّمث  لجرلا  فرـصناف  ۀجاحلا ، مامأ  ۀّیدهلا  ءیـشلا  معن  اهعیمج : نوتم  نیرـشعلا ، یلع  هثیداحأ  دیزی  اسلجم  هظفح 

تاقبط  » یف ۀلوقنم  ۀیاکحلا  هذه  اضیأ  و  هومرکأف :» موق  میرک  مکءاج  اذإ  اهنوتم : اثیدح  رشع  ۀعبـس  هظفح  نم  هیلع  یلمأف  هیلإ ، هبرقف  ائیش 
.465 ج 3 / ۀیعفاشلا »

ّصغ یّتـح  هباحـصأ  هیلع  لخدـف  هتوـیب ، ضعب  لـخد  مّلـس  هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلـص  ّهنأ  يور  و  : » 175 ج 2 / نیدـلا » مولع  ءاـیحإ   » یف و 
، هءادر مّلـس  هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ّفلف  بابلا ، یلع  دعقف  اناکم  دجی  ملف  یلجبلا  هّللا  دـبع  نب  ریرج  ءاجف  ألتما ، سلجملا و 

هیلع هّللا  یّلص  ّیبنلا  یلإ  هب  یمر  هّفل و  ّمث  یکبی ، هّلبقی و  لعج  ههجو و  یلع  هعـضو  ریرج و  هذخأف  اذه ، یلع  سلجا  هل : لاق  هیلإ و  هاقلأف 
موق میرک  مکاتأ  اذإ  لاق : ّمث  الامـش  انیمی و  ّیبنلا  رظنف  ینتمرکأ . امک  هّللا  کمرکأ  کبوث ، یلع  سلجأل  تنک  اـم  لاـق : و  مّلـس ، هلآ و  [و 

«. هومرکأف
یلع خیـشلا  نیعی  ّهنأک  ۀبلطلا ، یلع  ۀبطخلا  خیـشلا  ءاقلإ  دعب  سردلا  دیعی  يذلا  دیعملا : : » شماهلا ، 150 عماسلا / » ةرکذـت   » یف لاق  ( - 6)

رظانلا وأ  سّردملا  ملعی  نأ  ۀسردملاب …  دـیعملل  یغبنی  و  : » یف ص 204 لاق  و  ۀـبلطلا ؛ » ناهذأ  یف  هئالمإ  هتاـبطخ و  تیبثت  هملع و  رـشن 
فّقوت ام  مهل  دیعی  و  هریغ ، کلذل  نّیعی  مل  نإ  مهتاظوفحم  ضرعب  مهبلاطی  نأ  و  هردص ، حرـشی  هب و  نیعتـسی  ام  دازیل  هحالف  یجری  نمب 

نم ۀعامج  یلع  هّقفت  : » يزاریـشلا … قاحـسإ  یبأ  ۀمجرت  یف  ناکّلخ  نبا  لاق  ادـیعم .» یّمـسی  اذـهل  سرادـملا و  سورد  نم  مهیلع  همهف 
ج 1/ نایعألا » تایفو  « )» هتقلح یف  ادـیعم  هّبتر  و  هسلجم ، یف  هنع  باـن  و  هب ، عفتنا  اریثک و  ّيربطلا  بیطلا  اـبأ  یـضاقلا  بحـص  ناـیعألا و 
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هیقف خـلب ، لهأ  نم  : » یناقلاطلا ثیللا  نب  دـمحأ  نب  رمع  صفح  یبأ  ۀـمجرت  یف  ، 240 ج 7 / ۀـیعفاشلا » تاقبط   » یف یکبـسلا  لاق  و  (. 29
«. ۀئامسمخ نیثالث و  ّتس و  ۀنس  نابعش  یف  یّفوت  خلبب ، ۀیماظنلا  ۀسردملا  دیعم  ناک  یفوص … و  یلوصأ 

هلیصفت مدقت  ام  یلع  خیشلا  يدی  نیب  سولجلا  . 25

: نورشعلا سماخلا و 
ُهتأیه ُهلیصفت و  َمَّدَقت  ام  یلع  ِخیشلا  يَدَی  َنیب  هُسولج  َنوکی  ْنأ 

274 ص : دیرملا ، ۀینم 
هیدیب و ُهلِمْحی  لب  ًاحوتفم ، ضرألا  یلع  ةءارِقلا  َلاح  ُهُعَـضَی  و ال  هسفنب ، هَلِمْحَی  و  هعم ، هیف  ُأْرقَی  يذـلا  َهباتک  َرِـضُْحی  و  هخیـش ، عم  هبدأ  یف 

. هنم َأَْرقَی 

هدعب هوحن  ةذاعتسلا و  و  ةءارقلا ، لبق  خیشلا  ناذیتسا  . 26

: نورشعلا سداسلا و 
، َخیَشلا َنِذأتسی  یّتح  َأْرقَی  ْنأ ال 

«1  » ءاملعلا نم  ۀعامج  هرکذ 
خیـشلل و وُعْدَی  َُّمث  مهیلع ، هللا  یّلـص  هلآ  ِّیبنلا و  یلع  یَّلـص  هَدِمَح و  َو  یلاعت  َهللا  یَّمَـس  َُّمث  میجرلا ، ناطیـشلا  نم  هللااب  َذاعتـسا  هل  َنِذأ  اذإف 

. ًانسح ناک  ةوعدب  ًاضیأ  ِباتکلا  َفِّنَصُم  َّصَخ  ْنإ  و  نیملسملا ، رئاسل  هسفنل و  ءاملعلل و  و  هخیاشمل ، ْهیَِدلاِول و 
هرکذب َْخیَّشلا  ُّصُخَی  ّهنأ  ّالإ  ِهتَْبیَغ ، یف  وأ  خیـشلا  روضح  یف  ِِهتََلباقم  وأ  ِِهتََعلاطم  وأ  هرارکَت  وأ  سرد  ةءاِرق  یف  َعَرَـش  امَّلُک  ُلَعْفَی  کلذـک  و 

. هانرکذ امک  باتکلا  ِفِّنَصُم  یلع  ُمَّحَرَتَی  و  هیلع ، هتءاِرق  دنع  ءاعدلا  یف 
خیـشلل اعد  سردلا  نم  غرف  اذإ  خیـشلا و  هب  ادـصاق  کلذ  وحن  انمامإ و  انخیـش و  نع  وأ  مکنع  هللا  یـضر  لاق و  خیـشلل  بلاطلا  اعد  اذإ  و 

هل اعد  املک  بلاطلل  خیشلا  وعدی  و  اضیأ .
رمألاب ُثیدحلا  َدَرَو  دق  و  بادآلا ، ِّمهأ  نم  هَّنإف  هب ؛ هَرَّکَذ  هاَّیإ و  هَمَّلَع  هیلع و  ُهَهَّبَن  ًانایسن  وأ  ًالهج  هانرکذ  امب  َحاتفتـسالا  ُبلاطلا  كََرت  ْنإف 

. اهِّمهأ نم  اذه  و  ( ، 2  ) هدیمحت هللا و  ۀیمستب  ِۀَّمهملا  رومُألاب  ءادتبالا  یف 
[ شماه *****]

.161 عماسلا / » ةرکذت   » یف امک  فلسلا ، نم  ۀعامج  نع  ّيدادغبلا  بیطخلا  هرکذ  ( - 1)
ریسفتلا یف  روثنملا  ّردلا   » و 93 ؛ ج 1 / ۀیاهنلا »  » و ثیدحلا 1894 ؛ بابلا 19 ، ( ، 9  ) حاکنلا باتک  ، 610 ج 1 / ۀجام » نبا  ننـس   » یف ( - 2)

يذ رمأ  ّلک  : » 11 ج 1 / رارسألا » فشک  ریسفت   » و 229 ؛ ج 1 / ینطقرادلا » ننس   » و 123 ؛ ج 2 / هقفتملا » هـیقفلا و   » و 12 ؛ ج 1 / روثأملاب »
و 4 ؛ - 3 ج 1 / فاّشکلا » ریسفت   » و 78 ؛ ج 10 / رارسألا » فشک  ریسفت   » و 208 ؛ ج 1 / ّيزارلا » ریسفت   » یف و  عطقأ .» دمحلاب  هیف  أدبی  لاب ال 
- رمأ وأ  مالک - ّلک  : » 359 ج 2 / دمحأ » دنـسم   » یف و  رتبأ ؛ » وهف  هّللا  مسبب  هیف  أدبی  لاب ال  يذ  رمأ  ّلک  : » 185 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ  »

دجت ، 24 - 7 ج 1 / ۀـیعفاشلا » تاقبط   » عجار و  . 103 راکذألا / »  » رظنا و  عطقأ .» لاق : وأ  رتبأ ، وهف  ّلـج  ّزع و  هّللا  رکذـب  حـتفی  ـال  لاـب  يذ 
. کلذ لوح  اعبشم  احرش 
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خیشلا سلجم  یبظاوم  نم  هقفاری  نم  ةرکاذم  . 27

«1 : » نورشعلا عباسلا و 
خیـشلا َمالک  اوُدیُِعی  و  کلذ ، ِریغ  ِدعاوقلا و  ِطباوضلا و  ِدئاوفلا و  نِم  هیف  َعَقَو  امب  خیـشلا  ِسلجم  یبظاوم  ْنِم  هُِقفاُری  ْنَم  َرِکاذـُی  ْنأ  یغْبنَی 

. ظفحلا عفن  یلع  َمُِّدق  ًامیظع  ًاعْفَن  ةَرَکاذملا  یف  ّنإف  مهنیب ؛ امیف 
275 ص : دیرملا ، ۀینم 

هورَکاذَتَی َُّمث  مهماهفأ ، نع  هوُعِمَسام  ِضعب  ِذوذُش  و  مهرطاوخ ، ِتُّتَـشَت  و  مهناهذأ ، ِقُّرَفَت  َلبق  سلجملا  نِم  مایِقلا  دعب  اهب  ُعارـسإلا  یغبنیو 
َرَّرَک و  هسفنب ، هَسْفَن  َرَکاذ  هُرِکاذـُی  ْنَم  ُبلاطلا  ِدِـجَی  مل  ْنإف  ِةَرَکاذـملا . ُلثم  ملعلا  یف  ُِبلاطلا  هب  ( 2  ) ُجَّرَخَتَی َءیـش  الف  تاقوألا ، ِضعب  یف 

َرَصَْتقا نَم  َِحْلُفی  نأ  َّلَق  و  ناسللا ، یلع  ظفللا  رارکَتک  بلقلا  یلع  ینعملا  َرارکَت  ّنإف  هرطاخب ؛ کلذ  َقَلعَِیل  هبلق ، یلع  هَظَْفل  هَعِمَس و  ام  ینعم 
. هُدِواُعی ُموقی و ال  َو  هُکُْرتَی  َُّمث  ًۀَّصاخ ، خیشلا  ةرضحب  ِلُّقعتلا  ِرکفلا و  یلع 

[ شماه *****]
.145 ، 143 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

«. جّرختف بدألا  یف  هجّرخ  دق  و  هذیملت ، مّلعملا  جّرخی  امک  اهبّدأ  اهجّرخ : ینعم  «: » جرخ  » ةدام ، 250 ج 2 / برعلا » ناسل   » یف لاق  ( - 2)

هفارصنا دعب  وأ  خیشلا  سلجم  ریغ  یف  ةرکاذملا  نوک  . 28

: نورشعلا نماثلا و 
هل مهَعامسإ  کلذب و  مَُهلاغتشا  ّنإف  ًاتوص ؛ مهل  ُعَمْسَی  ثیحب ال  هفارصنا  َدعب  هیف  وأ  خیَـشلا ، سلجم  ِریغ  یف  ةروکذملا  ُةَرَکاذملا  َنوکت  ْنأ 

َّمهللا بادآلا ، نع  اهِدَْعبأ  ِتافـصلا و  ِحَْبقأ  ْنِم  خیـشلا  سلجم  یف  ةداعإلل  هَرُّدصت  ّنإف  ( ، 22  ) ٌدیِعُم مهل  ناک  اذإ  امَّیـس  ٌةأرج ، بدأ و  ُۀَِّلق 
. اهاری ۀَحَلْصَِمل  کلذب  ُخیشلا  هَُرمأَی  ْنأ  ّالإ 

مهدیعم مهریبک و  عم  هنم  ًابیرق  وأ  مدقتملا  بدألا  ةاعارم  . 29

: نورشعلا عساتلا و 
یف اوُقَّفَرَتَی  لب  ٌّکش ، هیف  مهنم  َعَقَو  اذإ  مهل  ُهلوقی  امیف  هوُعِزاُنی  الف  مهِدیِعُم ، مهریبک و  عم  هنم  ًابیرق  وأ  ِمِّدـقتملا  ِبدألا  ُةاعارم  ِۀَـبَلَطلا  یلع 

نایب یلإ  اُولَّصَوَتَی  لاحلا و  ِقیقحت 
ِنایب ةدارإ  یلع  َنیِرِـصَتْقُم  َقَفاو ، نم  ََفلاخ و  ْنَم  ِناـیب  ریغ  ْنِم  فُْطلب  هیف  َْخیَـشلا  اوُعَجار  ًاِهبَتْـشُم  ُّقحلا  َیَِقب  اذإـف  ناـکمإلا ، بسحب  ِّقحلا 

. ناک فیک  باوصلا 

لامکلا ملعلا و  نم  عونب  مهنم  ملع  نم  یلع  ۀقفرلا  داشرإ  بوجو  . 30

«1 : » نوثالثلا
َنِّوَُهی و  لیـصحتلا ، ِرُکاذـتلا و  عاـمتجالا و  یف  ْمُهَبِّغَُری  هَتَْقفِر و  َدِـشُری  ْنأ  لاـمکلا  نم  بْرَـض  ملعلا و  نِم  عوـنب  مهنم  َِملَع  ْنَم  یلع  ُبجی 
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یف هل  هللا  ُكِراُبی  مهِداشرإبف  ةرکاذملا ، ۀحیـصنلا و  ۀـهِج  یلع  بئارغلا  دـعاوقلا و  دـئاوفلا و  نِم  هدافتـسا  ام  مهل  َرُکْذَـی  و  هَتَنوُؤَم ، مهیلع 
. هِفْطَع هِرظن و  ِلیمج  یلاعت و  هللا  ِباوث  لیزج  نِم  هیفام  عم  هدنع  ُِلئاسملا  ُدَّکَأَتَت  و  ُهبلق ، ُرِینَتْسَی  هملع و 

276 ص : دیرملا ، ۀینم 
. هیف هل  هللا  ِكراُبی  مل  و  ْرِْمُثی ، مل  تَبَث  ْنإ  هُْملِع و  ُْتْبثَی  مل  و  َرِکُذام ، ِّدِضب  ناک  کلذ  ْنِم  ءیشب  مهیلع  َلَِخب  ْنَم  و 

ِهِْقبَـس هسفن و  مْهَِفب  َبِْجُعی  هیلع و ال  َرِخَتْفَی  و ال  هَرِقَتْحَی ، مهنم و ال  ًادـحأ  َدُـسْحَی  و ال  ِفَلَخلا . ِفَلَـسلا و  نم  ۀـعامَِجل  کلذ  َبِّرُج  دـق  و 
ُهتَِّیلهأ ْتَلَماکت  کلذ و  َلَثَْتما  اذإف  ِرکُشلا ، ماودب  هنم  هدیِزَتْسَی  کلذ و  یلع  یلاعت  هللا  ِدَمْحَْیلَف  هیلع ، یلاعت  هللا  َّنَم  َّمث  مهَْلثِم  ناک  دقف  مهل ،

. قِیفْوَّتلا ُّیلو  هللا  و  ِبتارملا . نِم  هَدعب  ام  یلإ  یقترا  ُهتَلیضف  ْتَرَهَتْشا  و 
[ شماه *****]

.65 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 163 - 162 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

یتفتسملا یتفملا و  يوتفلا و  بادآ  یف  یناثلا  بابلا 

ةراشا

ماکحأ یف  یناثلا  عونلا  تفم . لک  یف  ةربتعملا  رومألا  یف  لوألا  عونلا  ءاتفإلا . ۀیمهأ  یف  ۀـمدقملا  عاونأ . ۀـعبرأ  ۀـمدقم و  یلع  لمتـشی  (و 
. يوتفلا بادآ  یف  ثلاثلا  عونلا  هبادآ . یتفملا و 

( هتفص هبادآ و  یتفتسملا و  ماکحأ  یف  عبارلا  عونلا 

279 ص : دیرملا ، ۀینم 

ءاتفإلا ۀیمهأ  یف  ۀمدقملا 

هراشا

لـضفلا ریبک  رجـألا  ریثک  رطخلا  میظع  ءاـتفإلا  نأ  ملعا  « 1  » لوقنف ۀـمدقم  کلذ  یلع  مدـقنل  عستم و  باب  هنإف  مهملا  کـلذ  نم  رکذـنل  و 
یلاعت هللا  نع  عقوم  یتفملا  اولاق  اذـهل  رطخلا و  أطخلل و  ضرعم  هنکل  ۀـیافکلا  ضرفب  مئاق  ءایبنألا ص و  ثراو  یتفملا  نـأل  عقوملا  لـیلج 

نم ۀلمج  درون  ةریثک  ءایـشأ  راثآلا  رابخألا و  تایآلا و  نم  هنم  ریذـحتلا  هیف و  فقوتلا  هبادآ و  یف  هیف و  درو  دـق  و  لوقی . فیک  رظنیلف  « 2»
اهنویع

[ شماه *****]
.69 - 67 ج 1 / بّذهملا » حرش   » ظحال ( - 1)

هلوسر هّللا و  نع  عّقوم  ّهنإف  میظع  یتفملا  رطخف  : » 241 ج 4 / نیعّقوملا » مالعأ   » یف ۀیزوجلا  میق  نبا  لاق  . 67 ج 1 / بّذهملا » حرش  ( - » 2)
 … «. هّللا مکح  نع  ربخم  مهنم  ّلک  دهاشلا ، یتفملا و  مکاحلاف و  : » اضیأ  223 هیف ج 4 / لاق  …و  « 

تایآلا یف  هنم  ریذحتلا  ]

یلاعت  لاق  و  «. 1  » ْمُکِیتُْفی ُهَّللا  ُِلق  َکَنُوتْفَتْسَی  یلاعت  هللا  لاق 
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280 ص : دیرملا ، ۀینم 
یف یلاعت  لاق  و  «. 3  » ٍنامِـس ٍتارََقب  ِْعبَـس  ِیف  اِنْتفَأ  ُقیِّدِّصلا  اَهُّیَأ  ُفُسُوی  یلاعت  لاق  و  «. 2  » ٌّقََحل ُهَّنِإ  یِّبَر  َو  ِيإ  ْلـُق  َوُه  ٌّقَح  َأ  َکَنُوِئْبنَتْـسَی  َو 
یَلَع اُولوُقَت  ْنَأ  َو  یلاعت  لاق  و  ۀیآلا . « 4  » َبِذَْکلا ِهَّللا  یَلَع  اوُرَتْفَِتل  ٌمارَح  اذه  َو  ٌلالَح  اذه  َبِذَْکلا  ُمُُکتَنِْـسلَأ  ُفِصَت  اِمل  اُولوُقَت  َو ال  ریذحتلا 

َنوُرَتْفَت ِهَّللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهَّللآ  ُْلق  ًالالَح  َو  ًامارَح  ُْهنِم  ُْمْتلَعَجَف  ٍقْزِر  ْنِم  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  یلاعت  لاق  و  «. 5  » َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا 
مرکأ هلوسر ص  نع  ۀـیاکح  یلاعت  هلوق  یلإ  رظنا  و  رتفم . تنأف  نذإلا  ققحتی  مل  امف  نیمـسقلا  یلإ  مکحلا  دنتـسم  مسق  فیک  رظناـف  «. 6»

«. 7  » َنِیتَْولا ُْهنِم  انْعَطََقل  َُّمث  ِنیِمَْیلِاب  ُْهنِم  انْذَخََأل  ِلیِواقَْألا  َضَْعب  اْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو  هیلع  هقلخ 
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هیدی  نیب  هروضح  دنع  هیلع  لوقت  اذإ  هریغ  لاح  فیکف  هیلع  هقلخ  مرکأل  هدیدهت  اذه  ناک  اذإف 
َذَخَّتا ًاـِملاَع  َْقبَی  َْمل  اَذِإ  یَّتَـح  ِءاَـمَلُْعلا  ِْضبَِقب  َْملِْعلا  ُِضبْقَی  ْنَِکل  َو  ِساَّنلا  َنِم  ُهُعِزَتـْنَی  ًاـعاَِزْتنا  َْملِْعلا  ُِضبْقَی  اـَل  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُـسَر  َلاَـق  َو 

«8  » اوُّلَضَأ َو  اوُّلَضَف  ٍْملِع  ِْریَِغب  اْوَْتفَأَف  اُوِلئُسَف  ًالاَّهُج  َءاَسَؤُر  ُساَّنلا 
«9  » ُهاَْتفَأ ْنَم  یَلَع  ُهُْمثِإ  اَمَّنِإَف  ٍْملِع  ِْریَِغب  ٍْظَفل  ِیف  َو  ٍتُّبَثَت  ِْریَغ  ْنِم  اَْیتُِفب  یَْتفَأ  ْنَم  َلاَق ص  َو 

«10  » ِراَّنلا یَلَع  ْمُکُؤَرْجَأ  يَْوتَْفلا  یَلَع  ْمُکُؤَرْجَأ  َلاَق ص  َو 
«11  » َلِیثاَمَّتلا ُرِّوَُصی  ٌرِّوَصُم  َْوأ  ٍْملِع  ِْریَِغب  َساَّنلا  ُّلُِضی  ٌلُجَر  َْوأ  ٌِّیبَن  ُهَلَتَق  َْوأ  ًاِّیبَن  َلَتَق  ٌلُجَر  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ًاباَذَع  ِساَّنلا  ُّدَشَأ  َلاَق ص  َو 

وُهَف ِهِسْفَن  َیلِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهَلَکَو  ٌلُجَر  ِْنیَلُجََرل  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  ِْقلَْخلا  ِضَْغبَأ  ْنِم  َّنِإ  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  ِماَلَک  ْنِم  َو 
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ِنَِمل ٌّلِضُم  ُهَْلبَق  َناَک  ْنَم  ِيْدَـه  ْنَع  ٌّلاَض  ِِهب  َنَتَْتفا  ِنَِمل  ٌۀَْـنِتف  َوُهَف  ِةاَلَّصلا  َو  ِمْوَّصلِاب  َجَِـهل  ْدَـق  ٍۀَـعِْدب  ِماَلَِکب  ٌفوُغْـشَم  ِلِیبَّسلا  ِدْـصَق  ْنَع  ٌِرئاَـج 
ُهاَّمَـس ْدَق  ِۀَْنتِْفلا  ِشاَبْغَِأب  ٍناَع  ِساَّنلا  ِلاَّهُج  ِیف  اًلْهَج  َشَمَق  ٌلُجَر  َو  « 12  » ِِهتَئیِطَِخب ٌنْهَر   ] ِهِْریَغ اَیاَطَخ  ٌلاَّمَح  ِِهتْوَم  َدَْعب  َو  ِِهتاَیَح  ِیف  ِِهب  يَدَْـتقا 
َسَلَج ٍِلئاَط  ِْریَغ  ْنِم  َزَنَتْکا  َو  ٍنِجآ  ْنِم  يََوتْرا  اَذِإ  یَّتَح  َُرثَک  اَّمِم  ٌْریَخ  ُْهنِم  َّلَق  اَم  َرَثْکَتْـساَف  َرََّکب  ًاِملاَس  ًاـمْوَی  ِهِیف  َنْغَی  َْمل  َو  ًاـِملاَع  ِساَّنلا  ُهاَبْـشَأ 

َناَک ْنَِمب  ِِهْلعِفَک  ُهَدَْعب  ِیتْأَی  ْنَم  ُهَمْکُح  َضُْقنَی  ْنَأ  ْنَمْأَی  َْمل  ُهَقَبَس  ًایِضاَق  ََفلاَخ  ْنِإ  َو   ] ِهِْریَغ یَلَع  َسَبَْتلا  اَم  ِصِیلْخَِتل  ًانِماَض  ًایِـضاَق  ِساَّنلا  َْنَیب 
ِلْزَغ ِلـْثِم  ِیف  ِتاَُـهبُّشلا  ِْسَبل  ْنِم  َوُهَف  « 14  » ِِهب  ] َعَطَق َُّمث  ِِهیْأَر  ْنِم  ًاوْـشَح  اََـهل  َأَّیَه  ِتاَلِـضْعُْملا  ِتاَـمَْهبُْملا  يَدْـحِإ  ِِهب  َْتلََزن  ْنِإ  « 13 [ » َو ُهَْلبَق 

َْمل ٍءْیَِـشب  ًاْئیَـش  َساَق  ْنِإ   ] ًابَهْذَـم ِهِیف  َغََلب  اَم  َءاَرَو  َّنَأ  يَرَی  اـَل  َو  َرَْکنَأ  اَّمِم  ٍءْیَـش  ِیف  َْملِْعلا  ُبَسْحَی  اـَل  َأَـطْخَأ  ْمَأ  َباَـصَأ  يِرْدَـی  اـَل  ِتُوبَْکنَْعلا 
ُباَّکَر ٍتاَوَشَع  ُحاَتْفِم  َوُهَف  « 15  » یَضَقَف َرَـسَج  َُّمث  ُمَْلعَی  َال  َُهل  َلاَُقی  اَْلیَِکل  ِهِسْفَن  ِلْهَج  ْنِم  ُمَْلعَی  اَِمل  ِِهب  َمَتَتْکا  ٌْرمَأ  ِْهیَلَع  َمَلْظَأ  ْنِإ  َو  ُهَرَظَن  ْبِّذَُکی 
یِْکبَت َمیِشَْهلا  « 16  » ِحیِّرلا  ] َْورَذ ِتاَیاَوِّرلا  وُرْذَی  َمَنْغَیَف  ٍعِطاَق  ٍسْرِِضب  ِْملِْعلا  ِیف  ُّضَعَی  َال  َو  َمَلْسَیَف  ُمَْلعَی  َال  اَّمِم  ُرِذَتْعَی  َال  ٍتالاَهَج  ُطاَّبَخ  ٍتاَُهبُش 

ٌلْهَأ َوُه  َال  َو  َدَرَو  ِْهیَلَع  اَم  ِراَدْصِِإب  ٌءِیلَم  َال  ُلاَلَْحلا  ُجْرَْفلا  ِِهئاَضَِقب  ُمَّرَُحی  َو  ُماَرَْحلا  ُجْرَْفلا  ِِهئاَضَِقب  ُّلَحَتُْـسی  ُءاَمِّدلا  ُْهنِم  ُخُرْـصَت  َو  ُثیِراَوَْملا  ُْهنِم 
«17  » ِّقَْحلا َْملِع  ِِهئاَعِّدا  ِنِم  َطَرَف  ُْهنِم  اَِمل 

«18  » َنوُمَْلعَی َال  اَم  َْدنِع  اوُفِقَی  َو  َنوُمَْلعَی  اَم  اُولوُقَی  ْنَأ  َلاَق  ِداَبِْعلا  یَلَع  َیلاَعَت  ِهَّللا  ُّقَح  اَم  ُُهْتلَأَس  َلاَق  ِِرقاَْبلا ع  ِنَع  َنَیْعَأ  ُْنب  ُةَراَرُز  َيَور  َو 
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َو ِباَذَْعلا  ُۀَِکئاَلَم  َو  ِۀَمْحَّرلا  ُۀَِکئاَلَم  ُْهتَنََعل  يًدُه  َال  َو  ٍْملِع  ِْریَِغب  َساَّنلا  یَْتفَأ  ْنَم  ُلوُقَی  َِرقاَْبلا ع  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِءاَّذَْحلا  َةَدـْیَبُع  ِیبَأ  ْنَع  َو 
«19  » ُهاَْیتُِفب َلِمَع  ْنَم  ُرْزِو  ُهَقَِحل 

«20  » ُمَْلعَت َال  اَِمب  َساَّنلا  َِیتُْفت  َو  ِلِطاَْبلِاب  َهَّللا  َنیِدَت  ْنَأ  ُلاَجِّرلا  َکَلَه  اَمِهِیف  ِْنیَتَلْصَخ  ْنَع  َكاَْهنَأ  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِلَّضَفُْملا  ِنَع  َو 
ْنَع ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َلاَق  ِیْبلَق  َعَّدَـصَتَی  ْنَأ  َداَک  اَّلِإ  ٍدَّمَُحم ع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنِم  ُُهتْعِمَـس  ًاثیِدَـح  ُتْرَکَذ  اَم  َلاَق  ِّیِّماَْـعلا  ِهیِقَْفلا  « 21  » َۀَـمُْربُش ِْنبا  ِنَع  َو 
ْنَم ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  ُهُّدَج  َال  َو  ِهِّدَج  یَلَع  ُهُوبَأ  َبَذَک  اَم  ِهَّللِاب  ُمِْسقُأ  َو  َۀَمُْربُش  ُْنبا  َلاَق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنَع  يِّدَـج 

َکَلْهَأ َو  َکَلَه  ْدَـقَف  ِِهباَشَتُْملا  َنِم  َمَکْحُْملا  َو  ِخوُْسنَْملا  َنِم  َخِـساَّنلا  ُمَْلعَی  َال  َوُه  َو  َساَّنلا  یَْتفَأ  ْنَم  َو  َکَلْهَأ  َو  َکَلَه  ْدَـقَف  ِسِییاَـقَْملِاب  َلِـمَع 
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«22»
یلإ اذه  اهدریف  ۀلأسم  نع  مهدحأ  لأسی  هللا ص  لوسر  باحـصأ  نم  راصنألا  نم  ۀئام  نیرـشع و  تکردأ  لاق  « 23  » نیعباتلا ضعب  نع  و 

«. 24  » لوألا یلإ  عجرت  یتح  اذه  یلإ  اذه  اذه و 
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هافک هاخأ  نأ  دو  الإ  اثیدح  ثدحی  مهنم  دحأ  ام  هللا ص  لوسر  باحـصأ  نم  ۀـئام  نیرـشع و  دجـسملا  اذـه  یف  تکردأ  دـقل  لاق  هنع  و 
وه الإ و  دـحأ  نم  مهیف  ام  ردـب  لهأ  نم  ۀـئامثالث  تیأر  دـقل  ءاربلا  لاق  و  «. 25  » ایتفلا هافک  هاخأ  نأ  دو  الإ  ایتف  نع  لأـسی  ـال  ثیدـحلا و 

«. 26  » ایتفلا هبحاص  هیفکی  نأ  بحی 
«27  » ٌنُونْجَم َوُهَف  ُهَنُولَأْسَی  اَم  ِّلُک  ِیف  َساَّنلا  یَْتفَأ  ْنَم  اَمُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َو  " 

یتفت كارأ  نیتفملا  ضعبل  رباکألا  ضعب  لاق  و  «. 29  » مهنیب لخدی  فیک  رظنیلف  هقلخ  نیب  هللا و  نیب  ملاعلا  نإ  « 28  » فلسلا ضعب  نع  و  . 
«. 30  » هنع کلأسی  امم  صلختت  نأ  کتمه  نکتل  هیف و  عقو  امم  هجرخت  نأ  کمه  نکی  الف  کلأسی  لجرلا  كءاج  اذإف  سانلا 
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«. 31  » ُدَعْرََیل ُهَّنِإ  َو  ِءْیَّشلا  ِنَع  ْمُهُدَحَأ  ُلَأُْسی  ًاماَْوقَأ  ُتْکَرْدَأ  ِّیِِعباَّتلا  ِِبئاَّسلا  ِْنب  ِءاَطَع  ْنَع  َو 

«32  » ِیتَّمُأ ُراَرِش  َِکَئلوُأ  ِِلئاَسَْملا  َلْضُع  ْمُهُؤاَهَُقف  یَطاَعَتَی  ِیتَّمُأ  ْنِم  ٌماَْوقَأ  ُنوُکَیَس  ًاعُوفْرَم  َنَابَْوث  ْنَع  َو 
«33  » َْتبَذَک َُهل  ُهَّللا  َلوُقَیَف  اَذَِکب  َرَمَأ  َهَّللا  َّنِإ  َلوُقَی  ْنَأ  ٌلُجَر  یَسَع  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ٍدوُعْسَم  ِْنبا  ِنَع  َو  " 

«. 34  » یِّنِم ْمِّلَس  َو  ِینْمِّلَس  َّمُهَّللا  َلاَق  اَّلِإ  اَْیُتف  ِیتُْفی  َال  ِبَّیَسُْملا  ُْنبا  َناَک  َلاَق  ٍدیِعَس  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  َو 
ْنَع َِلئُـس  ُهَّنَأ  يَرْخُأ  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  « 35  » ِيرْدَأ َال  اَْهنِم  َنِیثاََلث  َو  ِْنیَتَْنثا  ِیف  َلاَقَف  ًۀـَلَأْسَم  َنیَِعبْرَأ  َو  ٍناَمَث  ْنَع  َِلئُـس  ُهَّنَأ  ٍسَنَأ  ِْنب  ِکـِلاَم  ْنَع  َو  " 

ضِْرعَی  ْنَأ  ِباَوَْجلا  َْلبَق  یِغَْبنَیَف  ٍَۀلَأْسَم  ِیف  َباَجَأ  ْنَم  ُلوُقَی  َناَک  َو  « 36  » اَْهنِم ٍةَدِحاَو  ِیف  ْبُِجی  ْمَلَف  ًَۀلَأْسَم  َنیِسْمَخ 
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«37  » ُبیُِجی َُّمث  ُهُصاَلَخ  َْفیَک  َو  ِراَّنلا  َو  ِۀَّنَْجلا  یَلَع  ُهَسْفَن 
ِهَّللا َلْوَق  َْتعِمَـس  اَم  َأ  ٌفیِفَخ  ٌءْیَـش  ِْملِْعلا  َنِم  َْسَیل  َلاَق  َو  َبِضَغَف  ٌۀَلْهَـس  ٌۀَـفیِفَخ  ٌۀـَلَأْسَم  َیِه  َلیِقَف  ِيرْدَأ  َال  َلاَقَف  ٍۀـَلَأْسَم  ْنَع  ًامْوَی  َِلئُـس  َو  " 

«39  » ٌلیِقَث ُهُّلُک  ُْملِْعلاَف  « 38  » اًلیِقَث ًالْوَق  َْکیَلَع  یِْقُلنَس  اَّنِإ  َیلاَعَت 
هنسحأ لاقف ال  ءیش  نع  لئس  هنأ  نیملسملا  نیب  ههقف  هملع و  یلع  قفتملا  ۀنیدملا  ءاهقف  دحأ  « 40  » رکب یبأ  نب  دمحم  نب  مساقلا  نع  و  . 

نم خیـش  لاقف  هنـسحأ  ام  هللا  یلوح و  سانلا  ةرثک  یتیحل و  لوط  یلإ  رظنت  مساقلا ال  لاقف  كریغ  فرعأ  کیلإ ال  تئج  ینإ  لئاسلا  لاقف 
بحأ یناسل  عطقی  نأل  هللا  مساقلا و  لاقف  مویلا  لثم  کنم  لبنأ  سلجم  یف  کتیأر  ام  هللا  وف  اـهمزلا  یخأ  نبا  اـی  هبنج  یلإ  سلاـج  شیرق 
ءایشأ نع  هتلأسف  ةأرما  اموی  هیلع  تلخد  هنأ  « 42  » يدابآرتسألا هاشفرش  نب  دمحم  نب  نسحلا  نع  و  «. 41  » هب یل  ملع  امب ال  ملکتأ  نأ  یلإ 

ول ۀـلاخ  اـی  لاـقف  ةأرما  باوج  نع  زجعت  کطـسو و  یلإ  ۀلـصاو  کتبذـع  تنأ  ةأرملا  هل  تلاـقف  باوـجلا  نع  زجعف  ضیحلا  یف  ۀلکـشم 
«. 43  » روثلا نرق  یلإ  یتبذع  تلصول  اهنع  لأسی  ۀلأسم  لک  تملع 

287 ص : دیرملا ، ۀینم 
بابلا  اهیلإ  مسقنی  یتلا  عاونألا  یف  عرشنل  ردقلا و  اذه  یلع  رصتقنلف  ةریثک  اذه  یف  مهلاوقأ  و 

289 ص : دیرملا ، ۀینم 
[ شماه *****]

.176 (: 4  ) ءاسنلا ةروس  ( - 1)
.53 (: 1  ) سنوی ةروس  ( - 2)
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.46 (: 12  ) فسوی ةروس  ( - 3)
.116 (: 16  ) لحنلا ةروس  ( - 4)

.169 (: 2  ) ةرقبلا ةروس  ( - 5)
.59 (: 1  ) سنوی ةروس  ( - 6)

امیف تازافملا  قرط  فشکل  تازاجإلا   » باتک یف  هّرـس  سّدـق  سواـط  نب  ّیلع  نیدـلا  ّیـضر  لاـق  . 46 - 44 (: 69  ) ۀـقاحلا ةروـس  ( - 7)
ءاضق یف  هقفلا  بتک  نم  يرثلا » ناّکـسل  يرولا  ناطلـس  ثایغ   » باتک فیلأـت  یلع  ترـصتقا  اـّمنإ  یّننأ  ملعا  و  «: » تازاـجإلا نم  یـصحی 
يایند یف  يذاعم  یتحلصم و  تیأر  دق  تنک  ّینأل  تاباوجلا ، لئاسملا و  ریرقت  هقفلا و  نم  کلذ  ریغ  تفّنص  ام  و  تاومألا ، نم  تاولصلا 

فیلاکتلا یف  انباحـصأ  ءاهقف  نیب  ۀـیاورلا  یف  فـالتخالا  نم  تدـجو  اـم  لـجأل  ۀیعرـشلا ، ماـکحألا  یف  يوتفلا  نع  غّرفتلا  یف  یترخآ  و 
ضعب اـنیلع  لّوقت  ول  و  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هیلع  قئـالخلا  نم  دوجوم  ّزعأ  نع  لوقی  هلـالج  ّلـج  هّللا  مـالک  تعمـس  و  ۀـیلعفلا ،

ناک اهیلع ، يدعب  لمعی  هقفلا  یف  ابتک  تفّنـص  ولف  نیزجاح . هنع  دحأ  نم  مکنم  امف  نیتولا ، هنم  انعطقل  ّمث  نیمیلاب ، هنم  انذـخأل  لیواقألا ،
ول ملعألا  زیزعلا  لوسرلل  هدـیدهت  اذـه  ناک  اذإ  هلالج  ّلج  ّهنأل  اهیلإ ، راشملا  ۀـیآلا  رطخ  تحت  الوخد  و  يوتفلا ، نع  یعّروتل  اضقن  کلذ 

ج راونألا » راحب  « )» هیدـی نیب  يروضح  موی  اطلغ  وأ  أطخ  تفّنـص  وأ  تیتفأ  هلالج و  ّلج  هیلع  تلّوقت  اذإ  یلاح  نوکی  فیکف  هیلع ، لّوقت 
(. 42 / 107

و دئاوفلا ،» زنک   » نع القن  ثیدحلا 19 ، ، 110 و ج 2 / هنع ، القن  ثیدحلا 37 ، ، 121 ج 2 / راونألا » راحب  « ؛ 21 - 20 دیفملا / » یلامأ  ( - » 8)
ننس « ؛ ثیدحلا 99 ملعلا ، باتک  ، 98 - 97 ج 2 / ّيراخبلا » حیحص  « ؛ 77 ج 1 / ّیمرادلا » ننس  « ؛ » املاع قبی  مل   » لدب ملاع » قبی  مل  : » امهیف

.7 يوتفلا / » ۀفص  « ؛ بابلا 5 ملعلا ، باتک  ، 2058 ج 4 / ملسم » حیحص  « ؛ ثیدحلا 52 بابلا 8 ، ۀمّدقملا ، 20 ؛ ج 1 / ۀجام » نبا 
یلع كردتسملا  « ؛ 57 ج 1 / ّیمرادلا » ننـس  « ؛ 6 يوتفلا / » ۀفـص  « ؛ ثیدحلا 53 بابلا 8 ، ۀـمّدقملا ، ، 20 ج 1 / ۀـجام » نبا  ننـس  ( - » 9)

« ریغصلا عماجلا  « ؛ » ّتبثت  » لدب تبث » : » ۀسمخلا رداصملا  هذه  یف  و  ثیدحلا 29019 ، ، 193 ج 10 / لاّمعلا » زنک  « ؛ 103 ج 1 / نیحیحصلا »
: اهیف اضیأ و   103 ج 1 / نیحیحصلا » یلع  كردتـسملا  « ؛ ثیدحلا 8490 ، 77 ج 6 / ریدـقلا » ضیف  : » هحرـش و  میملا ، فرح  ، 166 ج 2 /

«. ملع ریغب  »
زنک « ؛ ثیدحلا 183 ، 158 ج 1 / ریدقلا » ضیف  : » هحرـش و  ةزمهلا ، فرح  ، 10 ج 1 / ریغصلا » عماجلا  « ؛ 57 ج 1 / ّیمرادلا » ننـس  ( - » 10)

ثیدحلا 28961. ، 184 ج 10 / لاّمعلا »
.407 ج 1 / دمحأ » دنسم  ( - » 11)

خـسنلا یف  سیل  و  یفاـکلا »  » ینعأ ردـصملا  نم  تاداـیز  ۀـسمخلا  عضاوملا  هذـه  یف  نیفوقعملا  نیب  اـم  ( - 16 .- 15 .- 14 .- 13 .- 12)
. ۀطوطخملا

اذـه لـقن  هر )  ) ّفلؤملا ّنأ  ملعا  ثیدـحلا 6 . سیباقملا ، يأرلا و  عدـبلا و  باـب  ملعلا ، لـضف  باـتک  ، 56 - 55 ج 1 / یفاــکلا » ( - » 17)
. عضاوملا رئاس  یف  امک  ۀطوطخملا - خسنلا  یلإ  افاضم  اضیأ - هب  هانلباق  دق  نحن  و  یفاکلا »  » نم ثیدحلا 

ج جاجتحالا » « ؛ 240 ج 1 / ّیسوطلا » یلامأ  « ؛ ۀبطخلا 17 ، 60 - 59 ۀغالبلا / » جهن   » یف ظافلألا  یف  ریثک  فالتخا  عم  اضیأ  هنومضم  ءاج  و 
.144 - 141 ، 123 - 122 مکحلا / » ملاعم  روتسد  « ؛ 390 / 1

یف مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  نع  هلثم  و  ثیدـحلا 7 ؛ ملع ، ریغب  لوقلا  نع  یهنلا  باب  ملعلا ، لـضف  باـتک  ، 43 ج 1 / یفاـکلا » ( - » 18)
ثیدحلا 12. رداونلا ، باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 50 ج 1 / یفاکلا » »

باب ماکحألا ، ءاضقلا و  باتک  ، 409 و ج 7 / ثیدحلا 3 ، ملع ، ریغب  لوقلا  نع  یهنلا  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 42 ج 1 / یفاکلا » ( - » 19)
ثیدحلا 2. نماض ، یتفملا  ّنأ 
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ثیدحلا 1. ملع ، ریغب  لوقلا  نع  یهنلا  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 42 ج 1 / یفاکلا » ( - » 20)
ّمـضب ّیفوکلا - ۀمربش  نب  هّللا  دبع  وه  ۀـمربش  نبا  : » 140 ج 1 / لوقعلا » ةآرم   » یف ۀـّیکزلا  هسفن  هّللا  سّدـق  یـسلجملا  ۀـماّلعلا  لاق  ( - 21)

: لوقأ ۀفوکلا .» داوس  یلع  روصنملا  رفعج  یبأل  ایضاق  ناک  ءارلا - ّمض  ةدحوملا و  نوکس  ۀمجعملا و 
.216 - 214 ج 10 / ثیدحلا » لاجر  مجعم   » یف هتمجرت  رظنا  ۀنس 144 ه . یف  یّفوت 

ثیدحلا 9. ملع ، ریغب  لوقلا  نع  یهنلا  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 43 ج 1 / یفاکلا » ( - » 22)
و 120 ؛ سیلبإ / » سیبـلت   » و 131 ؛ ج 1 / بولقلا » توـق   » و 12 ؛ ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و   » یف اـمک  یلیل  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  وـه  ( - 23)

.9 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » و 68 ؛ ج 1 / بّذهملا » حرش   » و 53 ؛ ج 1 / ّیمرادلا » ننس   » و 62 ؛ ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ  »
ج بّذهملا » حرش  « ؛ 131 ج 1 / بولقلا » توق  « ؛ 34 ج 1 / نیعّقوملا » مالعأ  « ؛ 121 سیلبإ / » سیبلت  « ؛ 12 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و  ( - » 24)

.9 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ  « ؛ 7 يوتفلا / » ۀفص  « ؛ 68 / 1
ج 1/ بولقلا » توق  « ؛ 62 ج 1 / نیدـلا » مولع  ءایحإ  « ؛ 200 ج 2 / هلـضف » ملعلا و  نایب  عماج  « ؛ 13 - 12 ج 2 / هقفتملا » هـیقفلا و  ( - » 25)

« / يوتفلا ۀفص  « ؛ 68 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 34 ج 1 / نیعّقوملا » مالعأ  « ؛ 121 سیلبإ / » سیبلت  « ؛ 53 ج 1 / ّیمرادلا » ننس  « ؛ 133 ، 131
.9 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ  « ؛ 7

.7 يوتفلا / » ۀفص  « ؛ 165 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و  ( - » 26)
،68 ج 2 / هلـضف » ملعلا و  نایب  عماـج   » یف و  . 202 ، 201 ج 2 / هلـضف » ملعلا و  نایب  عماـج  « ؛ 198 ، 197 ج 2 / هـقفتملا » هـیقفلا و  ( - » 27)

مالعأ  » و 61 ؛ ج 1 / ّیمرادلا » ننس   » و 183 ؛ ج 1 / دئاوزلا » عمجم   » و 131 ؛ ج 1 / بولقلا » توق   » و 61 ؛ ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » و 203 ؛
و 9 ؛ ج 1 / یتفتـسملا » یتـفملا و  بدأ   » و 68 ؛ ج 1 / بّذـهملا » حرـش   » یف و  دوعـسم ، نبا  یلإ  مالکلا  اذـه  بسن  ، 263 ج 4 / نیعّقوملا »

. ساّبع نبا  دوعسم و  نبا  یلإ  بسن  ، 7 يوتفلا / » ۀفص  »
عماج  » و 67 ؛ ج 1 / بّذهملا » حرش   » و 153 ؛ ج 3 / ءایلوألا » ۀیلح   » و 53 ؛ ج 1 / ّیمرادلا » ننـس   » یف امک  ردکنملا ، نب  دّـمحم  وه  ( - 28)

.7 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » و 153 ؛ ج 1 / هلضف » ملعلا و  نایب 
168؛ ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و  « ؛ 201 ۀیاورلا / » ملع  یف  ۀیافکلا  « ؛ 8 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ  « ؛ 67 ج 1 / بّذهملا » حرـش  ( - » 29)

«. جرخملا هسفنل  بلطیلف  : » هیف … و  ، 53 ج 1 / ّیمرادلا » ننس  « ؛ 11 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ  »
.169 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و  ( - » 30)

.68 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 9 يوتفلا / » ۀفص  « ؛ 278 ج 4 / نیعّقوملا » مالعأ  « ؛ 167 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و  ( - » 31)
.145 - 144 ج 11 / ثیدحلا » لاجر  مجعم   » یف بئاسلا  نب  ءاطع  ۀمجرت  رظنا  و 

ثیدحلا ، 211 ج 10 / لاّمعلا » زنک  « ؛ فرحب اـفرح  نتملا  یف  اـمل  اـقباطم  ، 116 ءاملعلا / » قـالخأ  « ؛ 155 ج 1 / دـئاوزلا » عـمجم  ( - » 32)
قالخأ  » و دـئاوزلا » عمجم   » یف ام  ّنأ  رهاظلا  و  لئاسملا » لضع  مهؤاهقف  یطاعتی   » لدـب لئاسملا » ضعب  مهؤاـهقف  نوطّلغی   » هیف و  ، 29115

نم ناک  هّللا و  دـبع  ابأ  یّنکی  ناـبوث  و  . 31 - 30 ۀیادبلا / » حرـش   » عجار عوفرملا  ثیدـحلا  ینعم  یلع  عالّطالل  و  یلوأ . ّحـصأ و  ءاملعلا »
« مالعألا  » یف تدرو  هتمجرت  رداصم  هتمجرت و  و  . 413 ج 3 / ثیدحلا » لاجر  مجعم   » یف همسا  درو  هلآ . هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبنلا  باحصأ 

.102 ج 2 /
.226 ج 4 / نیعقوملا » مالعأ   » عجار و  177 ؛ ج 1 / دئاوزلا » عمجم  ( - » 33)

ییحی دیعس  وبأ  وه  دیعس و  نب  ییحی  و  . 278 ج 4 / نیعّقوملا » مالعأ  « ؛ 10 يوتفلا / » ۀفص  « ؛ 15 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ  ( - » 34)
نبا و  . 147 ج 8 / مـالعألا »  » یف هـتمجرت  رداـصم  هـتمجرت و  رظنا  ۀنـس 143 ه . یّفوتملا  ۀـنیدملا  لهأ  نم  يراـصنألا  سیق  نب  دیعـس  نب 
یف هتمجرت  رداـصم  هـتمجرت و  رظنا  94 ه .) - 13  ) ّیـشرقلا یموزخملا  بهو  یبأ  نب  نزح  نب  ّبیـسملا  نب  دیعـس  دّمحم  وبأ  وه  ّبیـسملا 
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.102 ج 3 / مالعألا »  » و 378 ؛ - 375 ج 2 / نایعألا » تایفو  »
ریسفت « ؛ 24 ج 1 / نیدـلا » مولع  ءایحإ  « ؛ 8 يوتفلا / » ۀفـص  « ؛ 13 ج 1 / یتفتـسملا » یتـفملا و  بدأ  « ؛ 68 ج 1 / بّذـهملا » حرـش  ( - » 35)

هتمجرت و تدرو  ۀنـس 179 ه . یّفوتملا  ۀیکلاملا  مامإ  کلام ، نب  سنأ  نب  کلام  هّللا  دبع  وبأ  وه  سنأ  نب  کلام  و  . 286 ج 1 / ّیبطرقلا »
.169 - 168 ج 8 / نیّفلؤملا » مجعم   » و 139 ؛ - 135 ج 5 / نایعألا » تایفو   » یف هتمجرت  رداصم 
.13 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ  « ؛ 8 يوتفلا / » ۀفص  « ؛ 68 ج 1 / بّذهملا » حرش  ( - » 36)

.13 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ  « ؛ 8 يوتفلا / » ۀفص  « ؛ 68 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 277 ج 4 / نیعّقوملا » مالعأ  ( - » 37)
.5 (: 73  ) لمّزملا ةروس  ( - 38)

.14 - 13 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ  « ؛ 8 يوتفلا / » ۀفص  « ؛ 68 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 277 ج 4 / نیعّقوملا » مالعأ  ( - » 39)
یف ۀـمجرت  رداصم  هتمجرت و  تدرو  وأ 112 ه . وأ 108 ، وأ 102 ، وأ 101 ، ۀنـس 107 ، یّفوت  ۀنیدملاب ، ۀعبـسلا  ءاهقفلا  دحأ  وه  ( - 40)

.60 - 59 ج 4 / نایعألا » تایفو  »
ج یتفتسملا » یتفملا و  بدأ  « ؛ 8 - 7 يوتفلا / » ۀفص  « ؛ 279 - 278 ج 4 / نیعّقوملا » مالعأ  « ؛ 66 ج 2 / هلـضف » ملعلا و  نایب  عماج  ( - » 41)

.11 / 1
و 283 ؛ ج 3 / نیّفلؤملا » مجعم   » و 97 ؛ - 96 ج 3 / تاّنجلا » تاضور   » یف هتمجرت  رداصم  هتمجرت و  تدرو  ۀنس 715 ه . یف  یفوت  ( - 42)

.215 ج 2 / مالعألا »  » و 408 ؛ - 407 ج 9 / ۀیعفاشلا » تاقبط  »
ۀـسردم یّمـست  كانه  ۀسردمب  نیدرامب  اسّردـم  ناک  ّهنأ  یکح   » ةدایز اهلوأ  یف  و  مقرلا 1347 ، ، 408 ج 9 / ۀـیعفاشلا » تاقبط  ( - » 43)

«. خلإ ةأرما …  اموی  هیلع  تلخدف  دیهشلا ،

تفم لک  یف  ةربتعملا  رومألا  لوألا  عونلا 

تفم  لک  یف  ةربتعملا  رومألا  لوألا  عونلا 
اهتلدأ نم  اهل  اطبنتسم  ۀیعرشلا  ماکحألا  ۀفرعمب  امیق  ناک  اذإ  هقفلا  هل  لصحی  امنإ  اهیقف و  الدع  افلکم  املسم  هنوک  یتفملا  طرـش  نأ  ملعا 

هیلع فقوتی  ام  ۀفرعمب  الإ  کلذ  ۀـفرعم  متت  هلحم و ال  یف  ققحم  وه  امم  اهریغ  لقعلا و  ۀـلدأ  عامجإلا و  ۀنـسلا و  باتکلا و  نم  ۀیلیـصفتلا 
وحنلا و نم  ۀـلدألا  هب  بستکی  اـم  ۀـفرعم  مـالکلا و  ملع  نم  داـعملا  ۀـمامإلا و  ةوـبنلا و  ناـمیإلا و  اـهب  متی  یتـلا  هتافـص  عناـصلا و  تاـبثإ 

تایآ نم  ۀیعرـشلا  ماکحألاب  قلعتی  ام  هقفلا و  لوصأ  ۀـفرعم  قطنملا و  ملع  نم  ناـهربلا  دـحلا و  طئارـش  ۀـیبرعلا و  نم  ۀـغللا  فیرـصتلا و 
ۀفرعم هنم و  ءیـش  یلإ  ۀـجاحلا  دـنع  هیلإ  عجری  حیحـص  لصأ  دوجوب  ول  ادانـسإ و  اـنتم و  همولع  اـهب و  قلعتملا  ثیدـحلا  ۀـفرعم  نآرقلا و 

نیمدقتملا ضعب  قفاو  هنأ  ملعی  لب  عامجإلا  فلاخی  اهیف ال  هلوق  نأ  اهب  یتفی  یتلا  ۀـلأسملا  یف  فرعی  نأ  ینعمب  قافولا  فالخلا و  عضاوم 
ردتقی ۀیـسدق  ةوق  ۀیناسفن و  ۀکلم  هل  نوکی  نأ  هبراق و  ام  وأ  هرـصع  یف  تدـلوت  لب  نولوألا  اهیف  ملکتی  مل  ۀـلأسملا  نأ  هنظ  یلع  بلغی  وأ 

یلإ  ۀیضق  لک  در  اهلوصأ و  نم  عورفلا  صانتقا  یلع  اهب 
290 ص : دیرملا ، ۀینم 

اذإف هقفلا . لوصأ  یلإ  لوکوم  اهلیـصفت  لامجإلا و  قیرط  یلع  اهاندروأ  لقتـسملا  قلطملا  یتفملا  طئارـش  هذـه  و  ۀـلدألا . نم  اهبـسانی  اـم 
اهمکح لیصحت  یف  عسولا  غارفتسا  اهنع  لأسی  وأ  اهیلإ  جاتحی  ۀیعرف  ۀیهقف  ۀلأسم  لک  یف  هیلع  بجو  صخش  یف  فاصوألا  هذه  تعمتجا 

هیف هنکمی  ثیحب  ۀـلأسملا  هیف  لخدـت  يذـلا  لعفلا  تقو  ۀعـس  عم  هسفنل  هریغ و ال  ءاـتفإ  یف  هریغ  دـیلقت  هل  زوجی  ـال  یلیـصفتلا و  لیلدـلاب 
اقلطم عنم  نم  مهنم  ناهجو و  تیملا  یف  یح و  دهتجم  دیلقت  هل  زوجی  هقیض  عم  لعفلا و  یفانی  ثیحب ال  اهطابنتسا 

291 ص : دیرملا ، ۀینم 
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هبادآ یتفملا و  ماکحأ  یف  یناثلا  عونلا 

هراشا

هبادآ  یتفملا و  ماکحأ  یف  یناثلا  عونلا 
«1  » یلوألا لئاسم  هیف  و 

[ شماه *****]
.79 - 75 ج 1 / بّذهملا » حرش   » ظحال ( - 1)

ًۀیافک ًاضرف  امهنوک  هتبترم و  لیصحت  ءاتفإلا و  -[ 1]

ۀیافک و ضرف  امهقح  یف  باوجلاف  رـضح  هریغ و  مث  ناک  نإ  باوجلا و  هیلع  نیعت  هریغ  كانه  سیل  لئـس و  اذإف  هتبترم  لیـصحت  اذـک  و 
تفم ۀیحانلا  یف  نکی  مل  اذإ  ناهجو و  رـضاحلا  یلع  باوجلا  نییعت  یفف  رخآلا  یلإ  یعـسلا  یف  ۀقـشملا  مدع  عم  دـحاو  الإ  رـضحی  مل  نإ 
طقسی قسفلا و ال  مثإلا و  یف  اعیمج  اوکرتشا  یعسلاب  اعیمج  اولخأ  نإف  ۀیافک  اهطئارش  لیصحت  هنکمی  اهب  فلکم  لک  یلع  یعـسلا  بجو 
طوقس یف  یفکی  هریغ و ال  تومل و  اهیلإ  لغتـشملا  لصی  نأ ال  زاوجل  ۀبترملا  یلإ  هلوصوب  لب  ضعبلا  لاغتـشاب  ضعبلا  نع  بوجولا  اذه 

. هلامتحا عم  ۀیافکلا  ضرفب  مایقلا  یف  هب  ءافتکالاب  انلق  نإ  لوصولا و  نظ  بوجولا 

هبلق لغش  هقلخ و  ریغت  لاح  یف  یتفی  الأ  -[ 2]

هبلق  لغش  هقلخ و  ریغت  لاح  یف  یتفی  الأ  یغبنی  ۀیناثلا 
نم  هنعمی  ام  لوصح  و 
292 ص : دیرملا ، ۀینم 

نیثبخألا و ۀعفادم  ملؤم و  درب  جعزم و  رح  قلقم و  ضرم  ۀـلالم و  ساعن و  بلاغ و  حرف  نزح و  شطع و  عوج و  بضغک و  لمأتلا  لامک 
یلع هاوتف  تحـص  باوصلا  كاردإ  نم  کلذ  هعنمی  مل  هنأ  ادـقتعم  لاوحـألا  هذـه  ضعب  یف  یتفأ  نإـف  هبوجو  قیـضتی  مل  اـم  کـلذ  وحن 

. ةرطاخملا نم  هیف  امل  ۀهارک 

هداهتجا ریغت  مث  ۀعقاو  یف  یتفأ  اذإ  -[ 3]

هداهتجا  ریغت  مث  ۀعقاو  یف  یتفأ  اذإ  -[ 3]
لبق هب  لمع  دق  ناک  نإ  هب و  لمعلا  زجی  مل  لوألا  لوقلاب  لمع  نکی  مل  نإف  یناثلا  هلوقب  لمع  هریغ  وأ  تفتسم  نم  هعوجرب  دلقملا  ملع  و 
هدعب لمعلا و  لبق  هعوجرب  همالعإ  یتفملا  مزلی  هقح و  یف  عجری  مل  هنأکف  یتفملا  عوجرب  یتفتسملا  ملعی  مل  ول  ضقنی و  مل  عوجرلاب  هملع 

. رخآ لمع  یف  هنع  عجریل 

اهلثم ثدح  مث  ۀثداح  یف  یتفأ  اذإ  -[ 4]

اهلثم ثدح  مث  ۀثداح  یف  یتفأ  اذإ  -[ 4]

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 178 

http://www.ghaemiyeh.com


هئاتفإ زاوج  یفف  هعوجر  بجوی  ام  أرط  اهلیلد و ال  رکذـی  مل  اهرکذ و  نإ  رظن و  الب  اـیناث  کلذـب  یتفأ  اـهلیلد  یلوـألا و  يوتفلا  رکذ  نإـف 
مث داهتجالاب  مکح  اذإ  یـضاقلا  ۀـلبقلا و  یف  داـهتجالا  ممیتلا و  یف  بلطلا  دـیدجت  هلثم  و  «. 1  » نالوق داهتجالا  ةداعإ  بوجو  وأ  یلوـألاب 

. ۀلأسملا تعقو 
[ شماه *****]

.78 ج 1 / بّذهملا » حرش  ( - » 1)

نامیألا ظافلأب  قلعتی  امب  یتفی  نأ  زوجی  ال  -[ 5]

نامیألا  ظافلأب  قلعتی  امب  یتفی  نأ  زوجی  ال  -[ 5]
«. 1  » مهم هنإف  هل  هبنتف  ةداعلا  یف  مهدارمب  اریبخ  وأ  ظفاللا  دلب  لهأ  نم  ناک  نم  الإ  اهوحن  ایاصولا و  ریراقألا و  و 

293 ص : دیرملا ، ۀینم 
[ شماه *****]

.36 يوتفلا / » ۀفص  « ؛ 291 - 289 ج 4 / نیعّقوملا » مالعأ   » عجار ( - 1)

يوتفلا بادآ  یف  ثلاثلا  عونلا 

هراشا

یلوألا  « 1  » لئاسم هیف  و 
[ شماه *****]

.87 - 79 ج 1 / بّذهملا » حرش   » ظحال ( - 1)

لاکشإلا لیزی  انایب  باوجلا  نیبی  نأ  یتفملا  مزلی  -[ 1]

لاکشإلا  لیزی  انایب  باوجلا  نیبی  نأ  یتفملا  مزلی  -[ 1]
هل و  «. 3  » ربخ هنأل  دـحاولا  یفکی  لیق  نیلدـع و  ۀـمجرت  هاـفک  « 2  » یتفتـسملا ناـسل  فرعی  مل  نإـف  اهافـش  باوجلا  یلع  راـصتقالا  هل  مث 

نإف تالامتحالا  نم  اهیلإ  قرطتی  اـمل  عاـقرلا  یف  يوتفلا  نم  برهلا  ریثک  « 4  » فلـسلا ضعب  ناک  رطخ و  یلع  تناک  نإ  ۀـباتک و  باوجلا 
ظفل نم  فرح  لکل 

294 ص : دیرملا ، ۀینم 
باوجلا هل  انبتک  نوکن  نأ  دعب  هظفل  یلإ  عجرنف  هتعقر  یف  امل  افلاخم  هظفل  نوکی  ۀعقرب  الئاس  اندهاش  ام  اریثک  باوجلا و  یف  ۀـیزم  لئاسلا 

. ۀعقرلا قرخن  و 
[ شماه *****]

: ّفلؤملا لوق  ۀحفصلا 306 ، ۀعباسلا ، ۀلأسملا  هبادآ ، یتفتسملا و  ماکحأ  یف  اضیأ  یتأی  و  یتفتـسملا ، ناسل  یتفملا  فرعی  مل  ینعی  ( - 1)
اذـه یلع  و  یناثلا » امهدوجأ  ناـهجو ؛ نالدـع ؟ طرتشی  مأ  دـحاولا  یفکی  لـه  و  لدـعلا ، مجرتملا  یلإ  رقتفا  یتفملا  ۀـغل  فرعی  مل  ول  «و 

یف نکل  و  ، 72 ج 1 / یتفتـسملا » یتفملا و  بدأ   » و 79 ؛ ج 1 / بّذهملا » حرش   » تاطوطخملا و یف  امک  یتفتسملا » ناسل  : » انه حیحـصلاف 
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. اعطق طلغ  وه  و  یتفتسملا » ناسل   » لدب یتفملا » ناسل  «: » ع  » ّالإ تاعوبطملا 
.72 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » یف حالصلا  نبا  و  79 ؛ ج 1 / بّذهملا » حرش   » یف يوونلا  هلاق  ( - 2)

.72 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » و 79 ؛ ج 1 / بّذهملا » حرش   » یف امک  يدورورملا ، دماح  وبأ  یضاقلا  وه  ( - 3)
294 ص : دیرملا ، ۀینم 

ۀحیحص ۀحضاو  هترابع  نوکت  نأ  -[ 2]

ۀحیحص ۀحضاو  هترابع  نوکت  نأ  -[ 2]
. کلذ وحن  ۀغل و  بیرغ  رکذ  فیعض و  وأ  بیرغ  بارعإ  اهیف و  ناجهتسالا  ۀقالقلا و  نم  زرتحیل  ۀصاخلا و  اهیردزی  ۀماعلا و ال  اهمهفی 

باوجلا قلطی  لیصفت ال  ۀلأسملا  یف  ناک  اذإ  -[ 3]

باوجلا  قلطی  لیصفت ال  ۀلأسملا  یف  ناک  اذإ  -[ 3]
هل ملسأ و  یلوأ و  اذه  بیجی و  مث  ۀعقر  یف  لاؤسلا  ناک  نإ  يرخأ  ۀعقر  یف  لاؤسلا  دیعی  رضح و  نإ  لئاسلا  لصفتسی  نأ  هل  مث  أطخ  هنإف 
نأ هل  کلذ و  وحن  رکذ و  ام  لاحلا  وأ و  اذک  رمألا  ناک  نإ  اذـه  لوقی  مث  لئاسلل  عقاولا  هنأ  ملع  اذإ  ماسقألا  دـحأ  باوج  یلع  رـصتقی  نأ 

مکح یلع  مهعالطا  ببـسب  روجفلا  سانلا  ملعی  اذه  لاق  و  « 1  » مهـضعب ههرک  اذه  نکل  مسق  لک  مکح  رکذی  هباوج و  یف  ماسقألا  لصفی 
. عفنی ماسقألا و  نم  رضی  ام 

[ شماه *****]
رظنا و  72 ؛ ج 1 / یتفتـسملا » یتـفملا و  بدأ   » و 79 ؛ ج 1 / بّذهملا » حرـش   » یف امک  ۀـیکلاملا ، ۀـمئأ  نم  یـسباقلا  نسحلا  وبأ  وه  ( - 1)

.322 ج 4 / نیعّقوملا » مالعأ  »

لاؤسلا بیترت  یلع  باوجلا  بیترت  نسحألاف  لئاسم  ۀعقرلا  یف  ناک  اذإ  -[ 4]

لاؤسلا  بیترت  یلع  باوجلا  بیترت  نسحألاف  لئاسم  ۀعقرلا  یف  ناک  اذإ  -[ 4]
َنیِذَّلا اَّمَأَـف  ٌهوُجُو  ُّدَوْسَت  َو  ٌهوُجُو  ُّضَْیبـَت  َمْوَی  یلاـعت  هلوق  لـیبق  نم  نوکی  سأـب و  ـالف  باوجلا  قلعتم  یلع  هیبـنتلا  عم  بیترتـلا  كرت  وـل  و 

«. 1  » نیتیآلا ْمُهُهوُجُو  ْتَّدَوْسا 
[ شماه *****]

.107 - 106 (: 3  ) نارمع لآ  ةروس  ( - 1)

یتفملا طخب  لاؤسلا  نوک  بدألا  نم  سیل  -[ 5]

یتفملا  طخب  لاؤسلا  نوک  بدألا  نم  سیل 
«. 1  » عساوف هبیذهت  هئالمإب و  امأف 

[ شماه *****]
،63 يوتفلا / » ۀفص   » رظنا و  . 72 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » و 79 ؛ ج 1 / بّذهملا » حرش   » یف امک  يرمیـصلا  مساقلا  وبأ  هلاق  ( - 1)

.79 - 78 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » رظنا ماقملا  حیضوتل  و 
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ۀعقاولا ةروص  نم  هملع  ام  یلع  لاؤسلا  بتکی  نأ  هل  سیل  -[ 6]

ۀعقاولا ةروص  نم  هملع  ام  یلع  لاؤسلا  بتکی  نأ  هل  سیل  -[ 6]
رمألا ناک  نإ  لاق  هفالخ  دارأ  نإف  ۀعقرلا  یف  ام  یلع  لب  هل  ضرعت  ۀعقرلا  یف  نکی  مل  اذإ 

295 ص : دیرملا ، ۀینم 
- لئاسلا هیلإ  جاتحی  امم  اهب  قلعت  هل  ام  ۀعقرلا  یف  ام  یلع  دیزی  نأ  « 1  » اوبحتسا و  اذک . هباوجف  اذک 

«2  » ُُهتَْتیَم ُّلِْحلا  ُهُؤاَم  ُروُهَّطلا  َوُه  ِثیِدَِحل :
[ شماه *****]

.205 ج 4 / نیعّقوملا » مالعأ  « ؛ 80 ج 1 / بّذهملا » حرش  ( - » 1)
388؛ ثیداحألا 386 - بابلا 38 ، ( ، 1  ) اهننـس ةراهطلا و  باتک  ، 137 - 136 ج 1 / ۀجام » نبا  ننـس  « ؛ 186 ج 1 / ّیمرادلا » ننـس  ( - » 2)
،373 ج 3 / ، 361 ج 2 / دمحأ » دنسم  « ؛ 46 ج 7 / ، 231 ج 3 / رارسألا » فشک  ریـسفت  « ؛ 143 - 141 ج 1 / نیحیحصلا » یلع  كردتسملا  »

.37 - 34 ج 1 / ینطقرادلا » ننس  « ؛ ثیدحلا 83 ةراهطلا ، باتک  ، 21 ج 1 / دواد » یبأ  ننس  « ؛ 365 ج 5 /
هّللا یّلـص  ّیبنلا  ّنأ  وه  لئاسلا  هیلإ  جاتحی  اّمم  ۀعقرلا  یف  ام  یلع  یتفملا  ةدایز  بابحتـسا  یلع  ثیدـحلا  اذـهب  لالدتـسالا  هجو  ّنأ  ملعا  و 
ّهنأب هملعل  هتتیم » ّلحلا   » ۀلمج لئاسلا  باوج  یف  دازف  هتتیم » ّلحلا  هؤام ، روهطلا  وه  ( » ص  ) باجأف رحبلا ، ءامب  ؤّضوتلا  نع  لئس  هلآ  هیلع و 
ۀتیم  » و هیلإ . جاتحی  اّمم  اهب  ّقلعت  هل  ام  لئاسلا  لاؤس  یلع  دـیزی  نأ  باوجلا  یف  ّبحتـسی  ّهنأ  رمألا  اذـه  نم  ءاهقفلا  طبنتـساف  هیلإ ، جاـتحم 
هیلع دیلا  تابثإ  کمسلا  ۀیکذت  ّنإ  : » کمـسلا … یلع  ۀتیملا  قالطإ  هجو  نایب  یف  هّرـس  سّدق  رهاوجلا »  » بحاص لاق  هکمـس ؛ يأ  رحبلا »

ضعب یف  هیلع  قلطأ  لب  ّیکذ ، ّهنأ  هیلع  قلطأ  ینعملا  اذهل  هّلعل  و  ۀصوصخملا ، ۀیکذتلا  وه  يذلا  ینعملا  ءاملا … ال  یف  تومی  نأ ال  یلع 
يرف یلع  ۀلمتـشملا  ناویحلا  ۀـیکذتک  هتیکذـت  تسیل  ذإ  هتتیم . ّلـحا  هؤاـم ، روهطلا  رحبلا : یف  مالّـسلا  هیلع  هلوقک  ۀـتیملا ، مسا  صوـصنلا 

(. 165 ج 36 / مالکلا » رهاوج  .« )» اهوحن جادوألا و 

هب قفریلف  مهفلا  دیعب  یتفتسملا  ناک  اذإ  -[ 7]

هب  قفریلف  مهفلا  دیعب  یتفتسملا  ناک  اذإ  -[ 7]
. لیزج هباوث  نإف  هباوج  میهفت  هلاؤس و  مهفت  یلع  ربصی  و 

ایفاش المأت  ۀملک  ۀملک  ۀعقرلا  لمأتیل  -[ 8]

ایفاش المأت  ۀملک  ۀملک  ۀعقرلا  لمأتیل  -[ 8]
نوکی نأ  یغبنی  و  « 2  » ءاملعلا ضعب  لاق  « 2  » هنع لفغی  هب و  عیمجلا  دیقتی  دـق  اهرخآ و  یف  لاؤسلا  نإف  دـشأ  مالکلا  رخآب  هؤانتعا  نکیل  و 

. هداتعیل ۀبعصلاک  ۀلهسلا  ۀلأسملا  یف  هفقوت 
[ شماه *****]

ایفاش … و الّمأت  ءاتفتـسالا  ۀـعقر  لّمأتی  نأ  یتفملا  یلع  بجی  ام  لّوأـف  : » 183 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و   » یف ّيدادـغبلا  بیطخلا  لاـق  ( - 1)
لک ّبترتی  لاؤسلا و  عیمج  دّیقتی  دق  و  مالکلا ، رخآ  دـنع  هنایب  نوکی  لاؤسلا  ّنإف  هلّوأ ، یف  اهنم  ّمتأ  مالکلا  رخآ  ءاصقتـساب  هتیانع  نوکت 

.73 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » رظنا و  ۀعقرلا .» رخآ  یف  ۀملکب  ءاتفتسالا 
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ضعب نع  يرمیصلا  مساقلا  یبأ  نع  هلقن  ، 80 ج 1 / بّذهملا » حرش   » یف و  . 186 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و   » یف ّيدادغبلا  بیطخلا  وه  ( - 2)
. ءاملعلا

اهنع یتفتسملا  لأس  ۀهبتشم  ۀملک  اهیف  دجو  اذإ  -[ 9]

اهنع یتفتسملا  لأس  ۀهبتشم  ۀملک  اهیف  دجو  اذإ  -[ 9]
وأ رطس  ءانثأ  یف  اضایب  يأر  نإ  هحلصأ و  ینعملا  « 1  » لیحی أطخ  وأ  انحل  دجو  نإ  اذک  اهلکش و  اهطقن و  و 

نایعألا ضعبل  عقو  کلذ  نأ  لقن  امک  اهدسفی  ام  هاوتف  دـعب  ضایبلا  یف  بتکف  ءاذـیإلاب  یتفملا  دـصق  امبر  هنأل  هلغـش  وأ  هیلع  طخ  هرخآ 
«. 2»

[ شماه *****]
«(. لوح ، » 186 ج 11 / برعلا » ناسل  . )» هدسفی يأ  ینعملا ، لیحی  ( - 1)

کلذ لثمب  یلب  يذوّرورملا  دماح  ابأ  یـضاقلا  ّنأ  ینغلب  و  : » ددصلا اذهب   183 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و   » یف ّيدادـغبلا  بیطخلا  لاق  ( - 2)
« یتفتسملا یتفملا و  بدأ   » یف حالصلا  نبا  و  80 ؛ ج 1 / بّذهملا » حرـش   » یف يوونلا  لاق  و  خلإ ؛ » بتک …  ّهنإف  سانلا ، ضعب  دصق  نع 

«. يذوّرورملا دماح  وبأ  یضاقلا  هب  یلب  : » … 74 ج 1 /

کلذل لهأ  وه  نمم  هیرضاح  یلع  اهأرقی  نأ  -[ 10]

ءادـتقالل هتذـمالت  هنود و  اوناـک  نإ  فاـصنإ و  قفرب و  مهثحاـبی  مهریـشتسی و  کلذـل و  لـهأ  وـه  نمم  هیرـضاح  یلع  اـهأرقی  نأ  -[ 10]
لئاسلا رثؤی  وأ  هؤادبإ  حبقی  ام  اهیف  نوکی  نأ  الإ  یلاعت  هللا  ضیف  نم  ابیـصن  رطاخ  لکل  نإف  هیلع  یفخی  دـق  ام  روهظ  ءاجر  و  « 1  » فلسلاب

. ةدسفم هتعاشإ  یف  وأ  هنامتک 
[ شماه *****]

.59 - 58 يوتفلا / » ۀفص  « ؛ 186 - 184 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و   » عجار ( - 1)

طسو حضاو  طخب  باوجلا  بتکیل  -[ 11]

بحتسا اهقییضت و  اهتعـسوت و  نیب  هروطـس  یف  طسوتی  و  « 1  » فاج ظیلغ  فاخ و ال  قیقد  طـسو ال  حـضاو  طـخب  باوجلا  بتکیل  -[ 11]
«. 2  » هطخ هبتشی  الئل  ریوزتلا و  نم  افوخ  هطخ  همالقأ و  فلتخت  نأ ال  مهضعب 

[ شماه *****]
«(. افج ، » 149 - 148 ج 14 / برعلا » ناسل  . )» ظلغ يأ  افج »  » نم ظیلغ ، يأ  ضاقک - فاج - ( - 1)

.74 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ  « ؛ 80 ج 1 / بّذهملا » حرش  ( - » 2)

هلمأت هیف و  هرظن  داعأ  باوجلا  بتک  اذإ  -[ 12]

لبق کلذ  نوکی  نأ  راتخی  هنع و  لوئـسملا  ضعبب  لـالخإ  وأ  هیف  عقو  لـالتخا  نم  اـفوخ  هلمأـت  هیف و  هرظن  داـعأ  باوجلا  بتک  اذإ  -[ 12]
. باوجلا متخ  همسا و  ۀباتک 
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 ]…[ ئدتبملا وه  ناک  اذإ  -[ 13]

هوحن وأ  ۀلمـسبلا  قوف  بتکی  ۀعقرلا و ال  نم  يرـسیلا  ۀیحانلا  یف  بتکی  نأ  اثیدح  امیدـق و  ةداعلاف  « ] … [ 1  » ئدـتبملا وه  ناک  اذإ  -[ 13]
. لاحب

[ شماه *****]
.74 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » نم رهظی  امک  هریغ ، رخآ  تفم  يوتف  ۀعقرلا  یف  نوکی  نأب ال  باوجلا ، یف  يدتبملا  ینعی  ( - 1)

هللااب ذیعتسی  نأ  ءاتفإلا  ةدارإ  دنع  بحتسی  -[ 14]

وعدی هلآ ص و  یبنلا و  یلع  یلصی  هدمحی و  یلاعت و  هللا  یمسی  میجرلا و  ناطیشلا  نم  هللااب  ذیعتـسی  نأ  ءاتفإلا  ةدارإ  دنع  بحتـسی  -[ 14]
 . تایآلا  ] اذک « 1  » ۀیآلا يِرْدَص  ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر  لوقی  و 

297 ص : دیرملا ، ۀینم 
مهللا « 4  » ۀیآلا َناْمیَلُس  اهانْمَّهَفَف  « 3  » انَتْمَّلَع ام  اَّلِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُـس ال  میظعلا  یلعلا  هللااب  الإ  ةوق  ـال  لوح و  ـال  لوقی - « 2  » مهضعب ناک  و 

ینذعأ باوثلا و  باوصلا و  نیب  یل  عمجا  ینددس و  یندها و  ینقفو و  مهللا  نیحلاصلا  نییبنلا و  رئاس  هبحـص و  هلآ و  دمحم و  یلع  لص 
«5 . » نامرحلا أطخلا و  نم 

[ شماه *****]
.28 - 25 (: 2  ) هط ةروس  ( - 1)

.76 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » یف امک  حالصلا  نبا  وه  ( - 2)
.32 (: 2  ) ةرقبلا ةروس  ( - 3)

.79 (: 21  ) ءایبنألا ةروس  ( - 4)
.60 - 59 يوتفلا / » ۀفص  « ؛ 326 ج 4 / نیعّقوملا » مالعأ   » عجار و  . 76 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ  ( - » 5)

دمحلا هللا هاوتف  لوأ  یف  بتکی  نأ  -[ 15]

هنـسحأ کـلذ و  وحن  وأ  قیفوتلا  هللااـب  باوجلا و  وأ  هللا  یبـسح  وأ  هللا  انبـسح  وأ  قـفوملا  هللا  وأ  دـمحلا هللا  هاوـتف  لوأ  یف  بتکی  نأ  -[ 15]
هبتک وأ  هلاق  هدـعب  بتکی  قیفوتلا و  هللااب  وأ و  ملعأ  هللا  هلوقب و  همتخی  مث  هبتکی  هناـسلب و  هلوقی  نأ  یغبنی  و  « 1  » ثیدحلل دیمحتلاب  ءادتبالا 

. اهوحن ۀفص و  وأ  دلب  وأ  ۀلیبق  نم  هب  فرعی  ام  یلإ  بستنیف  ینالفلا  نالف  نب  نالف 
[ شماه *****]

ۀقیلعتلا 2. ۀحفصلا 274 ، قیلاعت  یف  هرداصم  ثیدحلا و  مّدقت  ( - 5)

ربحلا نود  دادملاب  یتفملا  بتکی  نأ  -[ 16]

ءاقبلل دارت  اهنأل  ربحلا  اهیف  یلوألاف  ملعلا  بتک  فالخب  کحلا  نم  افوخ  ربحلا  نود  دادملاب  یتفملا  بتکی  نأ  یغبنی  مهضعب و  لاق  -[ 16]
«. 1  » یقبأ ربحلا  و 

ربحلا و دادـملا و  ۀعنـص  ۀـیفیک  یلع  عـالطالل  و  . 149 - 147 ءالمتــسالا / » ءــالمإلا و  بدأ   » رظنا و  . 81 ج 1 / بّذـهملا » حرـش  ( - » 1)
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.477 - 475 ج 2 / یشعألا » حبص   » عجار امهعاونأ 

ابلاغ هباوج  رصتخی  نأ  -[ 17]

زوجی زوجی و ال  « 2 [ » زوجی تحت أ   ] بتکی « 1  » مهضعب ناک  یتح  ایلج  امهف  ۀماعلا  همهفی  ثیحب  نوکی  ابلاغ و  هباوج  رـصتخی  نأ  -[ 17]
. اهوحن معن و  وأ  مأ ال ال  تحت  و 

[ شماه *****]
.77 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » و 82 ؛ ج 1 / بّذهملا » حرش   » یف امک  دماح  وبأ  یضاقلا  وه  ( - 1)

و دیرملا .» ۀینم   » نع القن  ، 367 ج 3 / ۀینامعنلا » راونألا   » یف یه  لب  تاعوبطملا ، تاطوطخملا و  یف  تسیل  ینعملا و  اهیضتقی  ةدایز  ( - 2)
.77 - 76 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » رظنا

یتفتسملا مد  ۀقارإ  یغبنی  امم   ] لئس اذإ  -[ 18]

امهوحن بعل و  ةالصلا  وأ  هللا ص  دبع  نب  دمحم  نم  قدصأ  انأ  لاق  نمع  یتفتسملا  مد  ۀقارإ  یغبنی  امم   ] لئـس اذإ  « 1  » مهضعب لاق  -[ 18]
همد  ۀقارإ  یغبنی  امم 

298 ص : دیرملا ، ۀینم 
لمتحی ءیـشب  ملکت  نمع  لئـس  اذإ  اذک و  مکحلا  ناک  ۀنیبب  وأ  هرارقإب  اذ  تبث  نإ  لوقی  لب  لتقلا  هیلع  وأ  مدلا  لالح  اذه  هلوقب  ردابی  الف 

رکذ طاتحا و  امهریغ  وأ  انیع  علق  وأ  لتق  نمع  لئـس  نإ  اذک و  اذک و  باوجلاف  اذک  تدرأ  لاق  نإف  لئاقلا  اذـه  لأسی  لاق  همدـع  رفکلا و 
«. 2  » اذک یلع  دازی  اذک و ال  اذک و  برضی  لوقیف  هب  رزعی  ام  رکذ  اریزعت  یضتقی  ام  لعف  نمع  لئس  نإ  صاصقلا و  طورش 

[ شماه *****]
.82 ج 1 / بّذهملا » حرش   » یف امک  يرمیصلا ، مساقلا  وبأ  و  190 ؛ ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و   » یف ّيدادغبلا  بیطخلا  وه  ( - 1)

.177 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » و 190 ؛ ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و   » رظنا ( - 2)

ثاریم نع  لئس  اذإ  -[ 19]

لومحم قلطملا  لب  ثاریملا  عناوم  نم  امهریغ  رفکلا و  قرلا و  مدـع  ثرإلا  یف  طرتشی  نأ  ةداـعلا  تسیلف  ثاریم  نع  لئـس  اذإ  « 1 -[ » 19]
یف ناک  نإ  و  مأ . وأ  بأ  وأ  نیوبأ  نم  باوجلا  یف  لوقی  نأ  دب  الف  مهینب  مامعألا و  تاوخألا و  ةوخإلا و  قلطأ  اذإ  ام  فالخب  کلذ  یلع 
یف نالف  طقس  لاق و  لاح  نود  لاحب  طقـسی  ناک  نإ  نالف و  طقـس  لوقیف و  هطوقـسب  حصفأ  ثری  نم ال  ءاتفتـسالا  ۀعقر  یف  نیروکذملا 
ِّظَح ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  لوقی  نأ  یغبنی  الف  تانب  نینب و  تاوخأ و  ةوخإ و  نع  لئس  اذإ  و  لاحب . ثری  هنأ ال  مهوتی  الئل  کلذ  وحن  وأ  ۀلاحلا  هذه 
الثم مهس  یثنأ  لکل  نامهس و  رکذ  لکل  امهس  اذک  اذک و  یلع  ۀکرتلا  نومـستقی  لوقی  لب  یماعلا  یلع  لکـشی  دق  کلذ  نإف  « 2  » ِْنیَیَْثنُْألا

ام جارخإ  دـعب  ۀـکرتلا  مسقت  الوأ  لوقی  نأ  یغبنی  و  «. 3  » حـضوأ لوألا  ناک  نإ  هانعم و  ءافخ  ۀـلقل  اضیأ  سأب  ـالف  نآرقلا  ظـفلب  یتأ  ول  و 
. هرخآ یلإ  اناک  نإ  نید  وأ  ۀیصو  نم  همیدقت  بجی 

299 ص : دیرملا ، ۀینم 
[ شماه *****]

.248 ج 4 / نیعقوملا » مالعأ   » عجار ( - 1)
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.11 (: 4  ) ءاسنلا ةروس  ( - 2)
: لوقی نأ  یغبنی  الف  تانب ، نینب و  وأ  تاوخأ  ةوخإ و  نع  لئس  اذإ  و  : » 84 ج 1 / بّذهملا » حرش   » یف يوونلا  لاق  ( - 3)

هنع لودعلا  دّمعت  یف  دجن  نحن  و  خیشلا : لاق  ۀکرتلا …  نومستقی  لوقی : لب  یماعلا ، یلع  لکـشی  دق  کلذ  نإف  نییثنألا ، ّظح  لثم  رکذلل 
.78 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » رظنا و  دحأ .» یلع  هانعم  یفخی  امّلق  ّهنأ  و  زیزعلا ، نآرقلا  ظفل  هنوکل  سفنلا  یف  ةزازح 

ۀجرف عدی  ءاتفتسالا و ال  رخآب  باوجلا  قصلی  نأ  -[ 20]

یلع بتک  اقصلم  باوجلا  عضوم  ناک  اذإ  اهدسفی و  ائیش  لئاسلا  دیزی  الئل  ۀجرف  عدی  ءاتفتسالا و ال  رخآب  باوجلا  قصلی  نأ  یغبنی  -[ 20]
الإ اهالعأ  یف  هبتک  اهرهظ  یف  هبتک  اذإ  اهتیشاح و  وأ  اهرهظ  یف  لب  يرخأ  ۀقرو  یف  هبتکی  الف  باوجلا  عضوم  قاض  اذإ  قاصلإلا و  عضوم 

. هباوج لصیل  اهرهظ  لفسأ  یف  ممتیف  عضوملا  قیضیف  ءاتفتسالاب  الصتم  اهلفسأ  نم  ئدتبی  نأ 

یتفتسملا ضرغ  فالخ  باوجلا  نأ  یتفملل  رهظ  اذإ  -[ 21]

رذـحیل باوجلاب و  هتهفاشم  یلع  رـصتقیلف  هتقرو  یف  هتباتکب  یـضری  هنأ ال  یتفتـسملا و  ضرغ  فالخ  باوجلا  نأ  یتفملل  رهظ  اذإ  -[ 21]
كرتی هل و  وه  ام  هباوج  یف  بتکی  نأ  لیملا  هوجو  نم  لالخلا و  عنشأ  بویعلا و  حبقأ  نم  هنإف  ۀیعرش  لیحب  همصخ  وأ  هاوتف  یف  لیمی  نأ 

الیک هبحاص  ۀجح  هب  عفدی  امب  امهدحأ  ملعی  نأ  اهنم و ال  صلاخملا  هوجوب  تانیبلا  يوعدـلا و  لئاسم  یف  أدـبی  نأ  هل  سیل  و  هیلع . وه  ام 
فلح ال نمک  هیلإ  هدشری  نأ  قح  ریغب  اررض  هریغ  رضی  هعفنی و ال  اقیرط  لئاسلل  يأر  اذإ  یتفملل  یغبنی  و  قح . لاطبإ  یلإ  کلذب  لصوتی 

ضعبل لاق  الجر  نأ  یکح  امک  و  « 1  » هنم اهئربأ  مث  اعیب  وأ  اضرق  وأ  اهقادص  نم  اهطعأ  لوقیف  نیمیلا  دقعنی  ثیح  ارهـش  هتجوز  یلع  قفنی 
«. 2  » اهب رفاس  لاقف  یصعأ  رفکأ و ال  ناضمر و ال  راهن  یف  یتأرما  أطأ  نأ  تفلح  ءاملعلا 

[ شماه *****]
.83 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 196 - 194 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و   » عجار ( - 1)

حرـش  » و ّيزارلا ؛ » ریـسفت   » یف امک  ۀـفینح ، ابأ  ءاملعلا » ضعب   » نم دارأ  و  ، 196 ج 2 / ّيزارلا » ریسفت  « ؛ 83 ج 1 / بّذهملا » حرـش  ( - » 2)
.194 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و   » یف ۀیاکحلا  هذه  ریظن  بیطخلا  لقن  و  بّذهملا .»

ظیلغت هیف  امب  یماعلا  یتفی  نأ  ۀحلصملا  یتفملا  يأر  اذإ  -[ 22]

ارجز و کلذ  زاج  لیوأت  هیف  هل  هرهاظ و  دـقتعی  امم ال  وه  دـیدشت و  ظـیلغت و  هیف  اـمب  یماـعلا  یتفی  نأ  ۀحلـصملا  یتفملا  يأر  اذإ  -[ 22]
ةدسفم هیلع  بترتی  ثیح ال  ۀجاحلا  عضاوم  یف  ادیدهت 

ُلَّوَْألا اَّمَأ  َلاَق  َُّمث  ٌۀـَبَْوت  َُهل  َلاَقَف  ُرَخآ  َُهلَأَس  َو  َُهل  َۀـَبَْوت  َال  َلاَـقَف  ِلـِتاَْقلا  ِۀـَبَْوت  ْنَع  ٌلُـجَر  َُهلَأَـس  ُهَّنَأ  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َِيُور  اَـمَک  " 
َلَتَق  ْدَق  ًانیِکْسِم  َءاَجَف  ِیناَّثلا  اَّمَأ  َو  ُُهتْعَنَمَف  ِْلتَْقلا  ََةداَرِإ  ِِهْنیَع  ِیف  ُْتیَأَرَف 

300 ص : دیرملا ، ۀینم 
«1  » ُهْطِّنَقُأ ْمَلَف 

. کلذ وحن  لتقلا و  دیری  وه  وأ و  بنذلا  یلع  هرارصإ  ۀلاح  یف  يأ  هل  ۀبوت  لوقیف ال  کلذ  یف  ۀیروتلا  هیلع  بجی  نکل 
[ شماه *****]

.83 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 192 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و  ( - » 1)
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قبسألاف قبسألا  مدقی  نأ  هترضحب  عاقر  عامتجا  دنع  یتفملا  یلع  بجی  -[ 23]

هیف بجی  امیف  اذـه  موصخلا و  یف  یـضاقلا  هلعفی  امک  قبـسألاف  قبـسألا  مدـقی  نأ  هترـضحب  عاقر  عاـمتجا  دـنع  یتفملا  یلع  بجی  -[ 23]
اورثک اذإ  الإ  امهوحن  ۀـقفرلا و  نع  هفلختب  ررـضتی  هلحر و  دـش  رفاـسم  ةأرما و  مدـقت  و  « 1  » لیق عرقأ  قباسلا  لهج  وأ  اوواست  نإـف  ءاـتفإلا 

. ةدحاو ایتف  یف  الإ  ادحأ  مدقی  مث ال  ۀعرقلا  وأ  قبسلاب  میدقتلا  یلإ  دوعیف  ارهاظ  اررضت  مهریغ  ررضتی  ثیحب 
«1  » نورشعلا ۀعبارلا و 

[ شماه *****]
.83 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » یف حالصلا  نبا  لئاقلا  ( - 1)

.79 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » و 191 ؛ ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و   » عجار ( - 2)

يوتفلل لهأ  وه  نمم  هریغ  طخ  اهیف  ءاتفتسالا و  ۀعقر  یتفملا  يأر  اذإ  -[ 24]

باوجلا هطخ  تحت  بتک  هدـنع  ام  قفاو  هنود و  ناک  نإ  يوتفلل و  لهأ  وه  نمم  هریغ  طخ  اهیف  ءاتفتـسالا و  ۀـعقر  یتفملا  يأر  اذإ  -[ 24]
و قشرأ . رـصخأ و  ةرابعب  مکحلا  رکذی  نأ  هل  کلذ و  وحن  لوقأ و  اذهب  وأ  اذه  لثم  وأ  کلذک  یباوج  وأ  حیحـص  باوج  اذه  وأ  حیحص 

بحاص هل  نذأی  مل  نإ  هیلع و  برضی  نأ  هل  لب  رکنمل  هنم  اریرقت  کلذ  یف  نأل  هعم  یتفی  الف  يوتفلل  الهأ  سیل  نم  طخ  اهیف  يأر  اذإ  امأ 
نإ و  يوتفلا . لهأ  نع  ثحبلا  هیلع  بجی  ناک  هنأ  هلعف و  ام  حبق  هفیرعت  هرجز و  لئاسلا و  یهن  هل  هنذإب و  الإ  هدنع  اهـسبحی  نکل ال  ۀعقرلا 
یلإ راشی  نأ  عضوملا  اذـه  یف  یلوألا  هانلق و  امم  اـفوخ  هعم  يوتفلا  نم  عاـنتمالا  هلف  هفرعی  مل  نإـف  هنع  لأـس  هفرعی  ـال  نم  مسا  اـهیف  يأر 

نم عانتمالا  یلإ  لدع  أطخ  نکی  مل  ۀـیلهألا و  مداع  ایتف  یلع  برـضلا  نم  ۀـنتف  فاخ  ول  و  اهافـش . هباجأ  کلذ  یبأ  نإف  اهلادـبإب  اهبحاص 
اهیلع برـضلا  هیلع  بجی  لب  اهئطخ  یلع  هیبنتلل  اکرات  ءاتفإلا  نم  عانتمالا  هیلع  مرح  هیلع و  هیبنتلا  بجو  أـطخ  تناـک  اذإ  اـمأ  هعم و  اـیتفلا 

دنع
301 ص : دیرملا ، ۀینم 

داعت نأ  نسحی  أطخلا و  کلذ  دنع  هباوج  باوص  بتک  هماقم  موقی  ام  کلذ و  رذعت  اذإ  اهبحاص و  نذإب  ۀعقرلا  عطقی  لادـبإلا و  وأ  هرـسیت 
بتک یلع  رـصتقیلف  اهئطخب  عطقی  هنأ ال  ریغ  وه  هاری  ام  فالخ  یلع  یه  لـهألا و  اـیتف  دـجو  اذإ  اـمأ  و  اـهبحاص . نذإـب  روکذـملا  یتفملل 

. ضارتعا ۀئطختب و ال  هریغ  ایتفل  ضرعتی  هسفن و ال  باوج 

الصأ لاؤسلا  یتفملا  مهفی  مل  اذإ  -[ 25]

اـهیف و اـم  مهفأ  مل  وأ  هنع  بیجنل  حرـشلا  یف  دازی  بتکی  « 1  » لیق ۀـعقاولا  بحاص  رـضحی  مل  الـصأ و  لاؤسلا  یتفملا  مهفی  مل  اذإ  -[ 25]
لوأ یف  اهیلع  صنیلف  اهریغ  لمتحی  وه  ةروص و  لاؤسلا  نم  مهف  اذإ  و  ۀعقرلا . لاحب  رضی  لحم ال  یف  ۀباتکلا  نکتلف  بتکی  نأ  ریدقت  یلع 

. اذک اذکف و  الإ  دیزی و  وأ  اذک  اذک و  رمألاف  کلذ  هبشأ  ام  اذک و  لعف  وأ  اذک  لاق  ناک  نإ  لوقیف  هباوج 
[ شماه *****]

.87 ج 1 / بّذهملا » حرش   » و 81 ؛ ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » یف امک  يرمیصلا  مساقلا  وبأ  لئاقلا  ( - 1)

ثیدح وأ  ۀیآ  نم  ۀبیرق  ةرصتخم  ۀجح  هاوتف  یف  یتفملا  رکذی  نأ  -[ 26]
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فینصتلا و ایتُفلا و  نیب  قرفیل  « 1  » مهـضعب هعنم  ثیدح و  وأ  ۀیآ  نم  ۀبیرق  ةرـصتخم  ۀجح  هاوتف  یف  یتفملا  رکذی  نأ  رکنمب  سیل  -[ 26]
نأ یلإ  عئاقولا  ضعب  یف  یتفملا  جاتحی  دق  لب  نسح  وه  اهرکذ و  اهیقف  یتفأ  نإ  ۀجحلا و  رکذی  مل  ایماع  یتفأ  نإ  لاقف  « 2  » مهضعب لصف 
وأ باوصلا  نع  لدـع  بجاولا و  فلاخ  دـقف  اذـه  فلاخ  نم  وأ  افالخ  اذـه  یف  ملعأ  وأ ال  نیملـسملا  عامجإ  اذـه  لوقیف  غلاـبی  ددـشی و 

ۀحلصملا هیضتقت  ام  بسح  یلع  ظافلألا  هذه  هبشأ  ام  رمألا و  لمهی  وأ ال  اذهب  ذخأی  نأ  رمألا  یلو  یلع  وأ و  قسف  وأ  مثأ  دقف  وأ  عامجإلا 
لاحلا  هبجوت  و 

303 ص : دیرملا ، ۀینم 
[ شماه *****]

.77 - 76 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » و 87 ؛ ج 1 / بّذهملا » حرش   » یف امک  يواحلا »  » بحاص وه  ( - 1)
.82 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » و 86 ؛ ج 1 / بّذهملا » حرش   » یف امک  يرمیصلا  وه  ( - 2)

هتفص هبادآ و  یتفتسملا و  ماکحأ  یف  عبارلا  عونلا 

هراشا

یلوألا  « 1  » لئاسم هیف  و 
[ شماه *****]

.92 - 85 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » و 95 ؛ - 89 ج 1 / بّذهملا » حرش   » ظحال ( - 1)

هتفص یف  -[ 1]

اضیأ و یماعلاب  هنع  ربعی  تفتسم و  ماکحألا  نم  هنع  لأسی  امیف  وهف  ۀمدقتملا  مولعلل  عماجلا  یتفملا  ۀجرد  غلبی  مل  نم  لک  هتفص  یف  -[ 1]
ۀیـصاخلا لباقت  ۀیحالطـصالا  ۀـیماعلا  نإف  ءاتفإلا  اهیلع  فقوتی  رخأ ال  مولع  یف  یتفملا  نم  ملعأ  ناک  امبر  لب  هرـصع  لضافأ  نم  ناک  نإ 

هیلع زوجی  نم  لوق  لوبق  دـیلقتلاب  دارملا  دـلقم و  اضیأ  هل  لاقی  و  مهنود . نم  ماعلاب  نودـهتجملا و  صاخلاب  داری  انهاهف  تربتعا  ینعم  يأب 
نم یلع  بجی  و  هدلق . نم  قنع  یف  ةدالق  ماکحألا  نم  هدقتعی  ام  لعجی  هنأک  ةدالقلا  نم  لیعفت  هیف  هلوق  لبق  ام  نیع  یلع  ۀجح  ریغب  أطخلا 

اهمکح ملع  هیلع  بجی  ۀثداح  هب  تلزن  اذإ  ءاتفتسالا  رکذ 
304 ص : دیرملا ، ۀینم 

ةدحاولا ۀلأسملا  یف  فلسلا  نم  قئالخ  « 1  » لحر دق  هراد و  تدعب  نإ  هیتفی و  نم  یلإ  لیحرلا  هیلع  بجو  هیتفتـسی  نم  هدلبب  دجی  مل  نإف 
«. 2  » ِءاَدْرَدلا یبأ  ثیدح  یف  ماشلا  یلإ  زاجحلا  نم  لجر  ۀلحر  مدقت  دق  زاجحلا و  یلإ  قارعلا  نم  اهضعب  یف  مایألا و  یلایللا و 

دلقملا مزلی  ۀیناثلا 
[ شماه *****]

.89 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 177 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و  « ؛ 72 - 53 ثیدحلا / » بلط  یف  ۀلحرلا   » عجار ( - 1)
ص 107. ۀمّدقملا ، یف  مّدقت  ( - 2)

هملع هنظ  یلع  بلغ  وأ  فرع  نم  الإ  یتفتسی  نأ ال  -[ 2]
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هب لصحی  امع  ثحبلا  همزل  هملع  لهج  نإف  هتلادـع  ءاتفالل و  الهأ  هب  ریـصی  امب  هملع  هنظ  یلع  بلغ  وأ  فرع  نم  الإ  یتفتـسی  ـال  نأ  -[ 2]
ءاملعلا نم  ۀعامج  ناعذإب  وأ  کلذب  افصتم  هنوکب  هلاح  عایـشب  وأ  هب  نیلدع  ةداهـشب  وأ  هلاح  یلع  هل  ۀعلطملا  ۀسرامملاب  امإ  نیرمألا  دحأ 

وأ عایـشلا  وأ  اهل  ةدـیفملا  ةرـشعلا  یلإ  اـهیف  عجر  هتلادـع  تلهج  نإ  نظلا و  مهلوق  رمثی  ثیحب  الودـع  اونوکی  مل  نإ  قیرطلاـب و  نیملاـعلا 
. نیلدع ةداهش 

مهؤاتفتسا زوجی  نمم  رثکأف  نانثا  عمتجا  اذإ  -[ 3]

یقتألا ملعألا  یلإ  عوجرلا  هیلع  بجو  اوفلتخا  نإ  اهب و  ذـخأ  يوتفلا  یف  اوقفتا  نإـف  مهؤاتفتـسا  زوجی  نمم  رثکأـف  ناـنثا  عمتجا  اذإ  -[ 3]
اوواست وأ  لاحلا  لهج  نإف  ملعألا  دـلق  عروألا  ملعألا و  ضراعت  نإف  نیملاعلا  عروأ  نیعرولا و  ملعأ  یلإ  عجر  نیفـصولا  یف  اوفلتخا  نإـف 

الئاق هب  ملعن  و ال  « 1  » ۀماعلا رثکأ  لوق  وه  ۀـیلهألا و  یف  عیمجلا  كارتشال  اقلطم  رییختلاب  لیق  امبر  و  ضرفلا . دـعب  نإ  ریخت و  فصولا  یف 
. لوألا وه  اندنع  « 2  » صوصنملا لب  انم 

305 ص : دیرملا ، ۀینم 
[ شماه *****]

90؛ ج 1 / بّذهملا » حرش   » و 392 ؛ - 390 ج 2 / لوصألا » ملع  نم  یفصتسملا   » و 87 ؛ - 86 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » عجار ( - 1)
.56 يوتفلا / » ۀفص   » و

لوصأ یلإ  ۀعیرذلا   » یف ۀلأسملا  لوح  ثحبلا  و  کلذ ، رظناف  ۀیآ - وأ  ثیدح  کلذب  درو  ّهنأ  ال  کلذ - یلع  انءاملع  ّصن  دارأ  نإ  ( - 2)
یف ۀـّیورملا  ۀـلظنح - نب  رمع  ۀـلوبقم  وـه  ۀـلاحم  ـالف  ثیدـحلا  ّصنلا  نم  دارأ  نإ  و  201 ؛ لوصـألا / » جراـعم   » و 801 ؛ ج 2 / ۀعیرـشلا »

،46 دعاوقلا / » دـیهمت   » یف همالک  نم  دافتـسی  امک  ثیدـحلا 10 - ثیدـحلا ، فالتخا  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 68 - 67 ج 1 / یفاکلا » »
داهتجالا و لهأ  نم  ّهنأ  هّنظ  یلع  بلغ  نم  اـّلإ  یتفتـسی  نأ  هل  زوجی  ـال  یماـعلا  ّنأ  یلع  اوقّفتا  لوصحملا :»  » یف لاـق  ۀـلأسم : : » لاـق ثیح 

لاقف مهاواتف ، تفلتخاف  ۀعامج  لأس  نإف  هلاؤس ، یلع  نیملسملا  عامجإ  يری  و  قلخلا ، نم  دهشمب  يوتفلل  ابـصتنم  هاری  نأب  کلذ  و  عرولا ،
رمع لوبقم  یف  ّيورم  وه  اندـنع و  ّقحلا  وه  اذـه  و  کلذ . هیلع  بجی  نورخآ : لاـق  و  مهملعأ ، مهعروأ و  نع  ثحبلا  هیلع  بجی  ـال  موق :

 … «. روهشملا ۀلظنح  نب 

تیملا دهتجملا  دیلقت  زاوج  یف  -[ 4]

تومت بهاذملا ال  نأل  اقلطم  هزاوج  مهدنع  اهحصأ  « 1  » لاوقأ روهمجلل  هعم  وأ ال  یحلا  دوجو  عم  تیملا  دهتجملا  دـیلقت  زاوج  یف  -[ 4]
و هقسف . فالخب  هتداهشب  مکحلا  عنمی  مکحلا ال  لبق  دهاشلا  توم  نأل  فالخلا و  عامجإلا و  یف  مهدعب  اهب  دتعی  اذهل  اهباحصأ و  تومب 

انباحصأ نیب  روهشملا  وه  اذه  هفالخ و  یلع  هتایح  یف  دقعنی  هدعب و ال  عامجإلا  دقعنی  اذهل  توملاب و  هتیلهأ  تاوفل  اقلطم  زوجی  یناثلا ال 
عامجإلا یف  ةربعلا  نأ  نم  انلوصأ  یلع  متی  لیلدلا ال  اذه  نکل  هلوقب  دتعی  نمم  احیرص  هفالخب  الئاق  ملعن  لب ال  مهنم  نیرخأتملا  اصوصخ 
«. 2  » ۀلاسرلا هذه  ریغ  یف  ماقملا  قیقحت  همدع و  عم  یحلا ال  دوجو  عم  هنم  عنملا  ثلاثلا  و  یفخی . امک ال  موصعملا  لوخدب  وه  امنإ 

[ شماه *****]
330؛ - 329 ج 4 / ، 275 - 274 ج 4 / نیعّقوملا » مالعأ   » و 87 ؛ ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ   » و 71 ؛ - 70 يوتفلا / » ۀفص   » عجار ( - 1)

.90 ج 1 / بّذهملا » حرش   » و
یبأ نب  نیسح  دّیسلا  حلاصلا  لضافلا  مسرب  نیدهتجملا ، نم  تاومألا  دیلقت  زاوج  مدع  یف  ۀّصاخ  ۀلاسر  هّللا  همحر  فّنـصملا  ّفلأ  ( - 2)
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اهمقر اهفیلأت و  نامز  ناک  و  ۀجحلا ، نباب  ریهـشلا  یلماعلا  ّیلع  نب  نیدلا  نیز  ۀلاسرلا …  هذه  دیوست  نم  غرف  دـق  : » اهرخآ یف  و  نسحلا ،
تسرهف « )» ۀئامعست نیعبرأ و  عست و  ۀنس  روهش  نم  لاّوش  رهش  نم  رشع  سماخلا  وه  ریصق و  موی  نم  ریسی  ءزج  یف  اهرخآ  یلإ  اهلّوأ  نم 

ج 5/ نارهط » ۀعماجل  ۀیزکرملا  ۀـبتکملا  یلإ  ةادـهملا  ةاکـشملا  ۀـبتکم  سرهف  « - » نارهت هاگـشناد  هناخباتک  هب  ةاکـشم  یئادـهإ  هناخباتک 
. دعب عبطت  مل  مویلا و  یلإ  ۀطوطخم  ۀلاسرلا  هذه  و  (. 1957 - 1956

نیدلا ملعلا و  یف  اْوَواست  یتفملا و  دَّدعت  ول  -[ 5]

بجی لهف  يرخأ  ۀعقاو  ترـضح  اذإ  مث  هب  لزن  امیف  ءاش  نم  دـلق  اقلطم  هرییختب  انلق  وأ  نیدـلا  ملعلا و  یف  اْوَواست  یتفملا و  دَّدـعت  ول  -[ 5]
. رخآ تقو  یف  ۀعقاولا  کلت  یف  لوقلا  اذک  هجوأ و  همدع  ناهجو و  لوألا  یلإ  اهیف  عوجرلا  هیلع 

يرخأ ةرم  ۀعقاولا  کلت  تثدح  مث  بیجأف  یتفتسا  اذإ  -[ 6]

يأر ریغت  لامتحال  معن  امهدـحأ  ناـهجو  هیف  لاؤسلا  دـیدجت  همزلی  لـهف  يرخأ  ةرم  ۀـعقاولا  کـلت  تثدـح  مث  بیجأـف  یتفتـسا  اذإ  -[ 6]
دیلقت یف  یتأی  اذه  هیلع و  یتفملا  رارمتسا  لصألا  مکحلا و  توبثل  يوقألا  وه  یناثلا ال و  یتفملا و 

306 ص : دیرملا ، ۀینم 
. الف تیملا  امأ  یحلا 

ۀعقر وأ  هربخ  دمتعی  ۀقث  ثعبی  نأ  هسفنب و  یتفتسی  نأ  هل  -[ 7]

فرعی ناک  وأ  هطخ  هنأ  لدع  هربخأ  اذإ  یتفملا  طخ  یلع  دامتعالا  هل  ۀـعقر و  وأ  هربخ  دـمتعی  ۀـقث  ثعبی  نأ  هسفنب و  یتفتـسی  نأ  هل  -[ 7]
طرتشی مأ  دـحاولا  یفکی  لـه  لدـعلا و  مجرتملا  یلإ  رقتفا  یتـفملا  ۀـغل  فرعی  مل  ول  هطخب و  باوجلا  کـلذ  نوک  یف  کـشی  مل  هطخ و 

. یناثلا امهدوجأ  ناهجو  نالدع 

یتفملا عم  بدأتی  نأ  -[ 8]

هظفحت ام  هل  لقی  ههجو و ال  یلإ  هدـیب  ئموی  کلذ و ال  وحن  هباوج و  هباـطخ و  یف  هلجبی  یتفملا و  عم  بدأـتی  نأ  یتفتـسملل  یغبنی  -[ 8]
امل اقفاوم  کباوج  ناک  نإ  هفالخب و ال  وأ  اذهب  كریغ  وأ  نالف  یناتفأ  کلذ و ال  وحن  وأ  یل  عقو  وأ  تمهف  اذکه  هباجأ  اذإ  اذک و ال  یف 
تلق مل  لقی  لیلدـب و ال  هبلاطی  رکفلا و ال  مامت  نم  هعنمی  امب  لوغـشم  و ال  « 1  » زفوتـسم مئاق و ال  وه  هلأسی و  الف و ال  الإ  بتکاـف و  بتک 

. ةدرجم يوتفلا  لوبق  دعب  سلجملا  کلذ  یف  وأ  رخآ  سلجم  یف  اهبلط  ۀجحلا  عامسب  هسفن  نکست  نأ  بحأ  نإف  اذک 
[ شماه *****]

: ةزفولا ّنئمطم …  ریغ  ابصتنم  ادوعق  دعق  اذإ  هتدعق ؛ یف  زفوتسا  «: » زفو  » ةدام ، 430 ج 5 / برعلا » ناسل   » یف ( - 1)
: هل لاقی  ّیضملا ، بوثولا و  زفألل و  ّأیهت  دق  امئاق و  وتسی  اّمل  هیلجر و  یلع  ّلقتسا  دق  ازفوتسم  ناسنإلا  يرت  نأ 

«. زفو ، » 1046 ج 2 / طیسولا » مجعملا   » رظنا و  ازفوتسم ؛ » كارأ  ّینإف  ّنئمطا 

ةدحاو ۀقرو  یف  نییتفم  طخ  عمج  دارأ  اذإ  -[ 9]
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بیترت یلع  اذکه  نسألاب و  مث  لدعألاب  مث  عروألاب  مث  ملعألاف  ملعألاب  ةأدـبلا  یلوألاف  ةدـحاو  ۀـقرو  یف  نییتفم  طخ  عمج  دارأ  اذإ  -[ 9]
ءافیتسا نم  یتفملا  نکمتیل  ۀعـساو  ءاتفتـسالا  ۀـعقر  نکتل  و  ءاش . نمب  أدـب  عاـقر  یف  ۀـبوجألا  دارفإ  دارأ  ول  و  « 1  » ۀـمامإلا یف  تاحجرملا 

. یتفتسملاب ارضم  ارصتخم  احضاو ال  باوجلا 
[ شماه *****]

ۀقیلعتلا 1. ۀحفصلا 209 ، قیلاعت  یف  تمّدقت  دق  و  ۀعامجلا ، ۀمامإ  یف  تاحّجرملا  دیری  ( - 1)

لاؤسلا نسحی  نمم  ۀعقرلا  بتاک  نوکی  نأ  -[ 10]

امع امهتنایـص  ظـفللا و  طـخلا و  ۀـنابإ  عم  ضرغلا  یلع  هعـضی  لاؤسلا و  نسحی  نمم  ۀـعقرلا  بتاـک  نوـکی  نأ  یغبنی  « 3  » ةرـشاعلا -[ 10]
عضاوم  نیبی  فیحصتلل و  ضرعتی 

307 ص : دیرملا ، ۀینم 
اهبتک ۀـعقر  یف  الإ  هاوتف  بتکی  ءاملعلا ال  ضعب  ناـک  دوجأ و  وهف  ملعلا  لـهأ  نم  ناـک  نإ  اهطبـضی و  هابتـشالا و  عضاوم  طـقنی  لاؤسلا و 

«. 1  » ملعلا لهأ  نم  لجر 
.94 ج 1 / بّذهملا » حرش   » ظحال و  . 84 - 83 يوتفلا / » ۀفص  « ؛ 181 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و   » عجار ( - 3)

.92 ج 1 / یتفتسملا » یتفملا و  بدأ  « ؛ 84 يوتفلا / » ۀفص  « ؛ 94 ج 1 / بّذهملا » حرش  ( - » 1)

یتفملل ۀعقرلا  یف  ءاعدلا  عدی  ال  -[ 11]

كدیأ وأ  هللا  کقفو  وأ  کنع  هللا  یضر  وأ  هللا  کمحر  لوقت  ام  لاق  دحاو  يوتف  یلع  رصتقا  نإف  یتفملل  ۀعقرلا  یف  ءاعدلا  عدی  ال  -[ 11]
یضر نولوقت  ام  لاق  ۀعامج  باوج  دارأ  نإ  و  ءاعدلا . یف  هسفن  لخدی  نأ  نسحی  کلذ و ال  وحن  کیدلاو و  نع  هللا  یضر  كددس و  وأ 
عفدـی و  یلوأ . وهف  دـحاولا  میظعتل  عمجلا  ةراـبعب  یتأ  نإ  هوحن و  و  « 1  » مهدـیأ وأ  هللا  مهددـس  ءاهقفلا  لوق  ام  وأ  مکلوق  اـم  وأ  مکنع  هللا 

. اهیط یلإ  اهرشن و ال  یلإ  هجوحی  ةروشنم و ال  اهذخأی  ةروشنم و  یتفملا  یلإ  ۀعقرلا 
[ شماه *****]

.94 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 180 ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و  ( - » 1)

هیلإ ۀلحرلا  هیلع  بجو  دلبلا  یف  ایتفم  ۀعقاولا  بحاص  دجی  مل  اذإ  -[ 12]

هدلب و یف  هدجی  مل  نإف  « 1  » مدقت امک  هیلع  مکحلا  بوجو  عم  هیلإ  ۀلحرلا  هیلع  بجو  دلبلا  یف  ایتفم  ۀـعقاولا  بحاص  دـجی  مل  اذإ  -[ 12]
طایتحالاب ذـخألا  هیلع  بجو  کلذ  نم  یلاعت  هللااب  ذوعن  دـهتجملا  نم  هولخ  زوجی  نامزلا  نأ  هل و  لوق  تیملا ال  نأ  یلع  ءانب  اهریغ  یف  ـال 

رظن هیف  هتعقاو  یف  هعنصی  ءیشب  افلکم  نوکی  لهف  طایتحالا  قفتی  مل  نإف  نکمأ  ام  هرمأ  یف 
[ شماه *****]

.304 ص 303 - هتفص ، هبادآ و  یتفتسملا و  ماکحأ  نم  یلوألا  ۀلأسملا  یف  افنآ  مّدقت  ( - 1)
309 ص : دیرملا ، ۀینم 

اهبادآ اهطورش و  ةرظانملا و  یف  ثلاثلا  بابلا 
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هراشا

ام اهتافآ و  یف  یناثلا  لصفلا  اهبادآ  اهطورـش و  یف  لوألا  لصفلا  نالـصف  هیف  اهتافآ و  اهبادآ و  اهطورـش و  ةرظاـنملا و  یف  ثلاـثلا  باـبلا 
قالخألا تاکلهم  نم  اهنم  دلوتی 

311 ص : دیرملا ، ۀینم 

اهبادآ اهطورش و  یف  لوألا  لصفلا 

هراشا

ماق دـقف  اهطورـشب  ماق  اههجو و  یلع  اهب  لغتـشا  نمف  تقو  لحم و  طورـش و  اهل  نکل  نیدـلا و  نم  نیدـلا  ماکحأ  یف  ةرظاـنملا  نأ  ملعا 
هللا یف  رظانی هللا و  نمل  و  یلاعت . هللا  دنع  قح  وه  ام  بلطل  الإ هللا و  اورظانت  ام  لئاسم و  یف  اورظانت  مهنإف  اهیف  فلـسلاب  يدتقا  اهدودـحب و 

یلوألا بادآلا  طورشلا و  نیبتت  اهب  تامالع 

قحلا ۀباصإ  اهب  دصقی  نأ  -[ 1]

هیف ام  تفرع  دق  ءارم  کلذ  نإف  هرظن  ۀحـص  هملع و  ةرازغ  هباوص و  روهظ  قفتا ال  فیک  هروهظ  بلط  قحلا و  ۀـباصإ  اهب  دـصقی  نأ  -[ 1]
هنأ ال قحلل و  رظانملا  لوبق  مدـع  ملع  اذإ  امأف  ریثأتلا  ءاجر  عم  الإ  اهعقوی  نأ ال  دـصقلا  اذـه  تاـیآ  نم  و  «. 1  » دیکألا یهنلا  حـئابقلا و  نم 

. اهنم ۀبولطملا  ۀیاغلا  لوصح  مدع  ۀیتآلا و  تافآلا  بترتل  ةزئاج  ریغ  هترظانمف  هؤاطخ  هل  نیبت  نإ  هیأر و  نع  عجری 
[ شماه *****]

.173 ص 170 - لّوالا ، بابلا  نم  لّوألا  عونلا  نم  یناثلا  مسقلا  نم  یناثلا  رمألا  یف  ( - 1)
312 ص : دیرملا ، ۀینم 

ةرظانملا نم  مهأ  وه  ام  مث  نوکی  نأ ال  -[ 2]

تایافکلا ضورف  نم  یهف  بجاو  یف  تناک  یعرشلا و  اههجو  یلع  تعقو  اذإ  ةرظانملا  نإف  ةرظانملا  نم  مهأ  وه  ام  مث  نوکی  نأ ال  -[ 2]
رمألا نامزلا  اذه  یف  اهب  مئاق  یتلا ال  ضورفلا  ۀـلمج  نم  و  اغئاس . اهب  لاغتـشالا  نکی  مل  اهنم  مهأ  وه  یئافک  وأ  ینیع  بجاو  مث  ناک  اذإف 

لاوحألا ربس  نم  یلع  یفخی  ـال  اـمک  « 1  » ریکانم ةدـعل  ابحاصم  هترظانم  سلجم  یف  رظاـنملا  نوکی  دـق  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاـب و 
سلجم یف  هریغ  نم  هنم و  يرجی  لب  ۀیعرـشلا  عورفلا  ۀیملعلا و  قئاقدلا  نم  اردان  قفتی  وأ  قفتی  امیف ال  رظانی  وه  مث  ۀمرحملا . ۀضورفملا و 

لئاقلا و هب  یصعی  ام  ةداوملا  ۀبحملا و  نیملسملل و  ۀحیصنلا  نم  هتیاعر  بجی  امیف  ریـصقتلا  ءاذیإلا و  شاحفإلا و  شاحیإلا و  نم  ةرظانملا 
. یلاعت رظانی هللا  هنأ  معزی  مث  کلذ  نم  ءیش  یلإ  هبلق  تفتلی  عمتسملا و ال 

[ شماه *****]
و تکاس ، وه  اشورفم و  اسوبلم و  ریرحلل  ادهاشم  هترظانم  سلجم  یف  رظانملا  نوکی  اّمبر  و  : » 38 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » یف لاق  ( - 1)

 … «. اهعوقو قفتی  ۀلأسم ال  یف  رظانی 

ادهتجم نیدلا  یف  رظانملا  نوکی  نأ  -[ 3]
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امأف هیلإ  لقتنا  همـصخ  ناسل  یلع  قحلا  هل  ناب  اذإ  یتح  دحأ  بهذمب  هیأرب ال  یتفی  ادـهتجم  نیدـلا  یف  رظانملا  نوکی  نأ  « 1  » ۀثلاثلا -[ 3]
نأ ریدقت  یلع  مث  هفعـض  رهظ  نإ  هکرت  یلع  ردقی  وه ال  ةرظانملا و  یف  هل  ةدـئاف  يأف  هدـلقی  نم  بهذـم  ۀـفلاخم  هل  سیلف  دـهتجی  نم ال 

کلذ قفتا  امک  افیعض  هسفن  یف  ناک  نإ  هدنع و  حجرتی  امب  ذخألا  هضرف  نإف  دهتجملا  رضی  اذ  ام  هلیلد  فعض  هل  رهظی  ادهتجم و  ثحابی 
دحاولا فنـصملا  یف  یتح  کلذل  مهاوتف  ریغتتف  فعـضلا  ۀیاغ  یف  اهنأ  مهریغل  وأ  مهل  رهظی  مث  ۀلدأب  نوکـسمتی  مهنإف  نیدهتجملا  رئاسل 

«. 2  » ةدحاولا ۀقرولا  یف  لب 
[ شماه *****]

.39 - 38 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » ظحال ( - 1)
ۀفینح و یبأ  یعفاشلا و  بهذـمب  هیأرب ال  یتفی  ادـهتجم  رظانملا  نوکی  نأ  ثلاثلا : : » 38 ج 1 / نیدـلا » مولع  ءایحإ   » یف یلازغلا  لاق  ( - 2)
، ۀّمئألا ۀباحـصلا و  هلعفی  ناک  امک  هل ، رهظ  امب  یتفأ  یعفاشلا و  يأر  قفاوی  ام  كرت  ۀفینح  یبأ  بهذم  نم  قحلا  هل  رهظ  اذإ  یّتح  امهریغ 
، هکرتی نأ  هل  زجی  مل  هبهذـم  فعـض  هل  رهظ  ولف  هبحاص ، بهذـم  نع  القان  هنع  لأسی  امیف  یتفی  اّمنإ  داهتجالا … و  ۀـبتر  هل  سیل  نم  اّمأف 

نع اباوج  یبهذم  بحاص  دنع  ّلعل  لوقی : نأ  همزلی  هیلع  لکـشی  ام  و  هریغب ؟ يوتفلا  هل  سیل  مولعم و  هبهذم  و  ةرظانملا ، یف  هل  ةدئاف  ّيأف 
هنإف هبشأ ، ناکل  هبحاصل  نالوق  وأ  ناهجو  اهیف  یتلا  لئاسملا  نع  هتثحابم  تناک  ول  و  عرشلا . لصأ  یف  داهتجالاب  القتـسم  تسل  ّینإف  اذه ،

 … «. نیبناجلا دحأ  یلإ  الیم  ثحبلا  نم  دیفتسیف  امهدحأب  یتفی  امبر 
313 ص : دیرملا ، ۀینم 

ۀمهم ۀعقاو  یف  رظانی  نأ  -[ 4]

یلع ةدایز  مالکلا  لوطی  قحلا و ال  نیبی  نأ  مهملا  کلذ و  لثمب  متهی  نأ  عوقولا و  نم  ۀبیرق  ۀلأسم  یف  وأ  ۀـمهم  ۀـعقاو  یف  رظانی  نأ  -[ 4]
امک قیقحتلا  لالدتـسالا و  ۀـکلم  رکفلا و  ۀـضایر  بجوت  ةردانلا  لئاسملا  کلت  یف  ةرظانملا  نأب  رتغی  و ال  قحلا . قیقحت  یف  هیلإ  جاتحی  ام 
یف تافییزتلا و  ضوقنلا و  نم  هیلع  لمتـشت  ام  تافیرعتلا و  یف  نورظانتیف  ۀـفرعملا  راـهظإ  نم  سوفنلا  ظـح  يدـصاقل  اریثک  کـلذ  قفتی 

. رابتعالا کلذ  ریغ  یلع  مهدصقم  دجول  رابتخالا  قح  مهلاح  ربتخا  ول  اهوحن و  تاطلاغملا و 

هیلإ بحأ  ةولخلا  یف  ةرظانملا  نوکت  نأ  -[ 5]

رکفلا و ءافـصل  يرحأ  مهلل و  عمجأ  ةولخلا  نإف  رودـصلا  لفحملا و  یف  اهنم  هیلإ  بحأ  ةولخلا  یف  ةرظاـنملا  نوکت  نأ  « 1  » ۀسماخلا -[ 5]
ةدـسافلا دـصاقملا  باحـصأل  قفتی  دـق  لطابلاب و  ول  ماحفإلا و  یلع  صرحلا  ءایرلا و  یعاود  كرحی  اـم  قلخلا  روضح  یف  قحلا و  كرد 

. عماجملا یف  اهب  راثئتسالا  یلع  مهلایتحا  لفاحملا و  یف  ۀلأسملا  یف  مهسفانت  ةولخلا و  یف  ۀلأسملا  نع  باوجلا  نع  لسکلا 
[ شماه *****]

.39 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » ظحال ( - 1)

ۀلاض دشنمک  قحلا  بلط  یف  نوکی  نأ  -[ 6]

انیعم ال هقیفر  يریف  هریغ  دی  وأ  هدی  یلع  رهظی  نأ  نیب  قرفی  اهدجو و ال  یتم  ارکاش  نوکی  ۀـلاض  دـشنمک  قحلا  بلط  یف  نوکی  نأ  -[ 6]
ۀلاض قحلا  رخآ و  قیرط  یف  هتلاض  یلع  هریغ  ههبنف  ۀلاض  بلط  یف  اقیرط  ذـخأ  ول  امک  قحلا  هل  رهظأ  أطخلا و  هفرع  اذإ  هرکـشی  امـصخ و 

دهتجی هنول و  « 1  » دبری ههجو و  دوسی  لجخی و  نأ  هرکشی ال  هب و  حرفی  نأ  همصخ  ناسل  یلع  قحلا  رهظ  اذإ  هقحف  کلذک  هبلطی  نمؤملا 
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. هدهج هتعفادم  هتدهاجم و  یف 
314 ص : دیرملا ، ۀینم 

[ شماه *****]
، بضغلا نم  هنول  ّدبرتی  بضغلا … و  دنع  داوس  اهیف  ةرمح  ّرمحا  ّدبرت ؛ ههجو و  ّدـبرا  «: » دـبر  » ةدام ، 170 ج 3 / برعلا » ناـسل   » یف ( - 1)

ضعب یف  و  اذـه ، عضاوم .» هنم  ّدوسی  ّهنأک  ههجو  دـّبرت  ناسنإلا  بضغ  اذإ  و  ّرامحا ، ّرمحا و  لاـقی  اـمک  هنول  ّدـبرا  لاـقی : نّولتی … و  يأ 
. أطخ امهالک  و  دبری ،»  » لدب لیزی » : » اهضعب یف  و  دبزی » : » خسنلا

. یلوأ هّلعل  و  هتدهاجم ،» یف   » لدب هتدحاجم » یف  : » 39 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » یف ّنأ  ملعا  و 

لیلد یلإ  لیلد  نم  لاقتنالا  نم  هنیعم  عنمی  نأ ال  -[ 7]

نم جرخی  هرـضحی و  ام  داریإ  نم  هنکمی  لـب  لاؤس  یلإ  لاؤس  نم  لـیلد و  یلإ  لـیلد  نم  لاـقتنالا  نم  هنیعم  عنمی  ـال  نأ  « 1  » ۀعباسلا -[ 7]
ضرغلا نإف  یلاعت  هللا  دمحی  هلبقیلف و  موزللا  نع  الفاغ  ناک  نإ  همزلتـسا و  وأ  هتلمج  یف  هدجو  نإف  قحلا  ۀـباصإ  یف  هیلإ  جاتحی  ام  همالک 

کلذ کل  سیل  لوألا و  کمالک  تکرت  دقف  ینمزلی  اذه ال  هلوق  امأف  بولطملا . هنم  لصح  اذإ  تفاهتم  مالک  یف  ناک  نإ  قحلا و  ۀـباصإ 
یـضقنت لـفاحملا  یف  تارظاـنملا  يرت  اـم  اریثک  و  دادـسلا . جـهن  نع  جورخلا  داـنعلا و  ضحم  وهف  نیرظاـنملا  فیجارأ  نم  کـلذ  وحن  و 
رارـصإلا راکنإلا و  کلذ  یلع  سلجملا  یـضقنی  هب و  ملاع  وه  یعدملا و  عنمی  هیلع و  لیلدـلا  ضرتعملا  بلطی  یتح  تالداجملا  ضحمب 

. هملع متک  نم  مذ  یف  لوخدلا  رهطملا و  عرشلل  ۀنایخلا  داسفلا و  نیع  کلذ  دانعلا و  یلع 
[ شماه *****]

.39 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » ظحال ( - 1)

ملعلاب لقتسم  وه  نم  عم  رظانی  نأ  -[ 8]

لوحفلا و ةرظاـنم  نم  نوزرتـحی  مهنأ  بلاـغلا  قحلا و  بلطی  ناـک  نإ  هنم  دیفتـسیل  ملعلاـب  لقتـسم  وه  نم  عم  رظاـنی  نأ  « 1  » ۀـنماثلا -[ 8]
طورـش بادآلا  طورـشلا و  هذه  ءارو  و  مهیلع . لطابلا  جـیورت  یف  اعمط  مهنود  نمیف  نوبغری  مهناسل و  یلع  قحلا  روهظ  نم  افوخ  رباکألا 

ۀلعل وأ  « 1  » رظانی هللا نم  ةرظانملا هللا و  ۀفرعم  یلإ  کیدهی  ام  رکذ  امیف  نکل  ۀقیقد  بادآ  رخأ و 
[ شماه *****]

.40 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » ظحال ( - 1)
ج 1/ ءاضیبلا » ۀّـجحملا   » و 40 ؛ ج 1 / نیدـلا » مولع  ءایحإ   » یف اـمک  هّلل - »  » باوصلا و  هل ،» : » اهـضعب یف  و  اـهل » : » خـسنلا ضعب  یف  ( - 2)

«. هل  » وأ - 101
315 ص : دیرملا ، ۀینم 

قالخألا تاکلهُم  نم  اهنم  دلوتی  ام  ةرظانملا و  تافآ  یف  یناثلا  لصفلا 

هراشا

یلاعت هللا  دنع  ۀمومذملا  قالخألا  عیمج  عبنم  یه  لضفلا  راهظإل  قوشتلا  ةاهابملا و  ماحفإلا و  ۀبلغلا و  دصقل  ۀعوضوملا  ةرظانملا  نأ  ملعا 
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هاجلا بح  سفنلا و  ۀیکزت  ۀسفانملا و  دسحلا و  ءایرلا و  بجعلا و  ربکلا و  نم  ۀنطابلا  شحاوفلا  یلإ  اهتبسن  سیلبإ و  هودع  دنع  ةدومحملا 
راـتخاف شحاوفلا  رئاـس  نیب  برـشلا و  نیب  ریخ  نم  نأ  اـمک  فذـقلا و  لـتقلا و  اـنزلا و  نم  ةرهاـظلا  شحاوفلا  یلإ  رمخلا  ۀبـسن  اـهریغ  و 

هاجلا و بلط  ةرظانملا و  یف  ۀبلغلا  ماحفإلا و  بح  هیلع  بلغ  نم  کلذکف  شحاوفلا  رئاس  باکترا  یلإ  کلذ  هاعدف  هل  اراغصتسا  برـشلا 
«. 1  » اهلک ثئابخلا  راهظإ  یلإ  کلذ  هاعد  ةاهابملا 

[ شماه *****]
.43 - 40 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » ظحال ( - 1)

هتهارک قحلا و  نع  رابکتسالا  -[ 1]

قحلا رهظی  نأ  رظانملا  یلإ  ءایـشألا  ضغبأ  نإ  یتح  هیف  ةارامملاب  هتعفادـم  یلع  صرحلا  هتهارک و  قحلا و  نع  رابکتـسالا  « 1  » اهلوأف -[ 1]
رهظ امهم  همصخ و  ناسل  یلع 

[ شماه *****]
.42 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » ظحال ( - 1)

316 ص : دیرملا ، ۀینم 
ثعبنت الإ و  امالک  عمسی  یتح ال  ۀعیبط  ةداع و  هل  ةارامملا  ریصت  مث  ۀلیحلا  رکملا و  ۀعداخملا و  سیبلتلا و  نم  هیلع  ردق  امب  هدحجل  رمشی 

ام ضعب  کیلع  انولت  دق  و  قحلا . راهظإ  هسفن ال  راهظإ  ادصاق  اقحم  ناک  نإ  مصخلاب و  اصاقنتسا  لضفلل و  اراهظإ  هیلع  ضارتعالل  هتیعاد 
لاقف قحلاب  بذـک  نم  نیب  ابذـک و  هللا  یلع  يرتفا  نم  نیب  یلاـعت  هللا  يوس  دـق  و  « 1  » دـسافملا نم  هیلع  بترتی  اـم  مذـلا و  نم  ءارِملا  یف 

یلع قحلا  در  نع  ةرابع  هنأ  نم  « 3  » مدقت امل  اضیأ  ربک  وه  و  « 2  » ُهَءاج اََّمل  ِّقَْحلِاب  َبَّذَک  َْوأ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  یلاعت 
. کلذ مزلتسی  ءارملا  هلئاق و 

َبِضَغَف ِنیِّدلا  ِْرمَأ  ْنِم  ٍءْیَـش  ِیف  يَراَمَتَن  ُنَْحن  َو  ًامْوَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَْنیَلَع  َجَرَخ  اُولاَق  ٍسَنَأ  َو  َۀَِلثاَو  َو  َۀَماَمُأ  ِیبَأ  َو  ِءاَدْرَّدلا  ِیبَأ  ْنَع  َِيُور  َو 
ْتَّمَت ْدَق  َيِراَمُْملا  َّنِإَف  َءاَرِْملا  اُورَذ  يِراَُمی  َال  َنِمْؤُْملا  َّنِإَف  َءاَرِْملا  اُورَذ  اَذَِهب  ْمُکَْلبَق  َناَک  ْنَم  َکَلَه  اَمَّنِإ  َلاَق  َُّمث  ُهَْلثِم  ْبَضْغَی  َْمل  ًادیِدَش  ًابَضَغ 

اَهُطَسْوَأ َو  «، 4 [ » اَهُِضبُر  ] اَهِضَابِر ِیف  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٍتاَْیبَأ  ِۀَثاَلَِثب  ٌمیِعَز  اَنَأَف  َءاَرِْملا  اُورَذ  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُعَفْشَأ  َال  َيِراَمُْملا  َّنِإَف  َءاَرِْملا  اُورَذ  ُُهتَراَسَخ 
«5  » ُءاَرِْملا ِناَثْوَْألا  ِةَداَبِع  َدَْعب  یِّبَر  ُْهنَع  ِیناَهَن  اَم  َلَّوَأ  َّنِإَف  َءاَرِْملا  اُورَذ  ٌقِداَص  َوُه  َو  َءاَرِْملا  َكََرت  ْنَِمل  اَهاَلْعَأ  َو 

ُهُُقلُخ  َنُسَح  ْنَم  َءاَش  ٍبَاب  ِّيَأ  ْنِم  َۀَّنَْجلا  َلَخَد  َّنِِهب  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َیَِقل  ْنَم  ٌثاََلث  ُْهنَع ص  َو 
317 ص : دیرملا ، ۀینم 

«6  » ًاّقُِحم َناَک  ْنِإ  َو  َءاَرِْملا  َكََرت  َو  ِرَضْحَْملا  َو  ِبیِغَْملا  ِیف  َهَّللا  َیِشَخ  َو 
ُقاَفِّنلا اَمِْهیَلَع  ُُتْبنَی  َو  ِناَوْخِْإلا  یَلَع  َبُولُْقلا  ِناَضِرُْمی  اَمُهَّنِإَف  َۀَـموُصُْخلا  َو  َءاَرِْملا  َو  ْمُکاَّیِإ  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َلاَـق  َلاَـق  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َو 

«7»
«8  » ِلاَجِّرلا َةاَحاَُلم  َو  َكاَّیِإ  ِِّیبَّنِلل ص  ُلِیئَْربَج  َلاَق  َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َو 

[ شماه *****]
.173 ص 170 - لّوألا ، بابلا  نم  لّوألا  عونلا  نم  یناثلا  مسقلا  نم  یناثلا  رمألا  یف  ءارملا  ّمذ  یف  مالکلا  ضعب  مّدقت  دق  ( - 1)

.68 (: 29  ) توبکنعلا ةروس  ( - 2)
.176 ص 175 - لّوألا ، بابلا  نم  لّوألا  عونلا  نم  یناثلا  مسقلا  نم  عبارلا  رمألا  یف  مّدقت  ( - 3)

-: ۀمجعملا داضلاب  ةدّحوملا و  ءابلا  ءارلا و  حتفب  ۀّنجلا - ضبر  : » 131 ج 1 / بیهرتلا » بیغرتلا و   » یف يرذنملا  لاق  ( - 4)
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اهلوح ام  ءابلا : حـتفب  وه  ۀـنجلا ؛ ضبر  یف  تیبب  میعز  اـنأ  ثیدـحلا : یف  و  «: » ضبر  » ةداـم ، 152 ج 7 / برعلا » ناـسل   » یف و  اـهلوح ؛ » اـم 
«. عالقلا تحت  ندملا و  لوح  نوکت  یتلا  ۀینبألاب  اهیبشت  اهنع  اجراخ 

یناربطلا نع  هایور  ، 156 ج 1 / دئاوزلا » عمجم  « ؛ ثیدحلا 2 لادجلا ، ءارملا و  نم  بیهرتلا  باب  ، 131 ج 1 / بیهرتلا » بیغرتـلا و  ( - » 5)
. نتملاک اهضابر » یف   » امهیف و  ریبکلا ،»  » یف

ثیدحلا 2. لاجرلا ، ةاداعم  ۀموصخلا و  ءارملا و  باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 300 ج 2 / یفاکلا » ( - » 6)

ثیدحلا 1. لاجرلا ، ةاداعم  ۀموصخلا و  ءارملا و  باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 300 ج 2 / یفاکلا » ( - » 7)
ج 10/ لوقعلا » ةآرم   » یف لاق  ثیدحلا 6 . لاجرلا ، ةاداعم  ۀـموصخلا و  ءارملا و  باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 301 ج 2 / یفاکلا » ( - » 8)

«. هتعزان اذإ  ءاحل  ةاحالم و  هتیحال  و  هتلذع ؛ هتمل و  اذإ  هاحلأ ، لجرلا  تیحل  لاقی : مهتمصاخم ، مهتلواقم و  يأ  لاجرلا ، ةاحالم  : » 139

ءایرلا -[ 2]

همـصخ و یلع  هورـصنی  هرظن و  اوبوصیل  هوحن  مههوجو  فرـص  مهبولق و  ۀلامتـسا  یف  دهجلا  قلخلا و  ۀظحالم  ءایرلا و  « 1  » اهیناث و  -[ 2]
ِتائِّیَّسلا َنوُرُکْمَی  َنیِذَّلا  َو  یلاعت  هللا  لاق  ۀکلهملا  ۀـلعلا  فوخملا و  ضرملا  لاضعلا و  ءادـلا  وه  ءایرلا  و  « 2  » هضعب لب  ءایرلا  نیع  وه  اذه 

َو ال ًاِحلاص  اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناـک  ْنَمَف  یلاـعت  لاـق  و  « 4  » ءایرلا لهأ  مه  لـیق  « 3  » ُرُوبَی َوُه  َِکئلوُأ  ُرْکَم  َو  ٌدـیِدَش  ٌباذَـع  ْمَُهل 
یفخلا  كرشلا  وه  ءایرلا  و  « 5  » ًادَحَأ ِهِّبَر  ِةَدابِِعب  ْكِرُْشی 

ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُلوُقَی  ُءاَیِّرلا  َوُه  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُرَغْصَْألا  ُكْرِّشلا  اَم  َو  اُولاَق  ُرَغْـصَْألا  ُكْرِّشلا  ُمُْکیَلَع  ُفاَخَأ  اَم  َفَوْخَأ  َّنِإ  َلاَق ص  َو 
َیلِإ  اُوبَهْذا  ْمِِهلاَمْعَِأب  َداَبِْعلا  يَزاَج  اَذِإ 

318 ص : دیرملا ، ۀینم 
«6  » َءاَزَْجلا ُمُهَْدنِع  َنوُدَِجت  ْلَه  اوُرُْظناَف  اَْینُّدلا  ِیف  َنوُءاَُرت  ُْمْتنُک  َنیِذَّلا 

«7  » َنِیئاَرُْمِلل َّدِعُأ  َمَّنَهَج  ِیف  ٍداَو  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َوُه  اَم  َو  َلِیق  ِيْزِْخلا  ِّبُج  ْنِم  ِهَّللِاب  اوُذیِعَتْسا  َلاَق ص  َو 
َُهل ُلَمْعَت  َْتنُک  ْنَّمِم  َكَرْجَأ  ْذُـخَف  ْبَهْذا  َكُرْجَأ  َلََطب  َو  َُکلَمَع  َّلَض  ِیئاَُرم  اَی  ُرِداَغ  اَی  ُرِجاَف  اَی  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  يَداَُـنی  َِیئاَرُْملا  َّنِإ  َلاَـق ص  َو 

«8»
ِةَدابِِعب ْكِرُْـشی  َو ال  ًاِحلاص  اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  َلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  « 9  » ُِیِنئاَدَْملا ٌحاَّرَج  َيَور  َو 
يِذَّلا اَذَـهَف  َساَّنلا  ِِهب  َعِمُْـسی  ْنَأ  یِهَتْـشَی  ِساَّنلا  َۀَـیِکَْزت  ُُبلْطَی  اَمَّنِإ  ِهَّللا  َهْجَو  ِِهب  ُُبلْطَی  َال  ِباَوَّثلا  َنِم  ًاْئیَـش  ُلَمْعَی  ُلُجَّرلا  َلاَـق  « 10  » ًادَحَأ ِهِّبَر 

«11  » ِهِّبَر ِةَداَبِِعب  َكَرْشَأ 
َْسَیل ُهَّنِإ  ٍنیِّجِس  ِیف  اَهُولَعْجا  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُلوُقَی  ِِهتاَنَسَِحب  َدِعَـص  اَذِإَف  ِِهب  ًاجِهَْتبُم  ِْدبَْعلا  ِلَمَِعب  ُدَعْـصََیل  َکَلَْملا  َّنِإ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  َلاَق  ُْهنَع ع  َو 

«12  » ِِهب َداَرَأ  َياَّیِإ 
َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  ْنَع  َو 
319 ص : دیرملا ، ۀینم 

«13  » ِهِرُومُأ ِعیِمَج  ِیف  َدَمُْحی  ْنَأ  ُّبُِحی  َو  ُهَدْحَو  َناَک  اَذِإ  ُلَسْکَی  َو  َساَّنلا  َيأَر  اَذِإ  ُطَْشنَی  ِیئاَرُْمِلل  ٍتاَماَلَع  ُثاََلث 
[ شماه *****]

.42 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » ظحال ( - 1)
 … «. ءادلا وه  ءائرلا  و  ءائرلا ، نیع  وه  اذه  و  : » اهیف لب  هضعب » لب  : » هلوق سیل  خ »  » و ع »  » و ض »  » یف نکل  و  خسنلا ، رثکأ  یف  اذکه  ( - 2)

.10 (: 35  ) رطاف ةروس  ( - 3)
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.253 ج 3 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » یف امک  دهاجم ، هلاق  ( - 4)
.110 (: 18  ) فهکلا ةروس  ( - 5)

ثیدحلا 23. ، 69 - 68 ج 1 / بیهرتلا » بیغرتلا و  « ؛ 428 ج 5 / دمحأ » دنسم  ( - » 6)
ءایحإ « ؛ ثیدحلا 29429 ، 274 ج 10 / لاّمعلا » زنک  « ؛ ثیدحلا 17 اضیأ  رظنا  و  ثیدحلا 16 ، ، 67 - 66 ج 1 / بیهرتلا » بیغرتلا و  ( - » 7)

: ثیدحلا بابلا 23 ، ۀمّدقملا ، ، 94 ج 1 / ۀجام » نبا  ننس  « ؛ 254 ج 3 / نیدلا » مولع 
. رخآلا ظافلألا  ضعب  یف  ریسی  فالتخا  عم  و  نیئارملل .»  » لدب نیئارملا » ءاّرقلل  : » و يزخلا ،» ّبج   » لدب نزحلا » ّبج  : » اهیف و  ، 256

.254 ج 3 / نیدلا » مولع  ءایحإ  ( - » 8)
.39 - 38 ج 4 / ثیدحلا » لاجر  مجعم   » یف هتمجرت  رظنا  ( - 9)

.110 (: 18  ) فهکلا ةروس  ( - 10)
ثیدحلا 4. ءائرلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 294 - 293 ج 2 / یفاکلا » ( - » 11)

«. هب دارأ   » لدب اهب » دارأ  : » هیف و  ثیدحلا 7 ، ءائرلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 295 - 294 ج 2 / یفاکلا » ( - » 12)
ثیدحلا 8. ءائرلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 295 ج 2 / یفاکلا » ( - » 13)

بضغلا -[ 3]

بـضغی هنإف  سانلا  نم  دهـشمب  هلیلد  فیز  هلوق و  یلع  ضرتعا  وأ  همالک  هیلع  در  اذإ  امیـس  ابلاغ  هنم  کـفنی  ـال  رظاـنملا  بضغلا و  -[ 3]
لاق هیلع  دعوتلا  نم  ارثکأ  ناک و  فیک  بضغلا  هلوسر  یلاعت و  هللا  مذ  دق  قح و  ریغب  نوکی  دق  قحب و  نوکی  دق  هبضغ  ۀلاحم و  کلذل ال 
نم هب  اورهاظت  امب  رافکلا  مذف  ۀیآلا . « 1  » ِِهلوُسَر یلَع  ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ِۀَِّیلِهاْجلا  َۀَّیِمَح  َۀَّیِمَْحلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلَعَج  ْذِإ  یلاعت  هللا 

. ۀنیکسلا نم  مهیلع  معنأ  امب  نینمؤملا  حدم  بضغلا و  نع  ةرداصلا  ۀیمحلا 
«3  » ُبَضَْغلا ُُهِبْلغَی  َال  يِذَّلا  ُدِّیَّسلا  َلاَق  « 2  » ًاروُصَح َو  ًادِّیَس  َیلاَعَت  ِِهلْوَق  ِیف  َۀَمِرْکِع  ْنَع  َو  " 

«4  » ْبَضْغَت َال  َلاَقَف  ِْهیَلَع  َداَعَأ  َُّمث  ْبَضْغَت  َال  َلاَق  َِّلقَأ  َو  ٍلَمَِعب  ِینُْرم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَق  اًلُجَر  َّنَأ  َِيُور  َو 
«5  » ْبَضْغَت َال  َلاَق  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِبَضَغ  ْنِم  ُدِْعُبی  اَم  َِلئُس ع  َو 

«6  » ُهَتَرْوَع ُهَّللا  َرَتَس  ُهَبَضَغ  َّفَک  ْنَم  ُْهنَع ص  َو 
320 ص : دیرملا ، ۀینم 

«7  » ْبَضْغَت َال  َلاَق  َۀَّنَْجلا  ِیُنلِخُْدی  ٍلَمَع  یَلَع  ِینَّلُد  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتُلق  ِءاَدْرَّدلا  ُوبَأ  َلاَق  َو 
«8  » َلَسَْعلا ُِربَّصلا  ُدِسُْفی  اَمَک  َناَمیِْإلا  ُدِسُْفی  ُبَضَْغلا  َلاَق ص  َو 

«9  » َمَّنَهَج یَلَع  یَفْشَأ  اَّلِإ  ٌدَحَأ  َبِضَغ  اَم  َلاَق ص  َو 
َكُُرمآ َلاَقَف  ِماَلَْکلا  َعِماَوَج  ِینْمِّلَعَف  َۀَیِداَْبلا  ُنُکْسَأ  یِّنِإ  َلاَقَف  ٌّيِوََدب  ٌلُجَر  ِهَّللا ص  َلوُسَر  یَتَأ  ُلوُقَی  ِیبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َو 

ِهَّللا ُلوُسَر  ِینَرَمَأ  اَم  اَذَه  َدـَْعب  ٍءْیَـش  ْنَع  ُلَأْسَأ  َال  َلاَقَف  ِهِسْفَن  َیلِإ  ُلُجَّرلا  َعَجَر  یَّتَح  ٍتاَّرَم  َثاََلث  َۀـَلَأْسَْملا  ُِّیباَرْعَْألا  ِْهیَلَع  َداَعَأَف  َبَضْغَت  َال  ْنَأ 
«10  » ِْریَْخلِاب اَّلِإ  ص 

«. 11  » َلَسَْعلا ُّلَْخلا  ُدِسُْفی  اَمَک  َناَمیِْإلا  ُدِسُْفی  ُبَضَْغلا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َو 
«12  » َراَّنلا َلُخْدَی  یَّتَح  ًاَدبَأ  یَضْرَی  اَمَف  ُبَضْغََیل  َلُجَّرلا  َّنِإ  َلاَقَف  ِِرقاَْبلا ع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  َْدنِع  ُبَضَْغلا  َرِکُذ  َو 

یَسُوم  اَی  یَسُوم ع  ِِهب  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  یَجاَن  اَمِیف  ِةاَرْوَّتلا  ِیف  ٌبُوتْکَم  َلاَق  ُْهنَع ع  َو 
321 ص : دیرملا ، ۀینم 
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«13  » ِیبَضَغ َْکنَع  َّفُکَأ  ِْهیَلَع  َُکتْکَّلَم  ْنَّمَع  َکَبَضَغ  ْکِْسمَأ 
ْتَّرَمْحا َبِضَغ  اَذِإ  ْمُکَدَـحَأ  َّنِإ  َو  َمَدآ  ِْنبا  ِْبلَق  ِیف  ُدَـقُوت  ِناَْطیَّشلا  َنِم  ٌةَرْمَج  َبَضَْغلا  اَذَـه  َّنِإ  ٍرَفْعَج ع  ُوبَأ  َلاَـق  ِِّیلاَـمُّثلا  َةَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  َو 

«14  » ِهِیف ُناَْطیَّشلا  َلَخَد  َو  ُهُجاَدْوَأ  ْتَخَفَْتنا  َو  ُهاَْنیَع 
ةریثک کلذ  یف  رابخألا  و  . 

ٌّباَش َلاَقَف  ِیتَفِیلَخ  يِدَْعب  ُنوُکَی  َو  ِیتَجَرَد  ِیف  یِعَم  ُنوُکَی  َبَضْغَی  َال  ْنَأ  ِیل  ُلُفْکَی  ْنَم  ُهَعَم  ْنَِمل  ِءاَِیْبنَْألا  َنِم  ٌِّیبَن  َلاَق  ِۀَمیِدَْقلا  ِراَبْخَْألا  ِیف  َو 
ِِهب یَفَو  َو  ِبَضَْغلِاب  َُهل  َلَفَک  ُهَّنَِأل  ِلْفِْکلا  ُوذ  َوُه  َو  ُهَدـَْعب  ِِهَتلِْزنَم  ِیف  َناَک  َتاَم  اَّمَلَف  « 15  » ِِهب یَفَو  َو  اَنَأ  ُّباَّشلا  َلاَقَف  ِْهیَلَع  َداَعَأ  َُّمث  اـَنَأ  ِمْوَْقلا  َنِم 

«16»
[ شماه *****]

.26 (: 48  ) حتفلا ةروس  ( - 1)
.39 (: 3  ) نارمع لآ  ةروس  ( - 2)

.143 ج 3 / نیدلا » مولع  ءایحإ  « ؛ 369 ج 1 / ریثک » نبا  ریسفت  ( - » 3)
:291 - 290 ج 5 / ءاضیبلا » ۀجحملا   » یف هیف و  و  ، 143 ج 3 / نیدلا » مولع  ءایحإ  « ؛ 122 ج 1 / رطاوخلا » هیبنت  ( - » 4)

«. ّلقأ و   » لدب للقأ » «و 
.143 ج 3 / نیدلا » مولع  ءایحإ  ( - » 5)

باب رفکلا ، نامیإلا و  باـتک  ، 303 ج 2 / یفاـکلا »  » یف اـضیأ  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  نع  و  143 ؛ ج 3 / نیدـلا » مولع  ءاـیحإ  ( - » 6)
ثیدحلا 6. بضغلا ،

.143 ج 3 / نیدلا » مولع  ءایحإ  ( - » 7)

.143 ج 3 / نیدلا » مولع  ءایحإ  ( - » 8)

.143 ج 3 / نیدلا » مولع  ءایحإ  ( - » 9)
ثیدحلا 4. بضغلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 303 ج 2 / یفاکلا » ( - » 10)
ثیدحلا 1. بضغلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 302 ج 2 / یفاکلا » ( - » 11)
ثیدحلا 2. بضغلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 302 ج 2 / یفاکلا » ( - » 12)
ثیدحلا 7. بضغلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 302 ج 2 / یفاکلا » ( - » 13)

ثیدحلا 12. بضغلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 305 - 304 ج 2 / یفاکلا » ( - » 14)
. نتملا یف  اّمم  یلوأ  هّلعل  و  هب » یفو  انأ و   » لدب هب » یفوأ  انأ  : » 295 ج 5 / ءاضیبلا » ۀّجحملا   » و 144 ؛ ج 3 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » یف ( - 15)
« دوعسلا دعس   » نع القن  ، 407 ج 13 / راونألا » راحب   » یف هلثم  و  123 ؛ - 122 ج 1 / رطاوخلا » هیبنت  « ؛ 144 ج 3 / نیدلا » مولع  ءایحإ  ( - » 16)

. سواط نبال 

دقحلا -[ 4]

راصف هیف  نقتحا  نطابلا و  یلإ  عجر  لاحلا  یف  یفـشتلا  نع  هزجعل  همظک  مزل  اذإ  بضغلا  نإف  بضغلا  ۀجیتن  وه  دـقحلا و  « 1  » اهعبار -[ 4]
هنم  رافنلا  هل و  ضغبلا  هلاقثتسا و  هبلق  مزلی  نأ  دقحلا  ینعم  ادقح و 

«2  » ٍدوُقَِحب َْسَیل  ُنِمْؤُْملا  َلاَق ص  ْدَق  َو 
لحی امب ال  هیف  مالکلا  ۀعیطقلا و  رجهلا و  ءالبلا و  نم  هبیـصی  امب  ۀتامـشلا  دسحلاک و  ۀشحاف  ارومأ  رمثی  دـقحلا  بضغلا و  ةرمث  دـقحلاف  . 
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هنم  ۀیرخسلا  ءازهتسالا و  یلإ  يدؤملا  هنم  عقی  امل  ۀیاکحلا  هریغ و  رتس و  کته  رس و  ءاشفإ  ۀبیغ و  بذک و  نم 
322 ص : دیرملا ، ۀینم 

ۀمرحملا تافآلا  هذه  نع  زارتحالا  عم  دقحلا  تاجرد  لقأ  و  دقحلا . جئاتن  ضعب  رومألا  هذه  لک  نکمی و  ثیح  لعفلا  لوقلاب و  ءاذـیإلا  و 
هرب و یلع  ماـیقلا  ۀـیانعلا و  قفرلا و  ۀـشاشبلا و  نم  هب  عوطتت  تنک  اـمع  عـنتمت  یتـح  هضغب  نع  کـبلق  یهنت  ـال  نطاـبلا و  یف  هلقثتـست  نأ 

نأ ملعا  و  باقعل . کضرعی  ناک ال  نإ  لیزج و  باوث  میظع و  لضف  نیب  کنیب و  لوحی  نیدلا و  یف  کتجرد  صقنی  هلک  اذه  هتاساوم و 
نأ یناثلا  لدعلا و  وه  ناصقن و  ةدایز و ال  ریغ  نم  هقحتـسی  يذلا  هقح  یفوتـسی  نأ  اهدحأ  لاوحأ  ۀثالث  ءازجلا  یلع  ةردقلا  دـنع  دوقحلل 

رایتخا وه  یناثلا  لاذرألا و  راـیتخا  وه  روجلا و  وه  کـلذ  هقحتـسی و  ـال  اـمب  هملظی  نأ  ثلاـثلا  لـضفلا و  وه  کـلذ  وفعلاـب و  هیلإ  نسحی 
اهب یلاعت  هللا  رمأ  دق  یتلا  وفعلا  ۀلیضف  لیصحت  هنکمی  مل  نإ  ۀلـصخلا  هذهب  نمؤملا  مستیلف  نیحلاصلا  ۀجرد  یهتنم  وه  لوألا  نیقیدصلا و 

«4  » يْوقَّتِلل ُبَْرقَأ  اوُفْعَت  ْنَأ  َو  یلاعت  لاق  ۀیآلا و  « 3  » َْوفَْعلا ِذُخ  یلاعت  هللا  لاق  ۀمئألا ع  هلوسر و  اهیلع  ضح  و 
ٍۀَِملْظَم ْنَع  ٌلُجَر  اَفَع  َال  َو  اُوقَّدَصَتَف  ٍلاَم  ْنِم  ٌۀَـقَدَص  ْتَصَقَن  اَم  َّنِْهیَلَع  « 5  » ًاِفلاََحل ُْتنُک  ْنِإ  ِهِدَِـیب  یِـسْفَن  يِذَّلا  َو  ٌثاََلث  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َو 

«6  » ٍْرقَف َبَاب  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َحَتَف  اَّلِإ  ٍَۀلَأْسَم  َبَاب  ٌلُجَر  َحَتَف  َال  َو  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ًاّزِع  اَِهب  َیلاَعَت  ُهَّللا  َُهداَز  اَّلِإ  َیلاَعَت  ِهَّللا  َهْجَو  اَِهب  یِغَْتبَی 
اَّلِإ َلاَْملا  ُدیَِزت  َال  ُۀَقَدَّصلا  َو  ُهَّللا  ُمُکَّزُِعی  اوُفْعاَف  ًاّزِع  اَّلِإ  َْدبَْعلا  ُدیِزَی  َال  ُْوفَْعلا  َو  ُهَّللا  ُمُکْعَفْرَی  اوُعَضاَوَتَف  ًۀَْعفِر  اَّلِإ  َْدبَْعلا  ُدیِزَی  َال  ُعُضاَوَّتلا  َلاَق ص  َو 

«7  » ُهَّللا ُمُکْمَحْرَی  اُوقَّدَصَتَف  ًةَْرثَک 
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«8  » اَفَع َرَدَق  اَذِإ  يِذَّلا  َلاَق  َْکیَلَع  ُّزَعَأ  َكِداَبِع  ُّيَأ  ِّبَر  اَی  یَسُوم ع  َلاَق  َلاَق ص  َو 
ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدـلا  ِِقئاَلَخ  ِْریَِخب  ْمُکُِربْخُأ  َال  َأ  ِِهتَبْطُخ  ِیف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  ِقِداَّصلا ع  ِنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ُْنبا  َيَور  َو 

«9  » َکَمَرَح ْنَم  ُءاَطْعِإ  َو  َْکَیلِإ  َءاَسَأ  ْنَم  َیلِإ  ُناَسْحِْإلا  َو  َکَعَطَق  ْنَم  ُلِصَت  َو  َکَمَلَظ  ْنَّمَع  ُْوفَْعلا 
. اهرکذ ۀلاسرلا  یضتقت  ةریثک ال  بابلا  اذه  یف  رابخألا  و  . 

[ شماه *****]
.158 - 157 ج 3 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » ظحال ( - 1)

اذـهل فقأ  مل  « -: » نیدـلا مولع  ءایحإ   » لیذـب عوبطملا  - 40 ج 1 / ینغملا »  » یف لاـق  . 41 ج 1 / ، 157 ج 3 / نیدـلا » مولع  ءاـیحإ  ( - » 2)
باتک ، 227 - 226 ج 2 / یفاـکلا »  » یف نیّلـصملا  تاولـص  لـضفأ  هیلع  نینمؤملا ، ریمأ  نع  هنومـضم  يور  لوقأ : لـصأ .» یلع  ثیدـحلا 

«. دوسح دوقح و ال  نمؤملا … ال  ماّمه ! ای  : » مالّسلا هیلع  لاق  ثیح  ثیدحلا 1 ، هتافص ، هتامالع و  نمؤملا و  باب  رفکلا ، نامیإلا و 
.199 (: 7  ) فارعألا ةروس  ( - 3)

.237 (: 2  ) ةرقبلا ةروس  ( - 4)
«. ّنهیلع تفلحل  افاّلح  تنک  ول  : » 157 ج 3 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » یف ( - 5)

.105 ج 3 / دئاوزلا » عمجم  « ؛ 126 - 125 ج 1 / رطاوخلا » هیبنت  « ؛ 193 ج 1 / دمحأ » دنسم  « ؛ 158 - 157 ج 3 / نیدلا » مولع  ءایحإ  ( - » 6)
ج ریدقلا » ضیف  : » هحرش و  ءاتلا ، فرح  ، 135 ج 1 / ریغصلا » عماجلا  « ؛ 126 ج 1 / رطاوخلا » هیبنت  « ؛ 158 ج 3 / نیدـلا » مولع  ءایحإ  ( - » 7)

ثیدحلا 3411. ، 285 - 284 / 3
ثیدحلا 6080. ، 501 ج 4 / ریدقلا » ضیف  : » هحرش و  فاقلا ، فرح  ، 85 ج 2 / ریغصلا » عماجلا  « ؛ 158 ج 3 / نیدلا » مولع  ءایحإ  ( - » 8)

ثیدحلا 1. وفعلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 107 ج 2 / یفاکلا » ( - » 9)

دسحلا -[ 5]
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بلغی و ةرات  بلغی و  ةرات  هنإف  ابلاغ  هنم  کفنی  رظانملا ال  و  رم . امک  بضغلا  ۀجیتن  دقحلا  دقحلا و  ۀـجیتن  وه  دـسحلا و  « 1  » اهسماخ -[ 5]
ملعلا نإف  دـسحلا  نیع  وه  هبحاص و  نود  هسفنل  هانمت  هل  دـمحلا  بلغلا و  نکی  مل  یتم  هریغ و  مالک  دـمحی  ةرات  همالک و  یف  دـمحی  ةرات 

یلاعت و هللا  همـصع  نم  الإ  نیرظانتملاب  عقاو  رمأ  اذه  و  هبحاص . دسح  دـقف  هل  همزاول  بلغلا و  کلذ  نوک  دـحأ  ینمت  اذإف  معنلا  ربکأ  نم 
کلذل 

ُرَیاَغَتَت اَـمَک  َنوُرَیاَـغَتَی  ْمُهَّنِإَـف  ٍضَْعب  ِیف  ْمُهَـضَْعب  ِءاَـهَقُْفلا  َلاَْوقَأ  اُولَبْقَت  اـَل  َو  ُهوُُمتْدَـجَو  ُْثیَح  َْملِْعلا  اوُذُـخ  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ٍساَّبَع  ُْنبا  َلاَـق  " 
«2  » ِۀَبیِرَّزلا ِیف  ُسُویُّتلا 

یف داسفلا  بونذـلا و  نم  عقو  ام  عیمج  نأ  همذ  یف  كافک  رـصحلا و  دـح  نع  جراخ  وهف  هیلع  دـیعولا  دـسحلا و  مذ  یف  ءاـج  اـم  اـمأ  و  . 
ادلاخ منهج  باذع  هل  دعأ  هنعل و  هللا و  هدرط  نأ  یلإ  هرمأ  راصف  مدآ  سیلبإ  دسح  امل  دسحلا  نم  ناک  هرخآ  یلإ  رهدـلا  لوأ  نم  ضرألا 

مدلا  يرجم  مهیف  يرج  مدآ و  ینب  یلع  کلذ  دعب  طلست  اهیف و 
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امک هاخأ  مدآ  نبا  لتق  بجوأ  يذـلا  وه  مدآ و  قلخ  دـعب  تعقو  ۀـئیطخ  لوأ  وه  ءابآلا و  یلع  داسفلا  ببـس  راص  مهنادـبأ و  یف  حورلا  و 
ِّرَـش ْنِم  َو  َبَقَو  اذِإ  ٍقِساغ  ِّرَـش  ْنِم  َو  لاقف  رحاسلا  ناطیـشلاب و  دساحلا  یلاعت  هللا  نرق  دق  و  میرکلا 31 .» هباتک  یف  امهنع  یلاعت  هللا  هاـکح 

«4  » َدَسَح اذِإ  ٍدِساح  ِّرَش  ْنِم  َو  ِدَقُْعلا  ِیف  ِتاثاَّفَّنلا 
«5  » َبَطَْحلا ُراَّنلا  ُلُکَْأت  اَمَک  ِتاَنَسَْحلا  ُلُکْأَی  ُدَسَْحلا  َلاَق ص  َو 

ٍدَّمَُحم ُسْفَن  يِذَّلا  َو  ِنیِّدـلا  َۀَِـقلاَح  ْنَِکل  َو  ِْرعَّشلا  َۀَِـقلاَح  ُلُوقَأ  َال  ُۀَِـقلاَْحلا  َیِه  َو  ُءاَضْغَْبلا  َو  ُدَـسَْحلا  ْمُکَْلبَق  ِمَمُْألا  ُءاَد  ْمُْکَیلِإ  َّبَد  َلاَـق ص  َو 
«6  » اوُّباََحت یَّتَح  اُونِمُْؤت  َْنل  َو  اُونِمُْؤت  یَّتَح  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَت  َال  ِهِدَِیب 

َو ِْربِْکلِاب  ُنِیقاَهَّدـلا  َو  ِۀَِّیبَصَْعلِاب  ُبَرَْعلا  َو  ِرْوَْجلِاب  ُءاَرَمُْألا  َلاَق  ْمُه  ْنَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلـِیق  ٍۀَّتِِـسب  ِباَـسِْحلا  َلـْبَق  َراَّنلا  َنُولُخْدَـی  ٌۀَّتِـس  َلاَـق ص  َو 
«7  » ِدَسَْحلِاب ُءاَمَلُْعلا  َو  َِۀلاَهَْجلِاب  ِقاَتْسُّرلا  ُلْهَأ  َو  ِۀَناَیِْخلِاب  ُراَّجُّتلا 

َلاَق  ُهَّنَأ  ِِرقاَْبلا ع  ِنَع  ٍِملْسُم  ُْنب  ُدَّمَُحم  َيَور  َو 
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«9  » َبَطَْحلا ُراَّنلا  ُلُکَْأت  اَمَک  َناَمیِْإلا  ُلُکْأََیل  َدَسَْحلا  َّنِإ  َو  ُرُفْکَیَف  ٍةَرِدَاب  « 8  » ِيَِأب  ] ِیتْأََیل َلُجَّرلا  َّنِإ 
«10  » ُرْخَْفلا َو  ُبْجُْعلا  َو  ُدَسَْحلا  ِنیِّدلا  ُۀَفآ  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َو 

َال َو  َِکلَذ  َیلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  َال  َو  ِیلْـضَف  ْنِم  ْمُُهْتیَتآ  اَم  یَلَع  َساَّنلا  َّنَدُـسَْحت  َال  َناَرْمِع  َْنبا  اَی  یَـسوُِمل ع  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَـق  َلاَـق  ُْهنَع ع  َو 
«11  » یِّنِم َْسَیل  َو  ُْهنِم  ُتْسَلَف  َِکلَذَک  ُکَی  ْنَم  َو  يِداَبِع  َْنَیب  ُتْمَسَق  يِذَّلا  َیِمْسَِقل  ٌّداَص  یِمَِعِنل  ٌطِخاَس  َدِساَْحلا  َّنِإَف  َکَسْفَن  ُهِْعْبُتت 

«12  » ُِطبْغَی َال  َو  ُدُسْحَی  َِقفاَنُْملا  َو  ُدُسْحَی  َال  َو  ُِطبْغَی  َنِمْؤُْملا  َّنِإ  َلاَق  ُْهنَع ع  َو 
[ شماه *****]

.40 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » ظحال ( - 1)
.185 ج 2 / هلضف » ملعلا و  نایب  عماج  « ؛ 40 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ  ( - » 2)

.32 - 27 (: 5  ) ةدئاملا ةروس  ( - 3)
.5 - 3 (: 113  ) قلفلا ةروس  ( - 4)

: هحرـش و  ءاحلا ، فرح  ، 151 ج 1 / ریغـصلا » عماجلا  « ؛ ثیدحلا 4210 دسحلا ، باب  دـهزلا ، باتک  ، 1408 ج 2 / ۀجام » نبا  ننـس  ( - » 5)
یبأ نع  ثیدحلا 1  دـسحلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 306 ج 2 / یفاـکلا »  » یف هریظن  و  ثیدحلا 3817 ؛ ، 413 ج 3 / ریدقلا » ضیف  »

. مالّسلا امهیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  ثیدحلا 2  و  رفعج ،
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زنک « ؛ 127 ج 1 / رطاوخلا » هیبنت  « ؛ 167 ، 165 ج 1 / دمحأ » دنسم  « ؛ 163 ج 3 / نیدـلا » مولع  ءایحإ  « ؛ 260 نیدلا / » ایندـلا و  بدأ  ( - » 6)
ثیدحلا 7443. ، 462 ج 3 / لاّمعلا »

،108 ج 2 / راونألا » راـحب   » یف مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نع  هلثم  و  127 ؛ ج 1 / رطاوخلا » هیبنت  « ؛ 163 ج 3 / نیدـلا » مولع  ءایحإ  ( - » 7)
«. لاصخلا  » نع القن  ثیدحلا 1 ،

«. ع  » و ح » «، » ض  » يوس ۀعوبطملا  ۀطوطخملا و  خسنلا  یف  سیل  و  ردصملا ، نم  ةدایز  نیفوقعملا  نیب  ام  ( - 8)
ثیدحلا 1. دسحلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 306 ج 2 / یفاکلا » ( - » 9)

ثیدحلا 5. دسحلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 307 ج 2 / یفاکلا » ( - » 10)

ثیدحلا 6. دسحلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 307 ج 2 / یفاکلا » ( - » 11)

ثیدحلا 7. دسحلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 307 ج 2 / یفاکلا » ( - » 12)

ۀعیطقلا رجهلا و  -[ 6]

هنأ امهنم  لک  یعدا  بضغلا و  امهنم  رهظ  ةرفانملا و  امهنیب  تراث  اذإ  نیرظانتملا  نإف  دـقحلا  مزاول  نم  اـضیأ  وه  ۀـعیطقلا و  رجهلا و  -[ 6]
هتعیطق و هرجه و  هبـضغ  هیلع و  هدـقح  نم  مزل  هفالخ  یلع  عمزم  هلطاـب  یلع  رـصم  هنأ  رهظأ  دـقتعا و  ئطخملا و  هبحاـص  نأ  بیـصملا و 

. یصاعملا رئابک  بونذلا و  مئاظع  نم  کلذ 
اَناَک اَّلِإ  ِناَِحلَطْـصَی  َال  ًاثاََلث  اَثَکَمَف  اَرَجاَهَت  ِْنیَِملْـسُم  اَمُّیَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  ِیبَأ  َلاَق  ُلوُقَی  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ٍرِیثَک  ُْنب  ُدُواَد  َيَور 

َیلِإ  َقَبَس  اَمُهُّیَأ  َو  ٌۀَیَالَو  اَمُهَْنَیب  ْنُکَی  َْمل  َو  « 1  » ِماَلْسِْإلا َنِم  ِْنیَجِراَخ 
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«2  » ِباَسِْحلا َمْوَی  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  َِقباَّسلا  َناَک  ِهیِخَأ  ِماَلَک 
ٌبِّتَعُم َُهل  َلاَقَف  اَمُهاَلِک  َّقَحَتْـسا  اَمَّبُر  َو  َۀَـنْعَّللا  َو  َةَءاَرَْبلا  اَمُهُدَـحَأ  َبَجْوَتْـسا  اَّلِإ  ِناَرْجِْهلا  یَلَع  ِناَلُجَر  ُقِرَتْفَی  َال  َلاَق  ُهَّنَأ  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َو 
َعَزاَنَت اَذِإ  ُلوُقَی  ِیبَأ  ُْتعِمَس  ِهِماَلَک  ْنَع  َُهل  ُسَماَغَتَی  َال  َو  ِِهتَلِص  َیلِإ  ُهاَخَأ  وُعْدَی  َال  ُهَّنَِأل  َلاَق  ِمُولْظَْملا  ُلَاب  اَمَف  ُِملاَّظلا  اَذَه  َكاَِدف  ُهَّللا  َِینَلَعَج  « 3»

َّنِإَف ِِهبِحاَص  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  َناَرْجِْهلا  َعَطْقَی  یَّتَح  ُِملاَّظلا  اَنَأ  یِخَأ  َْيأ  ِِهبِحاَِصل  َلوُقَی  یَّتَح  ِِهبِحاَص  َیلِإ  ُمُولْظَْملا  ِعِجْرَْیلَف  َرَخْآلا  اَمُهُدَـحَأ  َّزاَعَف  ِناَْنثا 
«4  » ِِملاَّظلا َنِم  ِمُولْظَْمِلل  ُذُخْأَی  ٌلْدَع  ٌمَکَح  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا 

َو ُهاَفَق  یَلَع  یَْقلَتْـسا  َِکلَذ  اُولَعَف  اَذِإَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُهُدَـحَأ  ْعِجْرَی  َْمل  اَـم  َنِینِمْؤُْملا  َْنَیب  يِْرُغی  َناَْـطیَّشلا  َّنِإ  َلاَـق  ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  ُةَراَرُز  َيَور  َو 
«5  » اوُفَطاَعَت َو  اوُفَّلََأت  َنِینِمْؤُْملا  َرَشْعَم  اَی  اََنل  ِْنیَِّیلَو  َْنَیب  َفَّلَأ  ًأَْرما  ُهَّللا  َمِحَرَف  ُتُْزف  َلاَق  َُّمث  َدَّدَمَت 

اَی يَداَن  َو  ُُهلاَصْوَأ  ْتَعَّلََخت  َو  ُهاَتَبْکُر  ْتَّکَطْصا  اَیَقَْتلا  اَذِإَف  ِناَِملْـسُْملا  َرَجَتْها  اَم  ًاحِرَف  ُسِیْلبِإ  ُلاَزَی  َال  َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  َو 
«6  » ِرُوبُّثلا َنِم  َیَِقل  اَم  ُهَْلیَو 

[ شماه *****]
یف عئاش  ءانثتسالا  نم  عونلا  اذه  و  نیجراخ ، اناک  ّالإ  کلذ  العفی  مل  يأ  رّدقم ، نم  ءانثتسالا  ّنأک  : » 362 ج 10 / لوقعلا » ةآرم   » یف ( - 1)

«. ةدئاز انه  ّالإ  نوکی  نأ  لمتحی  و  رابخألا ،
ثیدحلا 5. ةرجهلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 345 ج 2 / یفاکلا » ( - » 2)

هیلع قداصلا  یلاوم  رایخ  نم  ناک  و  ةروسکملا ، ءاـتلا  دـیدشت  نیعلا و  حـتف  میملا و  ّمضب  ّبتعم ، : » 359 ج 10 / لوـقعلا » ةآرم   » یف ( - 3)
«. هیف يور  امک  مهریخ  لب  مالّسلا ،

ثیدحلا 1. ةرجهلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 344 ج 2 / یفاکلا » ( - » 4)
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ثیدحلا 6. ةرجهلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 345 ج 2 / یفاکلا » ( - » 5)

ثیدحلا 7. ةرجهلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 346 ج 2 / یفاکلا » ( - » 6)

لحی امب ال  هیف  مالکلا  -[ 7]

ۀیاکح نع  ولخی  رظانملا ال  نإف  ةرظانملا  ۀـجیتن  نم  لب  دـقحلا  مزاول  نم  وه  امهریغ و  ۀـبیغ و  بذـک و  نم  لحی  اـمب ال  هیف  مـالکلا  -[ 7]
ابذاک نوکیف  همالک  فرحی  امبر  اباتغم و  نوکیف  نیهوتلا  مذلا و  نیجهتلا و  ضرعم  یف  هبحاص  مالک 

327 ص : دیرملا ، ۀینم 
یف هیلع  دـیعولا  ریبک و  بنذ  رومألا  هذـه  نم  دـحاو  لـک  و  «. 1  » اببـسم اصقنتم  نوکیف  هقامحتـسا  هلاهجتـساب و  حرـصی  دق  اسبلم و  اتهابم 

ًاضَْعب ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  َو ال  یلاعت  لاقف  ۀتیملا  لکأب  اههبش  یلاعت  هللا  نأ  ۀبیغلا  مذ  یف  كافک  رصحلا و  دح  نع  جرخی  ریثک  ۀنـسلا  باتکلا و 
«2  » ُهوُُمتْهِرَکَف ًاْتیَم  ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُّبُِحی  َأ 

«3  » ُهُضْرِع َو  ُُهلاَم  َو  ُهُمَد  ٌماَرَح  ِِملْسُْملا  یَلَع  ِِملْسُْملا  ُّلُک  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  َو 
. ضرعلا لوانتت  ۀبیغلا  و  . 

َُهل َرِفْغَی  یَّتَح  َُهل  ُرَفُْغی  َال  ِۀَبیِْغلا  َبِحاَص  َّنِإ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  ُبُوتَیَف  ُبُوتَیَف  ِینْزَی  ْدَق  َلُجَّرلا  َّنِإ  اَنِّزلا  َنِم  ُّدَشَأ  َۀَـبیِْغلا  َّنِإَف  َۀَـبیِْغلا  َو  ْمُکاَّیِإ  َلاَق ص  َو 
«4  » ُُهبِحاَص

َال َو  َنیِِملْـسُْملا  اُوباَتْغَت  َال  ِِهْبلَِقب  ْنِمُْؤی  َْمل  َو  ِِهناَِسِلب  َنَمآ  ْنَم  َرَـشْعَم  اَی  َلاَقَف  اَِهتُوُیب  ِیف  َِقتاَوَْعلا  َعَمْـسَأ  یَّتَح  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَنَبَطَخ  ُءاَرَْبلا  َلاَـق  َو 
«5  » ِِهْتَیب ِفْوَج  ِیف  ُهْحَضْفَی  ُهَتَرْوَع  ُهَّللا  َعَّبَتَت  ْنَم  َو  ُهَتَرْوَع  ُهَّللا  َعَّبَتَت  ِهیِخَأ  َةَرْوَع  َعَّبَتَت  ْنَم  ُهَّنِإَف  ْمِِهتاَرْوَع  اوُعَّبَتَت 

َعیِشَت ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  َلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَق  َنیِذَّلا  َنِم  َوُهَف  ُهاَنُذُأ  ُْهتَعِمَـس  َو  ُهاَْنیَع  ُْهتَأَر  اَم  ٍنِمُْؤم  ِیف  َلاَق  ٍنِمُْؤم  ْنِم  اَم  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َو 
«6  » ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُۀَشِحاْفلا 

328 ص : دیرملا ، ۀینم 
«8  » ًۀَْینَز َنِیثاََلث  َو  ٍّتِس  ْنِم  َرَخآ  ٍثیِدَح  ِیف  َو  «: 7  » ًۀَْینَز َنِیثاََلث  ْنِم  ُّدَشَأ  َۀَبیِْغلا  َّنَأ  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  َو 

لئاذرلا  هذه  لوصأ  یلإ  ةراشإلا  انه  ضرغلا  لوطی و  ۀبیغلا  یف  مالکلا  و  . 
ِساَّنلا ُِنیْعَأ  ْنِم  َطُقْـسَِیل  ِِهتَءوُُرم  َمْدَـه  َو  ُهَْنیَـش  اَِهب  ُدـیُِری  ًۀَـیاَوِر  ٍنِمُْؤم  ْنَع  َيَور  ْنَم  َلاَـق  ُهَّنَأ  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َرَمُع  ُْنب  ُلَّضَفُْملا  َيَور  َو 

«9  » ُناَْطیَّشلا ُُهلَبْقَی  اَلَف  ِناَْطیَّشلا  ِۀَیَالَو  َیلِإ  ِِهتَیَالَو  ْنِم  ُهَّللا  ُهَجَرْخَأ 
«10  » ُهَبیِعَت َْوأ  ُْهنَع  َيِوَْرت  ْنَأ  َوُه  اَمَّنِإ  ًاْئیَش  ُْهنِم  يَرَتَف  َفِشَْکنَی  ْنَأ  َوُه  اَم  َلاَق  ٌماَرَح  ِنِمْؤُْملا  یَلَع  ِنِمْؤُْملا  ُةَرْوَع  ٍثیِدَح  ِیف  ُْهنَع ع  َو 

ِْهیَلَع َیِـصُْحیَف  ِنیِّدـلا  یَلَع  َلُـجَّرلا  َیِخاَُؤی  ْنَأ  ِْرفُْکلا  َیلِإ  ُدـْبَْعلا  ُنوُـکَی  اَـم  ُبَْرقَأ  ـالاَق  َلاَـق  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  َو  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ُةَراَرُز  َيَور  َو 
«11  » ِِهتاَّلَز َو  ِِهتاَرَثَع 

ِهِمَْحل  ُلْکَأ  َو  ٌْرفُک  ُُهلاَِتق  َو  ٌقوُُسف  ِنِمْؤُْملا  ُباَبِس  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ُوبَأ  َيَور  َو 
329 ص : دیرملا ، ۀینم 

«12  » ِهِمَد ِۀَمْرُحَک  ِِهلاَم  ُۀَمْرُح  َو  ٌۀَیِصْعَم 
َال َو  اَمُهُدَـحَأ  َرَفَک  يِّوُدَـع  َْتنَأ  َلاَق  اَذِإ  َو  ِِهتَیَالَو  ْنِم  َجَرَخ  ٍّفُأ  ِهیِخَِأل  ُنِمْؤُْملا  َلاَق  اَذِإ  ُلوُقَی  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  َةَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  َو 

«13  » ًاءوُس ِنِمْؤُْملا  ِهیِخَأ  یَلَع  ٌرِمْضُم  َوُه  َو  اًلَمَع  ٍنِمُْؤم  ْنِم  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُلَبْقَی 
«14  » ٍْریَخ َیلِإ  َعِجْرَی  َال  ْنَأ  ًانِمَق  َناَک  َو  ٍۀَتیِم  ِّرَِشب  َتاَم  اَّلِإ  ٍنِمُْؤم  ِْنیَع  ِیف  ُنَعْطَی  ٍناَْسنِإ  ْنِم  اَم  َلاَق  ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  ُْلیَضُْفلا  َيَور  َو 

[ شماه *****]
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«. ببس  » ةدام ، 455 ج 1 / برعلا » ناسل   » عجار هّبس ؛ رثکأ  يأ ، هبّبس »  » نم لعاف  مسا  ( - 1)
.12 (: 49  ) تارجحلا ةروس  ( - 2)

ثیدحلا 4882. ۀبیغلا ، یف  باب  بدألا ، باتک  ، 270 ج 4 / دواد » یبأ  ننس  ( - » 3)
ثیدحلا ، 586 ج 3 / لاّمعلا » زنک  « ؛ 470 قالخألا / » مراکم  « ؛ 511 ج 3 / بیهرتلا » بیغرتـلا و  « ؛ 123 ج 3 / نیدـلا » مولع  ءایحإ  ( - » 4)

ثیدحلا 8043. ، 589 و ج 3 / ، 8026
، ۀـبیغلا یف  باب  بدألا ، باتک  ، 270 ج 4 / دواد » یبأ  ننـس   » رظنا و  115 ؛ ج 1 / رطاوخلا » هیبـنت  « ؛ 123 ج 3 / نیدـلا » مولع  ءایحإ  ( - » 5)

ثیدحلا 8021. ، 585 ج 3 / لاّمعلا » زنک  « ؛ ثیدحلا 4880
،- تهبلا ۀبیغلا و  باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 351 ج 2 / یفاکلا »  » یف ثیدحلا  و  ، 19 (: 24  ) رونلا ةروس  ( - 6)

«. خلإ نمؤم …  یف  لاق  نم   » هیف و  ثیدحلا 2 ، - 
«. ربخلا یف  درو  کلذک  مالسإلا . یف  ۀینز  نیثالث  نم  ّدشأ  ۀبیغلا  : » … 31 ۀیادهلا / » ۀیادب   » یف یلازغلا  لاق  ( - 7)

: سنأ لاق  و  : » 116 ج 1 / رطاوخلا » هیبنت   » و 124 ؛ ج 3 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » یف معن  ةرابعلا ؛ هذهب  اهیلع  فقأ  مل  ( - 8)
یف هّللا  دـنع  مظعأ  ابرلا  نم  لجرلا  هبیـصی  مهردـلا  ّنإ  لاقف : هنأـش ، مّظع  اـبرلا و  رکذـف  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  اـنبطخ 

. ینعملاب هّللا ، همحر  ّفلؤملا  اهلقن  و  ملسملا ». لجرلا  ضرع  ابرلا  یبرأ  و  لجرلا ، اهینزی  ۀینز  نیثالث  ّتس و  نم  ۀئیطخلا 
ثیدحلا 1. نمؤملا ، یلع  ۀیاورلا  باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 358 ج 2 / یفاکلا » ( - » 9)

«. هنع  » لدب هیلع » : » هیف و  ثیدحلا 3 . نمؤملا ، یلع  ۀیاورلا  باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 359 ج 2 / یفاکلا » ( - » 10)
ثیدحلا 1. مهتاروع ، نینمؤملا و  تارثع  بلط  نم  باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 354 ج 2 / یفاکلا » ( - » 11)

ثیدحلا 2. بابسلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 360 ج 2 / یفاکلا » ( - » 12)

ثیدحلا 8. بابسلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 361 ج 2 / یفاکلا » ( - » 13)

ثیدحلا 9. بابسلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 361 ج 2 / یفاکلا » ( - » 14)

عفرتلا ربکلا و  -[ 8]

راکنإ نع  سلاجملا و  تائیهلا و  یف  رادـقملا  قوف  عفرتلا  لاـثمألا و  نارقـألا و  یلع  ربکتلا  نع  کـفنت  ـال  ةرظاـنملا  عفرتلا و  ربکلا و  -[ 8]
یف رهظ  دق  قحلا  نأ  نوئطخم و  انأب  مهیلع  جلفلا  روهظ  دنع  نوحرـصی  مهتبلغ و ال  روهظ  نم  ارذـح  اقح  هنوک  حال  نإ  مهمـصخ و  مالک 

يذلا  ربکلا  نیع  اذه  و  انمصخ . بناج 
«1  » ٌلاَْقثِم ُْهنِم  ِِهْبلَق  ِیف  ْنَم  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَی  َال  ُهَّنَِأب  ُِّیبَّنلا ص  ُْهنَع  َرَبْخَأ  ْدَق 

هروهظ دعب  هب  فارتعالا  مدـع  هلئاق و  یلع  هدر  قحلا  رطبب  دارملا  سانلا و  صمغ  قحلا و  رطب  هنأب  « 2  » قباسلا ثیدحلا  یف  هرسف ص  دق  و 
یفخ نإ  هل و  هروهظ  دعب  هلئاق  یلع  قحلا  در  دـق  رظانملا  اذـه  و  مهراقتحا . ۀـمجعملا  نیغلا  میملا و  دـعب  ۀـلمهملا  داصلاب  سانلا  صمغ  و 

. هیلإ ۀیدؤملا  نیناوقلا  ملعلا و  ۀکلم  هل  قحلا و ال  فرعی  مل  يذلا  لطبملا  وه  همصخ  نأ  قحم و  هنأ  معزی  ثیح  هرقتحا  امبر  هریغ و  یلع 
330 ص : دیرملا ، ۀینم 

«3  » ُُهتْمَصَق اَمِهِیف  ِینَعَزاَن  ْنَمَف  ِیئاَدِر  ُءاَیِْربِْکلا  َو  يِراَزِإ  ُۀَمَظَْعلا  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِنَع  ًایِکاَح  َلاَق  ُهَّنَأ  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  َو 
َلاَق ِّقَْحلا  ُهَفَـس  َو  ِْقلَْخلا  ُصْمَغ  اَم  َو  ُْتُلق  َلاَـق  ِّقَْحلا  ُهَفَـس  َو  ِْقلَْخلا  ُصْمَغ  ِْربِْکلا  َمَظْعَأ  َّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َو 

«4  » َُهءاَدِر َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َعَزاَن  ْدَقَف  َِکلَذ  َلَعَف  ْنَمَف  ِِهلْهَأ  یَلَع  ُنُعْطَی  َو  َّقَْحلا  ُلَهْجَی 
ْنَمَف ِهَّللا  ُءاَدِر  ُْربِْکلا  َو  ٍْسنِج  ِّلُک  ْنِم  ِساَّنلا  ِراَرِش  ِیف  ُنوُکَی  ْدَق  ُْربِْکلا  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِءاَلَْعلا  ِیبَأ  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َيَور  َو 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 202 

http://www.ghaemiyeh.com


«5  » ًالاَفَس اَّلِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُهْدِزَی  َْمل  َُهءاَدِر  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َعَزاَن 
«6  » ُهاَنْدَأ َْربِْکلا  َّنِإ  َلاَق  ِداَْحلِْإلا  یَنْدَأ  ْنَع  َِلئُس ع  َو 

«7  » ٍْربِک ْنِم  ٍةَّرَذ  ُلاَْقثِم  ِِهْبلَق  ِیف  ْنَم  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَی  َال  الاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  َو  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ُةَراَرُز  َيَور  َو 
يَرَتَف ُماَلُْغلا  ِینُعَْبتَی  َو  َۀَهِراَْفلا  َۀَّباَّدلا  ُبَکْرَأ  َو  َۀَبِّیَّطلا  َۀَِحئاَّرلا  ُّمَشَأ  َو  َبِّیَّطلا  َماَعَّطلا  ُلُکآ  یِّنِإ  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  َدـیِزَی  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  َو 

اَّمَأ ُْتلُقَف  ُرَمُع  َلاَق  َّقَْحلا  َلِهَج  َو  َساَّنلا  َصَمَغ  ْنَم  ُنوُْعلَْملا  ُراَّبَْجلا  اَمَّنِإ  َلاَـق  َُّمث  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ُوبَأ  َقَرْطَأَـف  ُهَلَْعفَأ  اَـلَف  ِرُّبَجَّتلا  َنِم  ًاْئیَـش  اَذَـه  ِیف 
«8  » ُراَّبَْجلا َِکلَذَف  ْمِْهیَلَع  َرَّبََجت  َو  َساَّنلا  َرَّقَح  ْنَم  َلاَق  َوُه  اَم  ِيرْدَأ  َال  ُصْمَْغلا  َو  ُُهلَهْجَأ  اَلَف  ُّقَْحلا 

331 ص : دیرملا ، ۀینم 
ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو ال  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمِْهَیلِإ  ُرُْظنَی  َو ال  ُهَّللا  ُمُهُمِّلَُکی  ٌۀَثاََلث ال  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  َةَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  َو 

«9  » َراَّبَْجلا ُمُْهنِم  َّدَع  َو 
[ شماه *****]

.335 ج 3 / نیّدلا » مولع  ءایحإ  « ؛ بابلا 40 نامیإلا ، باتک  ، 94 ج 1 / ملسم » حیحص  ( - » 1)
،93 ج 1 / ملسم » حیحص   » یف وه  و  ۀحفصلا 175 ، لّوألا ، بابلا  نم  لوألا  عونلا  نم  یناثلا  مسقلا  نم  عبارلا  رمألا  یف  ثیدحلا  قبس  ( - 2)

.437 - 436 ج 1 / یلآللا » یلاوع  « ؛- » سانلا صمغ   » لدب سانلا » طمغ  : » هیف و  بابلا 39 - نامیإلا ، باتک 
ج 1/ رطاوخلا » هیبـنت  « ؛ ثیدحلا 4174 دـهزلا ، باتک  ، 1397 ج 2 / ۀجام » نبا  ننـس  « ؛ 290 ج 3 / ، 40 ج 1 / نیدـلا » مولع  ءاـیحإ  ( - » 3)

.198
ثیدحلا 9. ربکلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 310 ج 2 / یفاکلا » ( - » 4)
ثیدحلا 2. ربکلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 309 ج 2 / یفاکلا » ( - » 5)
ثیدحلا 1. ربکلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 309 ج 2 / یفاکلا » ( - » 6)
ثیدحلا 6. ربکلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 310 ج 2 / یفاکلا » ( - » 7)

ثیدحلا 13. ربکلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 311 ج 2 / یفاکلا » ( - » 8)
ّلقم راّبج و  کلم  ناز و  خیش  میلأ : : » ثیدحلا … مامت  و  ثیدحلا 14 ، ربکلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 311 ج 2 / یفاکلا » ( - » 9)

«. لاتخم

تاروعلا عبتت  سسجتلا و  -[ 9]

هسفنل و ةریخذ  هلعجیل  هریغ  همالک و  یف  هرظانم  تارثع  بلط  نع  ولخی  داکی  ـال  رظاـنملا  تاروعلا و  عبتت  سـسجتلا و  « 1  » اهعسات و  -[ 9]
همصخ لاوحأ  نع  صحفتیف  ایندلل  هملع  بلطی  نم  ۀلفغلا و  لهأب  يدامتی  دق  کلذ  نأ  یتح  هتصقنم  عفد  وأ  هتءارب  هدیدست و  یلإ  ۀلیـسو 

هلعفی اـمم  کـلذ  ریغ  یلإ  هتلجخأ  هتلمخأ و  فیک  لوقی  و  « 2  » هب حـجبتی  امبر  اهب و  ههفاشی  وأ  هترـضح  یف  هب  ضرعی  دـق  هنإ  مث  هبویع  و 
«3  » اوُسَّسََجت َو ال  یلاعت  هللا  لاق  دق  نیطایشلا و  عابتأ  نیدلا و  نع  نولفاغلا 

ُهَتَرْوَع ُهَّللا  َعَّبَتَت  ْنَم  َو  ُهَتَرْوَع  ُهَّللا  َعَّبَتَت  ٍِملْسُم  َةَرْوَع  َعَّبَتَت  ْنَمَف  َنیِِملْسُْملا  ِتاَرْوَع  اوُعَّبَتَت  َال  ِِهْبلَِقب  ْنِمُْؤی  َْمل  َو  ِِهناَِسِلب  َنَمآ  ْنَم  َرَشْعَم  اَی  َلاَق ص  َو 
«4  » ِِهْتَیب ِفْوَج  ِیف  َْول  َو  ُهَحَضَف 

«5  » اَم ًامْوَی  اَِهب  ُهَرِّیَُعِیل  ِِهتاَّلَز  ِْهیَلَع  َیِصُْحیَف  ِنیِّدلا  یَلَع  َلُجَّرلا  ُلُجَّرلا  َیِخاَُؤی  ْنَأ  ِْرفُْکلا  َیلِإ  ُْدبَْعلا  ُنوُکَی  اَم  ُبَْرقَأ  ِِرقاَْبلا ع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َو 
«6  » اَم ًامْوَی  اَِهب  ُهَرِّیَُعِیل  ِِهتاَّلَز  ُظَفْحَی  َوُه  َو  َلُجَّرلا  یِخاَُؤی  ُلُجَّرلا  َنوُکَی  ْنَأ  ِهَّللا  َنِم  ُْدبَْعلا  ُنوُکَی  اَم  ُدَْعبَأ  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َو 

َلاَق  ُْهنَع ع  َو 
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332 ص : دیرملا ، ۀینم 
«7  » ُهَبَکْرَی یَّتَح  ْتُمَی  َْمل  ٍءْیَِشب  ًانِمُْؤم  َرَّیَع  ْنَم  َو  اَِهئِدَْتبُمَک  َناَک  ًۀَشِحاَف  َعاَذَأ  ْنَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق 

«8  » ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  ِیف  ُهَّللا  ُهَبَّنَأ  ُُهبِّنَُؤی  اَِمب  ُهاَخَأ  َیَِقل  ْنَم  ُْهنَع ع  َو 
ْنِم ْتَجَرَخ  ٍۀَِـملَِکب  َّنَّنُظَت  َال  َو  ُْهنِم  َُکِبْلغَی  اَـم  َکَِـیتْأَی  یَّتَح  ِِهنَـسْحَأ  یَلَع  َکـیِخَأ  َْرمَأ  ْعَض  َُهل  ٍماَـلَک  ِیف  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َلاَـق  َلاَـق  ُْهنَع ع  َو 

«9  » اًلِمْحَم ِْریَْخلا  ِیف  اََهل  ُدَِجت  َْتنَأ  َو  ًاءوُس  َکیِخَأ 
[ شماه *****]

.41 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » ظحال ( - 1)
«(. حجب ، » 47 رینملا / » حابصملا  « )» کلذک هب  حّجبت  و  هب ، رخف  اذإ  بعت ؛ عفن و  یباب  نم  ءیشلاب  حجب  ( - » 2)

.12 (: 49  ) تارجحلا ةروس  ( - 3)
ناثیدحلا 2 و 4. مهتاروع ، نینمؤملا و  تارثع  بلط  نم  باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 355 - 354 ج 2 / یفاکلا » ( - » 4)

ثیدحلا 6. مهتاروع ، نینمؤملا و  تارثع  بلط  نم  باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 355 ج 2 / یفاکلا » ( - » 5)

ثیدحلا 7. مهتاروع ، نینمؤملا و  تارثع  بلط  نم  باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 355 ج 2 / یفاکلا » ( - » 6)
ثیدحلا 2. رییعتلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 356 ج 2 / یفاکلا » ( - » 7)
ثیدحلا 4. رییعتلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 356 ج 2 / یفاکلا » ( - » 8)

ص ۀغالبلا » جـهن   » یف هنم  ریخألا  رطـشلا  و  ثیدـحلا 3 ؛ ّنظلا ، ءوس  ۀـمهتلا و  باب  رفکلا ، نامیإلا و  باـتک  ، 362 ج 2 / یفاـکلا » ( - » 9)
ۀمکحلا 360. مکحلا ، مسق  ، 538

مهرورسب مغلا  سانلا و  ةءاسمب  حرفلا  -[ 10]

نع دـیعب  نامیإلا  صقان  وهف  هسفنل  بحی  ام  ملـسملا  هیخأل  بحی  ـال  نم  مهرورـسب و  مغلا  ساـنلا و  ةءاـسمب  حرفلا  « 1  » اهرـشاع و  -[ 10]
ةریثک ثیداحأ  یف  درو  دق  ناوخإلا و  یلع  لضفلا  روهظ  نارقألا و  ماحفإ  ۀبحم  مهبلق  یلع  بلغ  نم  نیب  بلاغ  اذه  و  نیدلا . لهأ  قالخأ 

. کلذ اهتلمج  نم  هتعاط و  هللا و  ۀیالو  نم  جرخ  ادحاو  اهنم  عیض  نإ  اقوقح  ملسملا  یلع  ملسملل  نأ  « 2»
یَلَع ِِملْـسُْملا  ُّقَح  اَـم  َُهل  ُْتُلق  َلاَـق  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍْسیَنُخ  ِْنب  یَّلَعُْملا  َیلِإ  ِهِداَنْـسِِإب  ُهَحوُر  ُهَّللا  َسَّدَـق  ُِّیْنیَلُْکلا  َبوـُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  َيَور 

ِهِیف ِهَِّلل  ْنُکَی  َْمل  َو  ِِهتَعاَط  َو  ِهَّللا  ِۀَـیَالَو  ْنِم  َجَرَخ  ًاّقَح  اَْهنِم  َعَّیَـض  ْنِإ  ِْهیَلَع  ٌبِجاَو  َوُه  َو  اَّلِإ  ٌّقَح  َّنُْهنِم  اَم  ٍتاَبِجاَو  ٍقوُقُح  ُْعبَـس  َُهل  َلاَـق  ِِملْـسُْملا 
ُفاَخَأ  ٌقیِفَش  َْکیَلَع  یِّنِإ  یَّلَعُم  اَی  َلاَق  َیِه  اَم  َو  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ٌبیِصَن 

333 ص : دیرملا ، ۀینم 
ُهَرْکَت اَم  ََهل  َهَرْکَت  َو  َکِسْفَِنل  ُّبُِحت  اَم  َُهل  َّبُِحت  ْنَأ  اَْهنِم  ٍّقَح  ُرَْـسیَأ  َلاَق  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوق  َُهل ال  ُْتُلق  َلاَق  َلَمْعَت  اـَل  َو  َمَْلعَت  َو  َظَـفَْحت  اـَل  َو  َعِّیَُـضت  ْنَأ 

َو َكِدَـی  َو  َکـِناَِسل  َو  َکـِلاَم  َو  َکِـسْفَِنب  ُهَنیُِعت  ْنَأ  ُِثلاَّثلا  ُّقَْحلا  َو  ُهَْرمَأ  َعیُِطت  َو  ُهَتاَـضْرَم  َِعبَّتَت  َو  ُهَطَخَـس  َِبنَتَْجت  ْنَأ  ِیناَّثلا  ُّقَْحلا  َو  َکِـسْفَِنل 
ُّقَْحلا َو  يَْرعَی  َو  َسَْبَلت  َال  َو  ُأَمْظَی  َو  يَوَْرت  َال  َو  ُعوُجَی  َو  َعَبْـشَت  َال  ْنَأ  ُسِماَْخلا  ُّقَْحلا  َو  ُهَتآِْرم  َو  ُهَلِیلَد  َو  ُهَْنیَع  َنوُکَت  ْنَأ  ُِعباَّرلا  ُّقَْحلا  َو  َکـِلْجِر 
ُِعباَّسلا ُّقَْحلا  َو  ُهَشاَِرف  َدِّهَُمی  َو  ُهَماَعَط  َعَنْـصَی  َو  َُهباَِیث  َلِسْغَیَف  َکَمِداَخ  َثَْعبَت  ْنَأ  ٌبِجاَوَف  ٌمِداَخ  َکیِخَِأل  َْسَیل  َو  ٌمِداَخ  ََکل  َنوُکَی  ْنَأ  ُسِداَّسلا 

ْنَِکل َو  اَهََکلَأْسَی  ْنَأ  ُُهئِْجُلت  َال  َو  اَِهئاَضَق  َیلِإ  ُهُرِداَُبت  ًۀَـجاَح  َُهل  َّنَأ  َتِْملَع  اَذِإ  َو  ُهَتَزاَنَج  َدَهْـشَت  َو  ُهَضیِرَم  َدوُعَت  َو  ُهَتَوْعَد  َبیُِجت  َو  ُهَمَـسَق  َِّرُبت  ْنَأ 
«3  » َِکتَیَالَِوب ُهَتَیَالَو  َو  ِِهتَیَالَِوب  َکَتَیَالَو  َْتلَصَو  َِکلَذ  َْتلَعَف  اَذِإَف  ًةَرَداَبُم  ُهُرِداَُبت 

«. 4  » ةریثک بابلا  اذه  یف  رابخألا  و  . 
[ شماه *****]
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.41 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » ظحال ( - 1)
7 و 14. ، 5 ثیدحلا 2 ، هّقح ، ءادأ  هیخأ و  یلع  نمؤملا  ّقح  باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 174 - 169 ج 2 / یفاکلا »  » عجار ( - 2)

ثیدحلا 2. هّقح  ءادأ  هیخأ و  یلع  نمؤملا  ّقح  باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 169 ج 2 / یفاکلا » ( - » 3)
. کلذ یف  اثیدح   16 هّقح ، ءادأ  هیخأ و  یلع  نمؤملا  ّقح  باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ، 174 - 169 ج 2 / یفاکلا »  » یف يور  ( - 4)

«1  » اهرشع يداح  و 

اهیلع ءانثلا  سفنلا و  ۀیکزت  -[ 11]

مالک نیجهت  همالک و  بیوصتب  اضیرعت  احیولت و  وأ  احیرصت  امإ  هسفن  یلع  ءانثلا  نم  رظانملا  ولخی  اهیلع و ال  ءانثلا  سفنلا و  ۀیکزت  -[ 11]
ءاملعلا ضعبل  لیق  و  « 2  » ْمُکَسُْفنَأ اوُّکَُزت  الَف  یلاعت  هللا  لاق  دق  هوحن و  اذه و  لاثمأ  هیلع  یفخی  نمم  تسل  هلوقب  حرصی  ام  اریثک  همـصخ و 

سانلا دنع  كردـق  صقنی  هنع  یلاعت  هللا  یهن  هحبق و  عم  کسفن  یلع  كءانث  نأ  ملعا  و  «. 3  » هسفن یلع  ءرملا  ءانث  لاق  حیبقلا  قدـصلا  ام 
اذإ کنارقأ  یلإ  رظناف  كریغ  دـنع  كردـق  یف  دـیزی  کسفن ال  یلع  كءانث  نأ  فرعت  نأ  تدرأ  اذإ  یلاعت و  هللا  دـنع  کـتقم  بجوی  و 

مهسفنأ  یلع  اونثأ 
334 ص : دیرملا ، ۀینم 

کنومذی کسفن  کتیکزت  لاح  یف  اضیأ  مهنأ  ملعاف  مهتقراف  اذإ  هیلع  مهمذت  فیک  کعبط و  هلقثتـسی  کبلق و  هرکنتـسی  فیک  لضفلاب 
. مهتقراف اذإ  مهتنسلأب  هنورهظی  ازجان و  مهبولقب 

[ شماه ***]
.41 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » ظحال ( - 1)

.32 (: 52  ) مجنلا ةروس  ( - 2)
.32 ۀیادهلا / » ۀیادب  « ؛ 41 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ  ( - » 3)

قافنلا -[ 12]

بحلا و نورهظی  امبر  عزانم و  بلق  ملاسم و  هجوب  مهعابتأ  نارقألا و  موصخلا و  نوقلی  مهنإف  هیلإ  نورطـضی  نورظانتملا  قاـفنلا و  -[ 12]
. هرهظی ام  فالخ  رمضم  هیدبی  امیف  بذاک  هنأ  هبحاص  نم  دحاو  لک  ملعی  مهضغب و  نم  لاحلا  یف  ةدعترم  مهصئارف  مهئاقل و  یلإ  قوشلا 

َِکلَذ َدـْنِع  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  ِماَحْرَْألا  ِیف  اوُعَطاَقَت  َو  ِبُولُْقلاـِب  اوُضَغاَـبَت  َو  ِنُْسلَأـْلِاب  اوُّباََـحت  َو  َلَـمَْعلا  اوُکََرت  َو  َْملِْعلا  ُساَّنلا  َمَّلَعَت  اَذِإ  َلاَـق ص  ْدَـق  َو 
«1  » ْمُهَراْصبَأ یمْعَأ  َو  ْمُهَّمَصَأَف 

اهیف نوتوافتی  نورظانتملا  رانلل و  بجوملا  قافنلا  اهرخآ  ۀنجلل و  مرحملا  ربکلا  اهلوأ  ۀـکلهم  ۀلـصخ  ةرـشع  اتنثا  هذـهف  ۀـیفاعلا . هللا  لأسن  . 
سفنلا ةدـهاجم  اهؤافخإ و  مهتیاغ  امنإ  قالخألا و  هذـه  داوم  ۀـلمج  نم  القع  مهرثکأ  انید و  مهمظعأ  کفنی  مهتاجرد و ال  بسح  یلع 
هکلهی نأ  امإ  لب  ادبأ  ملاعلا  لمهی  ملعلاف ال  ۀلمجلاب  و  هللا . ریغل  ملعلا  بلط  اهل  عماجلا  رمألا  اهئاودب و  مهلاغتشا  مدع  سانلل و  اهروهظ  نع 

ۀـسائرلا بح  ول ال  ذإ  ملعلا  یف  سانلا  بیغرت  امهادحإ  ناتدـئاف  ةرظانملا  یف  تلق  نإف  هیندـی  یلاعت و  هللا  نم  هبرقی  هدعـسی و  وأ  هیقـشی  و 
مل تقدص و  انلق  ملعلا . ذخآم  كردل  سفنلا  ۀیوقت  رطاخلا و  ذیحشت  اهیف  نأ  ۀیناثلا  ۀبغرلا و  هذه  رتفی  ام  اهباب  دس  یف  مولعلا و  تسردنال 

ۀینامث اهل  انرکذ  لب  ةرظانملا  باب  دسل  هانرکذ  ام  رکذن 
335 ص : دیرملا ، ۀینم 
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ناک نإف  رطاخلا  ذیحشت  ملعلا و  یف  ۀبغرلا  نم  اهدئاوف  ردتـسی  مث  اهتافآ  نع  زرتحی  اهطورـش و  رظانملا  یعاریل  ۀفآ  ةرـشع  یتنثا  طورش و 
هللا نإف  تمکح  ام  سئبف  رطاخلا  ذیحـشت  ملعلا و  یف  ۀـبغرلا  لـجأل  اـهعمجأب  لـمتحت  تاـفآلا و  هذـه  یف  صخری  نأ  یغبنی  هنأ  کـضرغ 

لکوم ناطیـشلا  یعیبط و  ثعاب  ۀـسائرلا  معن  ۀـسائرلاب . ةرخآلا ال  باوث  نم  اودـعو  امب  ملعلا  یف  قلخلا  اوبغر  هءایفـصأ  هلوسر و  یلاـعت و 
نمم  وهف  ناطیشلا  کیرحتب  ملعلا  یف  هتبغر  تکرحت  نم  نأ  ملعا  و  کتنواعم . هنع و  کتباین  نع  نغتسم  وه  هیف و  بیغرتلا  هکیرحتب و 

«3  » ْمَُهل َقالَخ  ٍماَْوقَِأب ال  َو  « 2  » ِرِجاَْفلا ِلُجَّرلِاب  َنیِّدلا  اَذَه  ُدِّیَُؤی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ص : ُلوُسَر  ْمِهِیف  َلاَق 
یلع یلاعت  هللا  ءانمأ  لـسرلا و  ءاـفلخ  ءاـیبنألا و  ۀـثرو  نم  وهف  یلاـعت  هللا  باوث  یف  مهبیغرت  ءاـیبنألا ع و  کـیرحتب  هتبغر  تکرحت  نم  و  . 

هکرتیلف و اهبانتجا  یلع  ردقی  ناک ال  نإف  اهانرکذ  یتلا  تافآلا  هذه  بنتجیل  رطاخلا و  ذحـشیلف  تقدـص  دـقف  رطاخلا  ذیحـشت  امأ  و  هدابع .
رطاوخ تذحـشت  دق  ذیحـشتلا و  یف  غلبأ  کلذ  نإف  قالخألا  تارودـک  نع  بلقلا  ۀیفـصت  هیف و  رکفتلا  لوط  ملعلا و  یلع  ۀـبظاوملا  مزلیل 

ةدحاولا ۀعفنملا  کلت  لجأل  هتافآل  ضرعتلا  زوجی  ةریثک ال  تافآ  ةدحاو و  ۀعفنم  هل  تناک  اذإ  ءیـشلا  و  ةرظانملا . هذه  نودب  نیدـلا  لهأ 
یلاعت  هللا  لاق  رسیملا  رمخلا و  مکح  کلذ  یف  همکح  لب 

336 ص : دیرملا ، ۀینم 
هللا امهمیرحت و  دکأ  کلذل و  امهمرحف  « 4 . » امِهِعْفَن ْنِم  ُرَبْکَأ  امُهُْمثِإ  َو  ِساَّنِلل  ُِعفانَم  َو  ٌرِیبَک  ٌْمثِإ  امِهِیف  ُْلق  ِرِْسیَْملا  َو  ِرْمَْخلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی 

قفوملا 
337 ص : دیرملا ، ۀینم 

[ شماه *****]
.42 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ  ( - » 1)

مولع ءایحإ  « ؛ 241 ج 2 / ّیمرادلا » ننس  « ؛ 309 ج 2 / دمحأ » دنسم  « ؛ بابلا 47 ( ، 1  ) نامیإلا باتک  ، 106 ج 1 / ملسم » حیحـص  ( - » 2)
.213 ج 7 / ، 303 ، 302 ج 5 / دئاوزلا » عمجم  « ؛ 43 ج 1 / نیدلا »

ج دئاوزلا » عمجم  « ؛ ثیدحلا 1938 ، 279 ج 2 / ریدقلا » ضیف  : » هحرش و  ، 74 ج 1 / ریغصلا » عماجلا  ، » 43 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ  ( - » 3)
ثیدحلا 1. بجی ، نم ال  داهجلا و  هیلع  بجی  نم  باب  داهجلا ، باتک  ، 19 ج 5 / یفاکلا » « ؛ 302 / 5

.219 (: 2  ) ةرقبلا ةروس  ( - 4)

ملعلا ۀلآ  یه  یتلا  بتکلا  ۀباتکلا و  بادآ  یف  عبارلا  بابلا 

هراشا

ریغ اهتیراع و  اهئارش و  اهلمح و  اهعـضو و  اهطبـض و  اهحیحـصتب و  قلعتی  ام  ملعلا و  ۀلآ  یه  یتلا  بتکلا  ۀباتکلا و  بادآ  یف  عبارلا  بابلا 
کلذ 

339 ص : دیرملا ، ۀینم 
یلوألا لئاسم ) هیف  اهب و  قلعتی  ام  بتکلا و  ۀباتکلا و  بادآ  )

- ۀینیدلا بلاطملا  لجأ  نم  ۀباتکلا  -[ 1]

نافقوتی ام  ۀیعرـشلا و  مولعلا  نم  امهعبتی  ام  ۀنـسلا و  باتکلا و  نم  ۀیفینحلا  ۀلملا  بابـسأ  ربکأ  و  ۀینیدلا - بلاطملا  لجأ  نم  ۀـباتکلا  -[ 1]
فقوتی ثیح  کلذـک  یهف  نایعألا  یلع  ابجاو  ناـک  نإـف  بوتکملا  ملعلا  بسح  ماـکحألا  یف  ۀمـسقنم  یه  ۀـیلقعلا و  فراـعملا  نم  هیلع 
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باتکلا و یلإ  ۀبـسنلاب  اذه  اننامز  یف  یه  و  ۀبحتـسم . هتباتکف  ابحتـسم  ناک  نإ  کلذک و  یهف  ۀـیافکلا  یلع  ابجاو  ناک  نإ  اهیلع و  هظفح 
ثیدحلا ریـسفتلا و  بتک  امیـس  راطقألا  یلإ  ۀبـسنلاب  ۀیافکلا  ضرفب  موقی  ام  نیدلا  بتک  نم  دجوی  ذإ ال  اقلطم  بوجولاب  ۀـفوصوم  ۀنـسلا 

اظفح ۀباتک و  امهلاحب  مامتهالا  ملـسم  لک  یلع  بجیف  ساکتنالاب  تنذآ  دق  امهمالعأ  تایار  ساردنالا و  یلع  تفرـشأ  دق  امهملاعم  نإف 
بطاخی  ۀیافک  هیف  نم  هب  مقی  مل  اذإ  ۀیافکلا  ضرف  نإ  ۀمولعملا  دعاوقلا  نم  و  ۀیافک . ۀیاور  احیحصت و  و 

340 ص : دیرملا ، ۀینم 
یف کلذ  عم  درو  دق  و  ۀیافک . هیف  ام  دجوی  نأ  یلإ  ینیعلا  بجاولاک  کلذ  یف  نوکیف  هب  فلکم  لک  هیف  ریـصقتلاب  مثأی  فلکم و  لک  هب 

راثآلا نم  ریثک  اهلعف  یلع  لیزجلا  باوثلاب  دعولا  ۀباتکلا و  یلع  ثحلا 
«1  » ُُهَتباَتِک َلاَق  ُهُدِییْقَت  اَم  َو  َلِیق  َْملِْعلا  اوُدِّیَق  َلاَق  ُهَّنَأ  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  ُْهنِمَف 

ُِّیبَّنلا َُهل  َلاَقَف  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  َِکلَذ  اَکَـشَف  ُهُظَفْحَی  َال  َو  ُُهبِْجُعیَف  َثیِدَْحلا  ُْهنِم  ُعِمَتْـسَی  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  ُسِلْجَی  َناَک  ِراَْصنَْألا  َنِم  اًلُجَر  َّنَأ  َِيُور  َو 
«2  » َّطُخ َْيأ  ِهِدَِیب  َأَمْوَأ  َو  َِکنیِمَِیب  ْنِعَتْسا 

َْمل ْنَمَف  َْملِْعلا  اوُمَّلَعَتَف  َنیِرَخآ  ٍمْوَق  َراَـبِک  اوـُنوُکَت  ْنَأ  ُکِـشُوی  َو  ٍمْوَـق  ُراَغِـص  ْمُکَّنِإ  َلاَـقَف  ِهیِخَأ  ِیَنب  َو  ِهِیَنب  اَـعَد  ُهَّنَأ  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َو 
«3  » ِِهْتَیب ِیف  ُهْعَضَْیل  َو  ُْهُبتْکَْیلَف  ُهَظَفْحَی  ْنَأ  ْمُْکنِم  ْعِطَتْسَی 

«4  » اُوُبتْکَت یَّتَح  َنوُظَفَْحت  َال  ْمُکَّنِإَف  اُوُبتْکا  ُلوُقَی  ِهَّللا ع  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  َو 
«5  » َِۀباَتِْکلا یَلَع  ُلِکَّتَی  ُْبلَْقلا  َلاَق  ُْهنَع ع  َو 

ِهَّللا ع  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َةَراَرُز  ِْنب  ِْدیَبُع  ْنَع  َو 
341 ص : دیرملا ، ۀینم 

«6  » اَْهَیلِإ َنوُجاَتَْحت  َفْوَس  ْمُکَّنِإَف  ْمُِکُبتُِکب  اوُظِفَتْحا 
ِساَّنلا یَلَع  ِیتْأَی  ُهَّنِإَف  َکِیَنب  َکَُبتُک  ْثِرْوَأَف  َِّتم  ْنِإَف  َِکناَوْخِإ  ِیف  َکَْملِع  َُّثب  َو  ُْبتْکا  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق  َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  ِنَع  َو 

«7  » ْمِِهُبتُِکب اَّلِإ  ِهِیف  َنوُسَنْأَی  َال  ٍجْرَه  ُناَمَز 
ُهَْنَیب اَمِیف  ًاْرتِس  ُۀَقَرَْولا  َِتناَک  ٌْملِع  اَْهیَلَع  ًةَدِحاَو  ًۀَقَرَو  َكََرت  َو  َتاَم  اَذِإ  َنِمْؤُْملا  َّنِإ  َلاَق  ُهَّنَأ  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  ِهِداَنْسِِإب  ِهِیلاَمَأ  ِیف  ُقوُدَّصلا  َيَور  َو 

يِْدبَع َیلِإ  َتْسَلَج  ُِکلَْملا  ُهاَداَن  ًۀَعاَس  ِِملاَْعلا  َْدنِع  َسَلَج  ْنَم  َو  اَهِیف  اَم  َو  اَْینُّدلا  َنِم  َعَسْوَأ  ًۀَـنیِدَم  ٍفْرَح  ِّلُِکب  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهاَطْعَأ  َو  ِراَّنلا  َْنَیب  َو 
«8  » ِیلَابُأ َال  َو  ُهَعَم  َۀَّنَْجلا  َکَّنَنِکْسَُأل  ِیلاَلَج  َو  ِیتَّزِع  َو 

[ شماه *****]
.196 ج 1 / دئاوزلا » عمجم  « ؛ 68 ج 1 / یلآللا » یلاوع  « ؛ 364 لصافلا / » ثّدحملا  « ؛ 106 ج 1 / نیحیحصلا » یلع  كردتسملا  ( - » 1)

.66 ج 2 / يوارلا » بیردت  « ؛ 68 - 65 ملعلا / » دییقت  « ؛ ثیدحلا 2666 بابلا 12 ، ملعلا ، باتک  ، 39 ج 5 / يذمرتلا » ننس  ( - » 2)
.82 ج 1 / هلضف » ملعلا و  نایب  عماج  « ؛ 91 ملعلا / » دییقت  « ؛ 130 ج 1 / ّیمرادلا » ننس  ( - » 3)

ثیدحلا 9. بتکلاب ، کّسمتلا  ۀباتکلا و  لضف  ثیدحلا و  بتکلا و  ۀیاور  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 52 ج 1 / یفاکلا » ( - » 4)

ثیدحلا 8. بتکلاب ، کّسمتلا  ۀباتکلا و  لضف  ثیدحلا و  بتکلا و  ۀیاور  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 52 ج 1 / یفاکلا » ( - » 5)
ثیدحلا 10. بتکلاب ، کّسمتلا  ۀباتکلا و  لضف  ثیدحلا و  بتکلا و  ۀیاور  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 52 ج 1 / یفاکلا » ( - » 6)
ثیدحلا 11. بتکلاب ، کّسمتلا  ۀباتکلا و  لضف  ثیدحلا و  بتکلا و  ۀیاور  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 52 ج 1 / یفاکلا » ( - » 7)

. ریسی فالتخاب   41 - 40 قودصلا / » یلامأ  ( - » 8)

یلاعت ۀینلا هللا  صالخإ  بتاکلا  یلع  بجی  -[ 2]
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ملعلا و لیـصحت  نم  برـض  ةدابع و  اهنأل  ملعلا  ۀبلط  یف  اهـصالخإ  بجی  امک  هتباتک  یف  یلاعت  ۀینلا هللا  صالخإ  بتاکلا  یلع  بجی  -[ 2]
هنع دیزی  و  ۀیافک . هیف  ام  هدـیعو  همذ و  نم  « 1  » مدقت دق  ملعلاب و  دصقلاک  ایندـلا  سفنلا و  ظوظح  نم  یلاعت  هللا  ریغل  اهب  دـصقلا  هظفح و 
ۀنـس نم  رـش و  وأ  ریخ  نم  بترتی  ام  هطخ  یلع  بترتی  هعقوی و  ام  رظنیلف  هیلع  وأ  هل  ۀجح  ۀمایقلا  موی  نوکی  ام  هدیب  عقوم  هنأ  ارـش  وأ  اریخ 

نأ کلذ  نم  ملعی  و  هببـسی . ام  رظنیلف  هرزو  وأ  هب  عفتنی  نم  رجأ  یف  کیرـش  وهف  الیوط  ارهد  هتوم  دـعب  هتاـیح و  یف  اـهب  لـمعی  ۀـعدب  وأ 
ءامد یلع  ءاملعلا  دادم  لیضفت  ءاج  انه  نم  هماود و  هب و  عافتنالا  ةرثک  ببسب  دراوملا  ضعب  یف  ملعلا  باوث  یلع  داز  امبر  ۀباتکلا  باوث 

342 ص : دیرملا ، ۀینم 
«. 3  » مهتوم دعب  عفنت  ءادهشلا ال  ءامد  مهتوم و  دعب  عفنی  مهدادم  نإ  ثیح  « 2  » ءادهشلا

[ شماه *****]
. لّوألا بابلا  لّوأ  یف  مّدقت  ( - 1)

.67 یعادلا / » ةّدع  « ؛ » قودصلا یلامأ   » نع القن  ، 14 ج 2 / راونألا » راحب  « ؛ ثیدحلا 849 ، 284 ج 4 / هیقفلا » هرضحی  نم ال  باتک  ( - » 2)
اهجو شماهلا ، ، 61 ج 4 / یلآللا » یلاوع   » یف یئاسحألا  روهمج  یبأ  نبا  لـقن  و  ءاـملعلا . ضعب  نع  ، 67 یعادلا / » ةّدـع   » یف هلقن  ( - 3)

. هیلع هّللا  ۀمحر  یّلحلا  ۀمالعلا  نع  ءادهشلا ، ءامد  یلع  ءاملعلا  دادم  لیضفت  یف  رخآ 

اهیلإ جاتحملا  بتکلا  لیصحتب  ینتعی  نأ  ملعلا  بلاطل  یغبنی  -[ 3]

وأ ةراجإبف  الإ  ءارـش و  وأ  ۀباتکب  هنکمأ  ام  ۀـعفانلا  مولعلا  یف  اهیلإ  جاتحملا  بتکلا  لیـصحتب  ینتعی  نأ  ملعلا  بلاطل  یغبنی  « 1  » ۀثلاثلا -[ 3]
اهنم و نکمتی  مل  نم  یلع  دئاز  قرت  اهتطـساوب  مهل  لصح  ۀقباسلا و  ۀنمزألا  یف  لضافألا  اهب  بردت  ام  اریثک  لیـصحتلا و  ۀلآ  اهنأل  ۀـیراع 

نم هبیـصن  ملعلا و  نم  هظح  اهترثک  اهعمج و  اهلیـصحت و  لعجی  نأ  بلاطلل  یغبنی  و ال  «. 2  » اهحرشب رمألا  لوطی  صیـصاقأ  کلذ  یف  مهل 
«3  » لئاقلا نسحأ  دقل  خیاشملا و  يدی  نیب  سولجلا  دجلا و  بعتلا و  یلإ  کلذ  عم  جاتحی  لب  مهفلا 

ایعاو اظفاح  نکت  مل  اذإ 
عفنی بتکلل ال  کعمجف 

[ شماه *****]
.164 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

تأرق یهلإلا و  ملعلا  یلإ  تدـع  ّمث  : » انیـس … نبا  ّیلع  یبأ  نع  ، 416 - 415 ءامکحلا / » خـیرات   » یف یطفقلا  هلقن  ام  کـلذ  نم  و  ( - 2)
عم انأ  اظوفحم و  یل  راص  ةّرم و  نیعبرأ  هتءارق  تدـعأ  یّتح  هعـضاو  ضرغ  ّیلع  سبتلا  هیف و  ام  مهفأ  تنک  امف  ۀـعیبطلا » دـعب  اـم   » باـتک

تقو ترـضح  ماّیألا  نم  موی  یف  انأ  اذإف  همهف . یلإ  لیبس  باـتک ال  اذـه  تلق : و  یـسفن ، نم  تسیأ  هب و  دوصقملا  ـال  همهفأ و  ـال  کـلذ 
یّنم رتشا  یل : لاقف  ملعلا ، اذـه  یف  ةدـئاف  نأ ال  دـقتعم  مّربتم  ّدر  هتددرف  ّیلع  هضرعف  هیلع ، يدانی  دـّلجم  لـالد  دـیب  نیقاّرولا و  یف  رـصعلا 

، ۀعیبطلا دعب  ام  ضارغأ  یف  یبارافلا  رصن  یبأل  باتک  وه  اذإف  هتیرتشاف  هنمث . یلإ  جاتحم  هبحاص  مهارد و  ۀثالثب  هکعیبأ  صیخر  ّهنإف  اذه ؛
تحرف بلقلا و  رهظ  یلع  یل  راـص  دـق  ّهنأ  ببـسب  باـتکلا  کـلذ  ضارغأ  تقولا  یف  ّیلع  حـتفناف  هتءارق ، تعرـسأ  یتـیب و  یلإ  تعجرف 

«. یلاعت هّلل  ارکش  ءارقفلا  یلع  ریثک  ءیشب  هموی  یناث  تقّدصت  کلذب و 
ج 1/ ءابدألا » تارضاحم   » و 82 ؛ ج 1 / هلضف » ملعلا و  نایب  عماج   » و 388 ؛ لصافلا / » ثدحملا   » یف امک  يدزألا  ریشب  نب  دّمحم  وه  ( - 3)

: هلبق و  ، 38 ءالقعلا / » ۀضور   » و 49 ؛

هوحن ءارشب و  اهلیصحت  هنکمأ  نإ  اهخسنب  لغتشی  نأ ال  -[ 4]
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ةزعل وأ  نمثلا  مدعل  ءارشلا  رذعت  ول  معن  مهأ  ملعلا  لیصحتب  لاغتـشالا  نأل  هوحن  ءارـشب و  اهلیـصحت  هنکمأ  نإ  اهخـسنب  لغتـشی  نأ ال  -[ 4]
. هکلمت ناکمإ  عم  ةراعتسالاب  یضری  هسفنل و ال  بتکیلف  بتاکلا 

عدوتسم  بتکلا  یف  یملع  سلجم و  یف  لهجلاب  دهشأ  أ 
343 ص : دیرملا ، ۀینم 

لـصح هتقو  طبـض  نم  لسکلاب و  الإ  ظحلا  توفی  ملعلا و ال  نم  هظح  هب  عیـضی  هنیعی و ال  هللا  نإف  هل  رمـشیلف  خسنلا  یلإ  لاحلا  لآ  یتم  و 
. کلذ یف  ۀحلاص  ۀلمج  « 1  » مدقت دق  هبلطم و 

[ شماه *****]
.231 ص 224 - لّوألا ، بابلا  نم  ثلاثلا  عونلا  نم  لّوألا  مسقلا  یف  مّدقت  ام  دیری  هّلعل  ( - 1)

اهیف هیلع  ررض  نمل ال  بتکلا  ةراعإ  بحتسی  -[ 5]

ملعلا و یلع  ۀـناعإلا  نم  هیف  امل  ادـکؤم  ابابحتـسا  اهب  هنم  ررـض  نمم ال  اهیف  هیلع  ررـض  نمل ال  بتکلا  ةراعإ  بحتـسی  « 1  » ۀسماخلا -[ 5]
ةراعإ ملعلا  ۀکرب  فلسلا  ضعب  لاق  دق  رجألا و  لضفلا و  نم  ۀیراعلا  قلطم  یف  ام  عم  يوقتلا  ربلا و  یلع  ةدعاسملا  ریخلا و  یلع  ةدضاعملا 

نأ ریعتـسملل  یغبنی  و  « 3  » هبتک بهذـت  وأ  هب  عفتنی  الف  تومی  وأ  هاسنی  نأ  ثـالث  يدـحإب  یلتبا  ملعلاـب  لـخب  نم  رخآ  لاـق  و  « 2  » بتکلا
. اریخ هیزجی  هناسحإل و  کلذ  ریعملل  رکشی 

[ شماه *****]
.67 ج 1 / بّذهملا » حرش  « ؛ 168 - 167 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

. عیکو یلإ  بسن   67 ج 1 / بّذهملا » حرش   » یف و  . 90 ج 2 / يوارلا » بیردت  « ؛ 175 ءالمتسالا / » ءالمإلا و  بدأ  ( - » 2)
یف هّللا  همحر  ّيرئازجلا  ثّدـحملا  لاـق  . 67 ج 1 / بّذـهملا » حرـش   » و 90 ؛ ج 2 / يوارلا » بیردـت   » یف اـمک  يروثلا  نایفـس  هلاـق  ( - 3)

، هدعب هبتک  تیقبف  بتکلاب ، لخبلا  ضعب  هنم  لصحی  خیش  انل  ناک  دق  و  ةریثک ، ارارم  هاندهاش  ءیـش  اذه  و  : » 371 ج 3 / ۀینامعنلا » راونألا  »
یتلا قاروألا  علق  هیلإ  ۀـجاح  هل  ناک  اباتک و  هنم  انریغ  وأ  نحن  انبلط  اذإ  رخآ  خیـش  انل  ناک  و  ۀـمیق ؛ سخبأب  قاوسألا  یف  هتاـنب  اـهتعاب  دـق 

«. همهف ملعلل و  نیلباق  ادالوأ  یلاعت  هّللا  هاطعأ  اهب و  ءاملعلا  عفتنا  هبتک و  تمنف  یقابلا ، یطعأ  اهیلإ و  جاتحی 

هظفح هیلع  بجو  اباتک  راعتسا  اذإ  -[ 6]

هـسبحی هتجاح و ال  یـضق  اذإ  هدری  لب  هدنع  هماقم  لطی  هب و ال  طلی  نأ ال  بیعتلا و  فلتلا و  نم  هظفح  هیلع  بجو  اباتک  راعتـسا  اذإ  -[ 6]
و «. 1  » هایإ هریغ  ةراعإ  نم  هبحاص  عنمی  الئل  هنم و  ةدـئافلا  لیـصحت  نع  لسکی  الئل  هبحاص و  یلع  هب  عافتنالا  توفی  ـالئل  هنع  ینغتـسا  اذإ 
و « 2  » ارثن امظن و  ةریثک  ءایـشأ  فلـسلا  نع  بتکلا  درب  ءاطبإلا  مذ  یف  ءاج  دـق  هل و  انماض  ریـصی  هسبح و  هیلع  مرح  کـلاملا  هبلط  اذإ  اـمأ 

. اهتراعإ نم  دحاو  ریغ  عنتما  اهظفح  یف  ریصقتلا  اهسبح و  ببسب 
344 ص : دیرملا ، ۀینم 

[ شماه *****]
«. لهأب هل  سیل  نّمع  هب  ّنض  لخبلا و  قیرط  باتکلا  ةراعإ  یف  کلس  نم   » یف  150 - 146 ملعلا / » دییقت   » رظنا ( - 1)

.179 - 176 ءالمتسالا / » ءالمإلا و  بدأ  « ؛ 150 - 146 ملعلا / » دییقت   » عجار ( - 2)

هریغ باتک  حلصی  نأ  زوجی  ال  -[ 7]
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هحتاوف و ضایب  یف  ائیش  بتکی  هیشحی و ال  هبحاص و ال  نذإ  ریغب  رجأتسملا  وأ  راعتسملا  هریغ  باتک  حلـصی  نأ  زوجی  ال  « 1  » ۀعباسلا -[ 7]
ثیح ةرورض  ریغل  هعدوی  هریغ و ال  هریعی  هدوسی و ال  و ال  « 2  » هعمس ءزج  یلع  ثدحملا  هبتکی  امک  وه  هکلام و  اضر  ملع  اذإ  الإ  همتاوخ 
عفتنی نم  یلع  افقو  باتکلا  ناک  نإف  قشأ . ۀعلاطملاب و  عافتنالا  یلع  دئاز  عافتنا  خـسنلا  نإف  هبحاص  نذإ  ریغب  هنم  خـسنی  اعرـش و ال  زوجی 

هیف رظانلا  نم  کلذل  لهأ  وه  نمم  هحالـصإب  سأب  طایتحالا و ال  عم  هب  عافتنالا  هکاسمإ و  هل  زوجی  نمل  هنم  خسنلاب  سأب  الف  نیعم  ریغ  هب 
بتکی الف  هرظان  وأ  هبحاص  نذإب  هنم  خسن  اذإ  و  یعرـشلا . مکاحلا  یلإ  هیف  رظنلاف  صاخ  رظان  هل  نکی  مل  نإف  بجی  دـق  لب  هل  نذأی  نم  وأ 

افرع دعی  ام  لک  نم  هظفح  بجیف  ۀلمجلاب  و  ۀـباتکلا . قوف  « 3  » دودـمملا ملقلاب  رمی  هیلع و ال  ةربحملا  عضی  هنطب و ال  یف  ساـطرقلا  هنم و 
نم اریثک  نإف  بتکلا  ظفحب  نواهتملا  اصوصخ  راعتـسملا  یف  زوجی  ام ال  هیف  زوجی  دـقف  هباتک  ناسنإلا  ظفح  یلع  دـئاز  رمأ  وه  اریـصقت و 

. هجوب راعتسملا  یف  غوسی  رمألا ال  اذه  درابلا و  عبطلا  ببسب  ۀیاغلا  یف  هباتک  نهتمی  سانلا 
[ شماه *****]

.169 - 168 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
ام فیک  و  هعمس ،» ءزج  یلع   » لدب هعمس » ام  بسح  یلع  : » خسنلا رئاس  یف  نکل  و  ن ؛ »  » و ه »  » و ، 169 عماسلا / » ةرکذت   » یف اذکه  ( - 2)

. لامجإلا ماهبإلا و  نم  ةرابعلا  ولخت  الف  ناک 
نم تددم  و  هب ، بتکی  ام  دادـملا  «: » ددـم  » ةدام ، 68 رینملا / » حابـصملا   » یف لاـق  دادـم ؛ هب  ةاودـلا و  یف  سمغ  يذـلا  ملقلا  ینعی  ( - 3)

«. ۀباتکلل ملقلاب  اهنم  تذخأ  اهنم : تددمتسا  ةاودلا و 

اروشنم اشورفم  ضرألا  یلع  هعضی  الف  هعلاط  وأ  باتکلا  نم  خسن  اذإ  -[ 8]

هجولا یلع  یـسرک  وأ  الثم  نیباتک  نیب  هلعجی  لب  اروشنم  اشورفم  ضرألا  یلع  هعـضی  الف  هعلاط  وأ  باتکلا  نم  خـسن  اذإ  « 1  » ۀنماثلا -[ 8]
. هدلج هقرو و  هکبح و  عیطقت  عرسی  الئل  « 2  » فورعملا

345 ص : دیرملا ، ۀینم 
[ شماه *****]

.170 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
(. شماهلا ، 170 عماسلا / » ةرکذت  « )» هقاروأ ّدش  باتکلا : کبح  و  باتکلل ، لحرلا  وه  بتکلا  ّیسرک  ( - » 2)

فر وأ  بشخ  اهتحت  وأ  یسرک  یلع  نکتلف  ۀفوفصم  بتکلا  عضو  اذإ  -[ 9]

نیب اـهنیب و  نوکی  نأ  یلوـألا  کـلذ و  وحن  فر و  وأ  بشخ  اـهتحت  وأ  یـسرک  یلع  نکتلف  ۀفوفـصم  بتکلا  عـضو  اذإ  « 1  » ۀعساتلا -[ 9]
لکأت نم  عنمی  ام  اهتحت  اهقوف و  لعج  هوحن  وأ  بشخ  یلع  اهعـضو  اذإ  و  یلبت . وأ  يدـنتت  یک ال  ضرألا  یلع  اهعـضی  ـال  ولخ و  ضرـألا 

اهمولع و رابتعاب  بتکلا  عضو  یف  بدألا  یعاری  و  هریغ . وأ  طئاح  نم  اهدنـسی  وأ  اـهمداصی  اـم  نیب  اـهنیب و  لـعجی  کلذـک  هب و  اـهدولج 
نأ یلوألا  لکلا و  یلعأ  هلعج  میرکلا  فحـصملا  اهیف  ناک  نإف  جـیردتلا  یعاری  مث  لکلا  یلعأ  فرـشألا  عضیف  اهفنـصم  فرـش  اهفرش و 

نآرقلا ریـسفت  مث  فرـصلا  ثیدحلا  بتک  مث  سلجملا  ردص  یف  فیظن  رهاط  طئاح  یف  دتو  وأ  رامـسم  یف  ةورع  تاذ  ۀطیرخ  یف  نوکی 
رثـکی ـالئل  ریغـصلا  تاوذ  قوف  ریبـکلا  عطقلا  تاذ  عضی  ـال  و  ۀـیبرعلا . مث  هقفلا  مث  هقفلا  لوصأ  مث  نیدـلا  لوـصأ  مث  ثیدـحلا  ریـسفت  مث 

نم تاحفـصلا  رخآ  بناج  یف  هیلع  باتکلا  مسا  بتکی  نأ  یغبنی  و  اهرـسکت . عرـسی  ـالئل  هئاـنثأ  یف  « 2  » ةدرلا عضو  رثکی  ـال  اـهطقاست و 
. بتکلا نیب  نم  هجارخإ  رسیت  باتکلا و  ۀفرعم  هتدئاف  و  « 3  » لفسأ

[ شماه *****]
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.172 - 170 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
(. شماهلا ، 172 عماسلا / » ةرکذت  « )» يرسیلا ۀّفّدلا  قوف  دلجلا  نم  ةدئازلا  ۀعطقلا  یه  ةدرلا  ( - » 2)

یلإ ۀـمجرتلا  هذـه  فورح  سوءر  لعجی  و  : » اـنه ، 172 عماـسلا / » ةرکذـت   » یف داز  و  باـتکلا ،» فطع   » مویلا هیلع  قـلطی  اـم  ینعی  ( - 3)
«. ۀلمسبلا بناج  نم  یتلا  ۀیشاغلا 

اهریغ وأ  سیرارکلل  ۀنازخ  باتکلا  لعجی  نأ ال  -[ 10]

و ال ادنتسم ] و ال   ] ادنسم و ال  « 2  » اسنکم ۀحورم و ال  ةدخم و ال  اهریغ و ال  وأ  سیرارکلل  ۀـنازخ  باتکلا  لعجی  نأ ال  « 1  » ةرشاعلا -[ 10]
ۀفیطل ۀقروب  لب  فاج  ءیشب  وأ  دوعب  ملعی  اهتیواز و ال  وأ  ۀقرولا  ۀیشاح  يوطی  قرولا و ال  یف  امیـس  اهریغ ال  ثیغاربلل و  ۀلتقم  ائکتم و ال 

. ایوق هرفظ  سبکی  الف  رفظ  اذإ  اهوحن و  و 
346 ص : دیرملا ، ۀینم 

[ شماه *****]
.173 - 172 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

امک سبکملا - و  172 ؛ عماسلا / » ةرکذت   » یف امک  اسبکم » و ال   » باوصلا نوکی  نأ  لمتحی  و  ۀطوطخملا ، خـسنلا  عیمج  یف  اذـکه  ( - 2)
«. هبشأ ام  قرولا و  فوصلا و  سبکل  ۀلآ  « -: » سبک  » ةدام ، 773 ج 2 / طیسولا » مجعملا   » یف

هدر هذخأ و  دنع  هدقفتی  نأ  هل  یغبنی  اباتک  راعتسا  اذإ  -[ 11]

بیترت هطـسو و  هرخآ و  هلوأ و  دهعت  اباتک  يرتشا  اذإ  هدر و  هذخأ و  دنع  هدـقفتی  نأ  هل  یغبنی  اباتک  راعتـسا  اذإ  « 1  » ةرشع ۀیداحلا  -[ 11]
هنإف احالصإ  وأ  اقاحلإ  يری  نأ  هشیتفت  نع  نامزلا  قاض  اذإ  هتحص  هنظ  یلع  بلغی  امم  هتحص و  ربتعا  هقاروأ و  حفصت  هسیرارک و  هباوبأ و 

. اهوحن قاحلإلا و  طشکلا و  برضلاب و  هحالصإ  دیری  « 2  » ملظی یتح  باتکلا  ءیضی  مهضعب ال  لاق  یتح  ۀحصلا  دهاوش  نم 
[ شماه *****]

.173 - 172 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
.173 عماسلا / » ةرکذت  ( - » 2)

ةراهط یلع  نوکی  نأ  یغبنیف  ۀیعرشلا  ملعلا  بتک  نم  ائیش  خسن  اذإ  -[ 12]

قرولا ربحلا و  بایثلا و  ندبلا و  رهاط  البقتسم  ةراهط  یلع  نوکی  نأ  یغبنیف  ۀیعرشلا  ملعلا  بتک  نم  ائیش  خسن  اذإ  « 1  » ةرشع ۀیناثلا  -[ 12]
مل نإ  نکل  اهبتک  دق  فنـصملا  نکی  مل  نإ  هلآ و  هلوسر و  یلع  ةالـصلا  دمحلا هللا و  ِمیِحَّرلا و  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ۀباتکب  باتکلا  ئدـتبی  و 

ۀلدمحلاب و باتکلا  متخی  کلذک  و  کلذ . وحن  خیـشلا و  وأ  فنـصملا  لاق  کلذ  دعب  لوقی  نأب  کلذـب  رعـشأ  فنـصملا  مالک  نم  نکت 
وأ ینالفلا  باتکلا  مت  لمک  اذإ  بتکی  باتکلا و  لمک  نکی  مل  نإ  اذک  اذک و  هولتی  ینالفلا و  ءزجلا  رخآ  بتکی  ام  دعب  مالسلا  ةالصلا و 
زع وأ  هناحبس  وأ  یلاعت  لثم  میظعتلاب  هعبتأ  یلاعت  هللا  مسا  بتک  املک  و  ةریثک . دئاوف  هیفف  کلذ  وحن  باتکلا و  مت  همامتب  ینالفلا و  ءزجلا 

یلصی و مالـسلا و  هلآ و  یلع  هیلع و  ةالـصلا  هدعب  بتک  یبنلا ص  مسا  بتک  املک  اضیأ و  کلذب  ظفلتی  کلذ و  وحن  سدقت و  وأ  لج  و 
نیمورحملا ضعب  لعفی  امک  ارارم  رطـسلا  یف  تعقو  ول  اهریرکت و  نم  مأسی  باتکلا و ال  یف  ةالـصلا  رـصتخی  و ال  اضیأ . هناسلب  وه  ملـسی 

ضعب  لاق  لب  صوصنملا  یلوألا و  فالخ  هلک  کلذ  نإف  هلص  وأ  مسلص  وأ  مص  وأ  ملص  وأ  معلص  ۀباتک  نم  نیفلختملا 
347 ص : دیرملا ، ۀینم 
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اهیلع میظعلا  باوثلا  تیوفت  اهلامکإب  لالخإلا  یف  ام  لقأ  و  «. 2  » هدی تعطق  معلص  بتک  نم  لوأ  نإ  ءاملعلا 
«3  » ِباَتِْکلا َِکلَذ  ِیف  یِمْسا  َماَد  اَم  َُهل  ُرِفْغَتْسَت  ُۀَِکئاَلَْملا  ِلََزت  َْمل  ٍباَتِک  ِیف  َّیَلَع  یَّلَص  ْنَم  َلاَق  ُهَّنَأ  ُْهنَع ص  َدَرَو  ْدَقَف 

هللا همحر  بتک  مالعألا  فلسلا  نم  دحأ  رکذب  وأ  هیلع  هللا  ناوضر  وأ  هنع  هللا  یضر  بتک  رباکألا  امیس  ۀباحصلا  نم  دحأ  رکذب  رم  اذإ  و  . 
مالسلا مالسلا  مهیلع  ۀمئألل  لعجی  نأ  یغبنی  ءایبنألاب و  مالسلا  ةالـصلا و  صاصتخاب  ةداعلا  ترج  دق  کلذ و  وحن  هتمحرب و  هللا  هدمغت  وأ 

«. 4  » ثیدحلا نآرقلا و  هیلع  لد  امک  نمؤم  لک  یلع  ةالصلا  زوجی  لب  هلک  کلذ  فالخ  زاج  نإ  و 
348 ص : دیرملا ، ۀینم 

نم طقـس  نإ  هبتکی و  لب  فنـصملا  تابثإب  ۀـیاورلاب و ال  هیف  دـیقتی  الف  هیوری  مالک  هئـشنی ال  ءاعد  وه  هوحن  ءاـنثلا و  نم  رکذ  اـم  ۀـباتک  و 
هطبض هتابثإب و  ۀیانعلا  تناک  فینـصتلا  یف  اروکذم  وأ  ۀیاورلا  هب  تءاج  دق  کلذ  نم  ائیـش  دجو  اذإ  و  هنم . عومـسملا  وأ  لوقنملا  لصألا 
رکذی نأ  یغبنی  کلذـب و  قطنلا  عم  ۀـباتکلا  نم  هلک  کلذ  طاقـسإ  یلإ  « 5  » ءاملعلا ضعب  بهذ  رثکألا و  راـتخم  حـجارلا و  وه  اذـه  رثکأ 

. سأب هب  نکی  مل  ةالصلا  یلع  رصتقا  ول  و  « 6  » ۀیآلا رهاظب  المع  ةالصلا  عم  یبنلا  یلع  مالسلا 
[ شماه *****]

.132 - 128 ج 2 / یقابلا » حتف  « ؛ 173 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
.77 ج 2 / يوارلا » بیردت  « ؛ 132 ج 2 / یقابلا » حتف  ( - » 2)

111؛ ، 36 ثیدحلا / » باحصأ  فرـش  « ؛ 64 ءالمتـسالا / » ءالمإلا و  بدأ  « ؛ ثیدحلا 8 ، 111 - 110 ج 1 / بیهرتـلا » بیغرتـلا و  ( - » 3)
ج 2/ یفاـکلا »  » عّسوتلل عـجار  و  . 75 - 74 ج 2 / يوارلا » بیردـت  « ؛ 279 ج 1 / نیدـلا » مولع  ءایحإ  « ؛ 137 - 136 ج 1 / دـئاوزلا » عمجم  »

. مالّسلا مهیلع  هتیب  لهأ  دّمحم و  ّیبنلا  یلع  ةالصلا  باب  ءاعدلا ، باتک  ، 495 - 491
و َنوُدَـتْهُْملا ،» ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ٌۀَـمْحَر  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌتاوَلَـص  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  (: » … 2  ) ةرقبلا ةروس  نم  ۀـیآلا 157  نآرقلا  نم  هیلع  ّلد  ( - 4)

: ثیدحلا نم  و  ْمَُهل ؛ » ٌنَکَس  َکَتالَص  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  َو  (: » … 9  ) ۀبوتلا ةروس  نم  ۀیآلا 103 
،757 ج 2 / ملسم » حیحص   » و 400 ؛ ج 2 / ریثک » نبا  ریسفت   » و 6 ؛ ج 1 / دئاوفلا » حاضیإ   » لوأ یف  عوبطملا  دـئاوفلا - » عماج   » یف يور  ام 
ج ، 40 - 39 ج 2 / یلآللا » یلاوع   » و 228 ؛ ج 6 / یشعألا » حبص   » و 196 ؛ ج 4 / رارسألا » فشک  ریسفت   » و بابلا 54 ؛ ( ، 12  ) ةاکزلا باتک 

( ، 8  ) ةاکزلا باتک  ، 572 ج 1 / ۀجام » نبا  ننس   » یف و  یفوأ ؛ » یبأ  لآ  یلع  ّلص  مهّللا  : » لاق هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  ّنأ  نم  ، 232 / 2
هتیتأف هیلع ، یّلص  هلام  ۀقدصب  لجرلا  هاتأ  اذإ  هلآ  و   ] هیلع هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ناک  یفوأ : یبأ  نب  هّللا  دبع  نع  : » ثیدحلا 1796 بابلا 8 ،

ج 5/ ریدقلا » ضیف  : » هحرـش و  فاکلا ، فرح  ، 100 ج 2 / ریغـصلا » عماجلا   » یف و  یفوأ ؛ » یبأ  لآ  یلع  ّلص  مهّللا  لاقف : یلاـم ، ۀـقدصب 
لآ یلع  ّلص  مهّللا  لاق : مهتقدـصب  موق  هاتأ  اذإ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلا   ] ناـک : » 400 ج 2 / ریثک » نبا  ریـسفت   » و ثیدحلا 6527 ؛ ، 88

. نالف یبأ 
و  ] هیلع هّللا  یّلص  ّیبنلل  تلاق  ةأرما  ّنأ  : » ثیدحلا 1533 ةالصلا ، باتک  ، 89 - 88 ج 2 / دواد » یبأ  ننس   » یف و  هیلإ ؛ » نوسبنی  نّمع  ۀیانک 

: مّلس هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلص  ّیبنلا  لاقف  یجوز . یلع  ّیلع و  ّلص  مّلس : هلآ و 
«. کجوز یلع  کیلع و  هّللا  یّلص 

یـضر  » ۀغیـص قالطإ  زاوج  یلإ -- ۀّیمامإلا  تبهذ  و  : » لاق … ّهنأ  امهّرـس  سّدق  هدلاول  ماکحألا » ۀیاهن   » باتک نع  نیقّقحملا  رخف  لقن  و 
« دـئاوفلا عماج  « )» هنم سیل  ام  نیدـلا  یف  ـالاخدإ  نوکی  هب  لوقلاـف  صاـصتخالا ، یلع  لـیلد  ـال  ّهنـأل  ۀـنمؤم ، نمؤم و  ّلـک  یلع  هنع » هّللا 

ثیدحلا اذه  و  : » شماهلا ، 40 ج 2 / یلآللا » یلاوع   » یف هر )  ) یئاـسحألا روهمج  یبأ  نبا  لاـق  و  (. 6 ج 1 / دـئاوفلا » حاضیإ   » عم عوبطملا 
یلع یّلص  ّهنإف  هل ، اعبت  نینمؤملا ، رئاس  نم  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  ریغل  ةالـصلا  زاوج  یلع  ّلاد  یفوأ  یبأ  لآ  یلع  ّلص  ّمهّللا  ینعی : ]

ةالصلا ۀّماعلا  زّوجی  مل  «: » یلاوعلا حرش  یف  یلاوغلا  رهاوجلا   » یف هر )  ) ّيرئازجلا ثّدحملا  لاق  … و  بابلا .» یف  ّصن  وه  و  یفوأ ، یبأ  لآ 
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الف ۀـضفارلل  اراعـش  راص  ّهنإ  يرـشخمزلا : هلاق  ام  رذـعلا  و  یفوأ ، یبأ  لآ  یلع  و  نینمؤملا ، داحآ  یلع  هزاوج  عم  هدـحو ، دّـمحم  لآ  یلع 
(. شماهلا ، 40 ج 2 / یلآللا » یلاوع  !« )» مهب هبشتلا  یغبنی 

و 76 ؛ ج 2 / يوارلا » بیردـت   » و 308 ؛ حالـصلا / » نبا  ۀـمّدقم   » و 131 ؛ - 129 ج 2 / یقابلا » حـتف   » یف اـمک  لـبنح ، نب  دـمحأ  وه  ( - 5)
.129 ج 2 / یقارعلا » ۀیفلأ  حرش  »

«. ًامِیلْسَت اوُمِّلَس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  (: » 33  ) بازحألا ةروس  نم  ۀیآلا 56  ینعی  ( - 6)
ةرشع ۀثلاثلا 

طخلا نسح  یف  ۀغلابملاب  ملعلاب  لغتشملا  متهی  ال  -[ 13]

یتلا فورحلا  ُْطلَخ  وه  ادج و  قیلعتلا  بنتجی  هحیحصت و  هتحـصب و  متهی  امنإ  طخلا و  نسح  یف  ۀغلابملاب  ملعلاب  لغتـشملا  متهی  ال  -[ 13]
طخلا دوجأ  اهنیبأ و  ةءارقلا  دوجأ  ةءارقلا  نزو  طخلا  نزو  مهـضعب  لاق  فورحلا و  ةرثعب  عم  ۀـباتکلا  ۀعرـس  وه  قشملا و  اـهقیرفت و  یغبنی 
هسفن بتاکلا  رظن  فعض  امبر  هرظن و  فعـض  نمل  اهب  عافتنالا  لمکی  وأ ال  اهب  عفتنی  هنأل ال  ۀقیقدلا  ۀباتکلا  بنتجی  نأ  یغبنی  و  «. 1  » هنیبأ

َجَوْحَأ  کنوخی  هنإف  لعفت  اقیقد ال  اطخ  بتکی  هآر  دق  بتاکل و  « 2  » فلسلا ضعب  لاق  اهب  عفتنی  الف  کلذ  دعب 
349 ص : دیرملا ، ۀینم 

فعـض ربکلا و  تقو  يأ  ۀـجاحلا  تقو  هب  عفتنت  ام ال  بتکت  هیلإ و ال  کـجایتحا  تقو  کـعفنی  اـم  بتکا  مهـضعب  لاـق  و  هیلإ . نوکت  اـم 
نمف ۀباتکلا  دیوجت  نم  مهأ  یه  یتلا  مهضارغأ  نم  اریثک  ُتِّوَُفی  ۀباتکلا  یف  ْمُهَیِّنََأت  نإف  نیفنصملا  ِتاَّدَوْسُم  ریغ  یف  هلک  اذه  و  «. 3  » رصبلا

. رخآ رمأب  رکفلا  لاغتشا  ۀباتکلا و  ۀعرسل  تاملکلا  فورحلا و  ۀکبتشم  ةءارقلا  ةرسع  ابلاغ  اهارن  مث 
[ شماه *****]

طخلا نزو  سابعلا : نب  میهاربإ  نبا  نع  ۀـبیتق  نبا  رکذ  : » لّوـألا یف  و  ، 21 ج 3 / یشعألا » حبص  « ؛ 122 ج 2 / یقارعلا » ۀیفلأ  حرـش  ( - » 1)
 … «. نزو

بدأ و  « ؛ 71 ج 2 / يوارلا -- » بیردت   » و 121 ؛ ج 2 / یقابلا » حتف   » یف امک  قاحـسإ ، نب  لبنح  همع  نبال  هلاق  لبنح ، نب  دمحأ  وه  ( - 2)
«. کنوخی هیلإ  نوکت  ام  جوحأ  لعفت  ال  : » ةریخألا ۀثالثلا  رداصملا  هذه  یف  و  ، 304 حالصلا / » نبا  ۀمّدقم   » و 167 ؛ ءالمتسالا / » ءالمإلا و 

.177 عماسلا / » ةرکذت   » و 148 ؛ ثیدحلا / » لوصأ  یف  ۀصالخلا  ( - » 3)

ادج ابلص  ملقلا  نوکی  نأ  یغبنی  ال  -[ 14]

تدرأ اذإ  « 2  » مهضعب لاق  افحلا  هیلإ  عرسیف  اوخر  وأ  يرجلا  ۀعرس  عنمیف  ادج  ابلص  ملقلا  نوکی  نأ  یغبنی  اولاق ال  « 1  » ةرشع ۀعبارلا  -[ 14]
ۀـصاخ ال قرولا  طشک  مالقألا و  ۀـیاربل  ادـج  ةداح  نیکـسلا  نکیل  اهنمیأ و  کتطق و  فرح  اهنمـسأ و  کتفلج و  لطأف  کطخ  دوجت  نأ 
«5  » سونبآلا ادـج و  سباـیلا  « 4  » یـسرافلا بصقلا  کـلذ  یف  نودـمحی  ابلـص و  ملقلا  هیلع  « 3  » طقی اـم  نکیل  کـلذ و  ریغ  یف  لمعتـست 

. لیقصلا بلصلا 
[ شماه *****]

.158 - 157 ءالمتسالا / » ءالمإلا و  بدأ   » رظنا و  . 180 - 179 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
هقف یف  حاصفالا   » یف امک  یّطخ . داجف  تلعفف  ۀبیتق : نب  ملـس  لاق  ایئدر ، بتکی  هآر  ۀبیتق و  نب  ملـسل  هلاق  بتاکلا ، دیمحلا  دبع  وه  ( - 2)

.218 ج 1 / ۀغللا »
«(. ططق ، » 613 رینملا / » حابصملا  « )» هیرب یف  اضرع  هسأر  تعطق  لتق : باب  نم  اّطق ، ملقلا  تططق  ( - » 3)
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« مالقألا هنم  ذّختت  ام  هنم  تویبلا و  هب  فّقسی  ریمازملا و  هنم  لمعی  ظیلغ  بلص  هنم  ّیـسرافلا  بصقلا  و  فورعم ، رّکـسلا  بصق  ( - » … 4)
«(. بصق ، » 608 رینملا / » حابصملا  )»

فذحب سنبآلا  و  رفعج ، نازو  ةزمهب  مسأس ، ۀّیبرعلاب  همسا  دنهلا و  نم  بلجی  برعم و  وه  و  فورعم ، بشخ  ءابلا : ّمضب  سونبآلا ، ( - » 5)
«(. نبا ، » 6 رینملا / » حابصملا  « )» هیف ۀغل  واولا 

فورحلا طمرقی  نأ ال  یغبنی  -[ 15]

ةدراولا بادآلا  نم  یعاری  اهقح و  ۀـملک  لک  هقح و  فرح  لک  یطعی  لب  اهریغب  ۀهبتـشم  اهب  یتأی  فورحلا و  طمرقی  ـال  نأ  یغبنی  -[ 15]
کلذ  یف 

ِِهباَّتُک  ِضْعَِبل  َلاَق  ُهَّنَأ  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  َِيُور  اَم 
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َکَمَلَق ْعَض  َو  َمیِحَّرلا  ِدِّوَج  َو  َنَمْحَّرلا  َّدـُم  َو  َهَّللا  ِنِّسَح  َو  َمیِْملا  ِرِّوَُـعت  اـَل  َو  َنیِّسلا  ِقِّرَف  َو  َءاَْـبلا  ِبِْصنا  َو  « 2  » َمَلَْقلا ِفِّرَح  َو  َةاَوَّدـلا  « 1  » ِِقلَأ
«3  » ََکل ُرَکْذَأ  ُهَّنِإَف  يَرُْسْیلا  َِکنُذُأ  یَلَع 

«4  » ِهِیف َنیِّسلا  ِنِّیَبَف  ِمیِحَّرلا - ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  َْتبَتَک  اَذِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ُهَّنَأ  ٍِتباَث  ِْنب  ِْدیَز  ْنَع  َو 
«5  » َنیِّسلا َعَفَْرت  یَّتَح  ِمیِْملا  َیلِإ  َءاَْبلا  َّدُمَت  َال  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َو 
«6  » َنَمْحَّرلا َّدُمَْیلَف  ِمیِحَّرلا - ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ْمُکُدَحَأ  َبَتَک  اَذِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍسَنَأ  ْنَع  َو 

ًاْضیَأ ُْهنَع  َو 
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«7  » َُهل ُهَّللا  َرَفَغ  ِهَِّلل  ًامیِظْعَت  ُهَدَّوَجَف  ِمیِحَّرلا - ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  َبَتَک  ْنَم 
«8  » َُهل َرِفُغَف  ِمیِحَّرلا - ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِیف  ٌلُجَر  َقَّوَنَت  َلاَق  ُهَّنَأ  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َو 

«9  » ُحَْجنَأ ُهَّنِإَف  ُْهبِّرَُتْیلَف  ًاباَتِک  ْمُکُدَحَأ  َبَتَک  اَذِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ٍِرباَج  ْنَع  َو 
[ شماه *****]

(. 219 ج 1 / ۀغللا » هقف  یف  حاصفإلا  « )» ةاودلا ۀفوص  ۀقیللا : و  ۀقیل . اهل  لعج  اهقالأ : و  ۀقیل ، اقیل و  اهقیلی  ةاودلا  تقال  ( - » 1)
«(. فرح ، » 99 حاحصلا / » راتخم  « )» افّرحم هّطق  ملقلا : فیرحت  ( - » 2)

ثیدحلا 29566. ، 314 ج 10 / لاّمعلا » زنک  « ؛ ةریخألا ۀلمجلا  هیف  تسیل  و  ، 170 ءالمتسالا / » ءالمإلا و  بدأ  ( - » 3)
: هبتاکل لاق  و  کنذأ . یلع  ملقلا  عضف  اباتک  تبتک  اذإ  ۀیواعمل : لاق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ّنأ  : » 39 ج 3 / یشعألا » حبص   » یف و 
ج 7/ دئاوزلا » عمجم   » اضیأ عجار  و  کل ». رکذأ  ّهنإف  کنذأ  یلع  ملقلا  عض  تباث : نب  دیزل  لاق  و  کل . رکذأ  نکی  کنذأ  یلع  ملقلا  عض 

دیبع هبتاکل  مالّسلا  هیلع  لاق  : » ۀمکحلا 315 مکحلا ، مسق  ص 530 ، ۀغالبلا » جهن   » یف و  ةزمهلا . فرح  ، 34 ج 1 / ریغصلا » عماجلا  « ؛ 107
«. ّطخلا ۀحابصب  ردجأ  کلذ  ّنإف  فورحلا ؛ نیب  طمرق  و  روطسلا ، نیب  جّرف  و  کملق ، ۀفلج  لطأ  و  کتاود ، قلأ  عفار : یبأ  نب  هّللا 

ثیدحلا 2459. ، 232 ج 2 / مکحلا » ررغ   » یف هلثم  و 
ثیدحلا ، 244 ج 10 / لاّمعلا » زنک  « ؛ ثیدحلا 835 ، 433 ج 1 / ریدقلا » ضیف  : » هحرش و  ةزمهلا ، فرح  ، 34 ج 1 / ریغصلا » عماجلا  ( - » 4)

.29300
هیلع و هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ّنأ  يورف …  ةّدملا ، دعب  نیـسلا  بتکی  ّمث  نیـسلا  لبق  ءابلا  ّدمی  و ال  : » 221 ج 6 / یشعألا » حبـص   » یف ( - 5)

باب ةرشعلا ، باتک  ، 672 ج 2 / یفاکلا »  » یف و  ءابلا .» ینعی  نیـسلا . لبق  اهّدـمی  الف  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  مکدـحأ  بتک  اذإ  لاـق : هلآ 
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ّدمت کباتک و ال  دوجأ  نم  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  بتکا  : » مالّـسلا هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  نع  ثیدحلا 2 ، رخآلا ، بابلا  لبق  ناونعلا  نودـب 
«. نیسلا عفرت  یّتح  ءابلا 

ج 10/ لاّـمعلا » زنک  « ؛ سنأ نع  ثیدحلا 834 ، ، 433 ج 1 / ریدـقلا » ضیف  : » هحرـش و  ةزمهلا ؛ فرح  ، 34 ج 1 / ریغـصلا » عماجلا  ( - » 6)
ثیدحلا 29299. ، 244

ج رارسألا » فشک  ریسفت   » یف و  هدّوجف .»  » لدب ةدّوجم » : » هیف و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  نع  سنأ  نع   182 ج 4 / ناقتإلا » ( - » 7)
«. هیلإ هّللا  نسحأ  هنّسحف  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  بتک  نم  : » 221 ج 6 / یشعألا » حبص   » و 9 ؛ - 8 / 1

بلاـط یبأ  نب  یلع  ّنا  : » ثیدحلا 29558 … ، 311 ج 10 / لاّمعلا » زنک  « ؛ 91 ج 1 / ّیبطرقلا » ریـسفت   » یف و  . 182 ج 4 / ناقتإلا » ( - » 8)
«. هل رفغف  اهدّوج  الجر  ّنإف  اهدّوج ؛ هل : لاقف  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب  بتکی  لجر  یلإ  رظن  هنع  هّللا  یضر 

« / نییبتلا نایبلا و  « ؛ 103 ج 1 / ءابدألا » تارضاحم  « ؛ 174 ءالمتسالا / » ءالمإلا و  بدأ  « ؛ ثیدحلا 2713 ، 66 ج 5 / يذمرتلا » ننس  ( - » 9)
نودب باب  ةرـشعلا ، باتک  ، 673 ج 2 / یفاـکلا »  » یف و  . 271 ج 6 / یشعألا » حبـص  « ؛ ثیدحلا 29306 ، 245 ج 10 / لاّـمعلا » زنک  « ؛ 487

سأب لاق ال  باتکلا و  بّرتی  ناک  ّهنأ  مالّسلا ، هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأ  نع  : » 326 لوقعلا / » فحت   » و ثیدحلا 8 ؛ رخآلا ، بابلا  لبق  ناونعلا 
ۀجاحلل حجنأ  ّهنإف  باتکلا  اوبّرت  : » هلآ هیلع و  هّللا  تاولـص  هّللا  لوسر  نع  لاصخلا - »  » نع القن  ،- 41 ج 103 / راونألا » راـحب   » یف و  هب ؛ »

… «.

هنم یلاعت  هللا  مسا  فاضم  لصف  ۀباتکلا  یف  اوهرک  -[ 16]

یف لوسر  وأ  دـبع  بتکی  الف  هللا ص  لوسر  وأ  هللا  دـبعک  هنم  یلاعت  هللا  مسا  فاضم  لـصف  ۀـباتکلا  یف  اوهرک  « 1  » ةرشع ۀسداسلا  -[ 16]
ۀباحـصلا ءامـسأ  یبنلا ص و  ءامـسأ  کلذب  قحتلی  و  هیزنتلل . ۀهارکلا  هذـه  ةروصلا و  حـبقل  رخآ  رطـس  لوأ  هدـعب  ام  عم  هللا  رطـس و  رخآ 

هلوقک  للخل  مهوملا  اهوحن  مهنع و  هللا  یضر 
ٌِرفاَک ِِّیبَّنلا ص  ُّباَس 

هیف حبقتسی  امم  امهریغف  نیفیاضتملا  نیب  لصفلاب  ۀهارکلل  صاصتخا  لب و ال  رخآ . لوأ  یف  هدعب  ام  رطس و  رخآ  یف  الثم  باس  بتکی  الف 
. رخآ لوأ  یف  اهضعب  رطس و  رخآ  یف  ۀملکلا  ضعب  لعج  اوهرک  کلذک  کلذک و  لصفلا 

352 ص : دیرملا ، ۀینم 
[ شماه *****]

ج 2/ یقارعلا » ۀّیفلأ  حرش  « ؛ 74 ج 2 / يوارلا » بیردت  « ؛ 306 حالصلا / » نبا  ۀمّدقم   » رظنا و  127 ؛ - 126 ج 2 / یقابلا » حتف   » ظحال ( - 1)
.148 ج 3 / یشعألا » حبص  « ؛ 127

هب قوثوم  حیحص  لصأب  هباتک  ۀلباقم  هیلع  -[ 17]

طخب لـصأ  نم  هریغ  عم  ناـک  اـم  مث  هفنـصم  عم  ناـک  اـم  هـالوأ  هب و  قوثوم  حیحـص  لـصأب  هباـتک  ۀـلباقم  هیلع  « 1  » ةرـشع ۀعباسلا  -[ 17]
هباتک نوکی  نأ  بولطملا  ضرغلا  نأل  « 2  » برجم حیحص  وه  امم  هریغ  عم  هب  لبوق  ام  مث  هطخ  هیلع  ناک  اذإ  هعم  لبوق  لصأب  مث  فنصملا 
دیزم یغبنیف  ۀـنیعتم  ۀحـصلا  دـیفی  امم  ناـک  هجو  يأ  یلع  هنم  عفنلا  ماری  يذـلا  باـتکلا  ۀـلباقمف  ۀـلمجلاب  و  «. 3  » فنـصملا لصأل  اقباطم 
خسن اذإ  لاق  « 5  » شفخألا نع  بتکت و  مل  لاق  لاق ال  کباتک  تضرع  لاق  معن  لاق  تبتک  هنبـال  « 4  » فلسلا ضعب  لاق  دق  و  اهب . مامتهالا 
ثالث باتکلا  خسن  اذإ  لاقف  هللا  همحر  دمحأ  نب  لیلخلا  هیلإ  هقبـس  دق  و  «. 6  » ایمجعأ جرخ  ضراعی  مل  خـسن و  مث  ضراعی  مل  باتکلا و 

. نیترم یلع  رصتقا  شفخألا  نأ  الإ  « 7  » ۀیسرافلاب لوحت  ضراعی  مل  تارم و 
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[ شماه *****]

.77 ج 2 / يوارلا » بیردت   » عجار ( - 1)
نوـکیف دّرجم »  » باوـصلا ّلـعل  و  بّرجم »  » لدـب دّرجم » «: » ن  » و ط » «، » ه  » یف نـکل  و  ع »  » و ح » «، » ض «، » ز «، » م  » ۀخـسن یف  اذـکه  ( - 2)

. لّمأتف فّنصملا . ّطخ  نع  ادّرجم  دارملا 
«. ۀطساو ریغب  وأ  ۀطساوب  کلذ  لصح  ءاوسف  : » ۀلمجلا … هذه  دعب  ءاج  ، 311 حالصلا / » نبا  ۀمّدقم   » یف ( - 3)

« حالصلا نبا  ۀمّدقم  « ؛ 93 ج 1 / هلضف » ملعلا و  نایب  عماج  « ؛ 544 لصافلا / » ثّدـحملا   » یف امک  ماشه  هنبال  لاق  ریبزلا ، نب  ةورع  وه  ( - 4)
.273 ۀیاورلا / » ملع  یف  ۀیافکلا  « ؛ 134 ج 2 / یقارعلا » ۀّیفلأ  حرش  ، » 77 ج 2 / يوارلا » بیردت  « ؛ 310 / 

ۀنس یّفوتملا  ةدعسم - نب  دیعس  طسوألا  شفخألا  هب  دارملاف  شفخألا  قلطأ  اذإ  و  اصخش ، رـشع  دحأ  شفخألاب  نیفورعملا  ّنأ  ملعا  ( - 5)
شفخألا نع  لقن  و  طسوألا . شفخألا  مالکلا  اذه  لئاق  نوکیف  . 111 بابحألا / » ۀیده   » و 16 ؛ ج 2 / باقلألا » ینکلا و   » یف امک  215 ه -

ّنأ ، 683 حالـصلا / » نبا  ۀمّدقم   » سراهف نم  رهظی  و  . 273 ۀیاورلا / » ملع  یف  ۀیافکلا   » یف امک  ئناه ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دـبع  مالکلا  اذـه 
ّيأ یلع  و  باوصلا . نع  دیعب  هّلعل  و  ۀنس 250 ه ؛ لبق  یّفوتملا  يوحنلا  يرـصبلا  نارمع  نب  دمحأ  ثّدحملا  شفخألا  وه  مالکلا  اذه  لئاق 

مجعم  » و 381 ؛ - 380 ج 2 / نایعألا » تاـیفو   » و 102 ؛ - 101 ج 3 / مالعألا »  » یف هتمجرت  رداصم  طسوألا و  شفخـألا  ۀـمجرت  رظنا  لاـح 
.189 ج 1 / مالعألا »  » یف هتمجرت  رداصم  يرصبلا و  نارمع  نب  دمحأ  ثّدحملا ، شفخألا  ۀمجرت  رظنا  و  . 232 - 231 ج 4 / نیّفلؤملا »

.273 ۀیاورلا / » ملع  یف  ۀیافکلا  « ؛ 134 ج 2 / یقارعلا » ۀیفلأ  حرش  « ؛ 77 ج 2 / يوارلا » بیردت  « ؛ 310 حالصلا / » نبا  ۀمّدقم  ( - » 6)
.84 ج 1 / رطاوخلا » هیبنت  ( - » 7)

ۀجاحلا عضاوم  طبضی  نأ  یغبنیف  ۀلباقملاب  باتکلا  ححص  اذإ  -[ 18]

عضاوم دقفتی  هبتشملا و  طبضی  لکشملا و  لکشی  مجعملا و  مجعیف  ۀجاحلا  عضاوم  طبـضی  نأ  یغبنیف  ۀلباقملاب  باتکلا  ححـص  اذإ  -[ 18]
لصحی امبر  ةدئاف و  الب  بعت  هنم و  یلوأ  هریغ  امب  لاغتشا  هنأل  هلکش  هطقنب و  ءانتعالا  یغبنی  الف  لکـش  طقن و  الب  مهفی  ام  امأ  فیحـصتلا 

«. 1  » سانلا نم  ریثک  ئدتبملا و  هب  عفتنی  نکل  مالظإ و  هب  باتکلل 
«2  » ُءاَحَُصف ٌمْوَق  اَّنِإَف  اَنَثیِدَح  اُوبِرْعَأ  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍجاَّرَد  ُْنب  ُلیِمَج  َيَور  َو 

ثیدحک  ینعملا  فالتخا  هببسب  عقی  ام  طبضلا  تامهم  نم  و  . 
«3  » ِهِّمُأ ُةاَکَذ  ِنِینَْجلا  ُةاَکَذ 

دنع امیس  سابتلالا  نم  دعبأ  هنأل  لعف  هتلابق  ۀیشاحلا  یف  هطبض  یلإ  جاتحا  نإ  ۀیعامس و  یه  ذإ  ءامسألا  نم  سبتلملا  طبض  کلذک  و  . 
354 ص : دیرملا ، ۀینم 

طبـضب فرحألا  طبـض  یف  ةداعلا  ترج  دـق  و  فرح ن . وأ  نایب  اـهیف  هیلع  بتک  ۀیـشاحلا  یف  هحـضوأ  اذإ  رطـسألا و  قیـض  طـخلا و  ۀـقد 
ۀعامج هضتری  مل  اهیلع و  ۀمالع  لامهإلا  لعجی  اهل و  ضرعتی  نأ ال  اهنم  قرط  اهطبـض  یف  مهلف  ۀـلمهملا  امأ  طقنلاب و  ۀـمجعملا  فورحلا 
لادلا ءارلا و  طقنیف  یلعأ  نم  مجعملا  اهریظن  طقن  وحنب  لفسأ  نم  اهطقنی  نأ  « 4  » اهنم و  لمهملاب . هبتشیف  هوحن  اوهس و  مجعملا  لفغی  دقف 

لثم بتکی  نأ  اهنم  و  میجلاب . سبلتی  الئل  لفسأ  نم  طقنی  الف  ءاحلا  اهنم  ینثتسا  اذکه و  اثالث و  لفـسأ  نم  نیـسلا  ۀطقن و  لفـسأ  نم  الثم 
لالهلاک ةریغـص  ۀلکـش  لمهملا  یلع  بتکی  نأ  اهنم  و  لصألا . یف  امم  رغـصأ  نوکی  نأ  هتحت و  نوکی  نأ  یلوألا  ادرفنم و  فرحلا  کلذ 

هل نطفی  ۀمیدقلا و ال  بتکلا  نم  ریثک  یف  دوجوم  وه  اریغـص و  اطخ  اهیلع  طخی  نأ  اهنم  و  اذـکه . اهافق  یلع  ۀعجطـضم  « 5  » ۀمالقلاک وأ 
فاک  « 6  » ۀقلعملا فاکلا  نطاب  یف  بتکی  نأ  طبضلا  نم  هئافخل و  ریثک 
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355 ص : دیرملا ، ۀینم 
«. 7  » ةریغص مال  ماللا  نطاب  یف  ةزمه و  وأ  ةریغص 

[ شماه *****]
.120 - 119 ج 2 / یقابلا » حتف   » ظحال ( - 1)

لاق ثیدـحلا 13 . بتکلاب ، کّسمتلا  ۀـباتکلا و  لضف  ثیدـحلا و  بتکلا و  ۀـیاور  باـب  ملعلا ، لـضف  باـتک  ، 52 ج 1 / یفاــکلا » ( - » 2)
یف هّللا ، همحر  یناردنزاملا  حلاص  دّمحم  یلوملل  یفاکلا » حرـش   » یلع هقیلاعت  یف  هّللا  همحر  ینارعـشلا  نسحلا  وبأ  ازریملا  ّجاحلا  ۀـمالعلا 

مّلکتن ءاحـصف ال  موق  ّانإ  ثیدـحلا : ینعمف  نایبلا ، حاصفإلا و  وه  و  يوغللا ، هانعم  بارعإلا  نم  دارملا  ّنأ  رهظألا  : » ثیدـحلا … اذـه  لیذ 
هبتـشی ینعملا و  مهف  اهب  ّلتخی  ۀـمهبم  ظافلأب  اهتارابع  اهظافلأ و  اوّریغت  انثیدـح ال  متلقن  اذإـف  ۀـلالدلا ، ةرـصاق  تاراـبع  ۀهبتـشم و  ظاـفلأب 

(. 271 - 270 ج 2 / یفاکلا » حرش  « )» ینعملاب لقنلا  یف  اریثک  قفتی  امک  دوصقملا ،
، حئابذلا نوطب  نم  جرخت  یتلا  ۀّنجألا  باب  حـئابذلا ، باتک  ، 235 - 234 ج 6 / یفاکلا » « ؛ لاذـلا فرح  ، 19 ج 2 / ریغـصلا » عماجلا  ( - » 3)
ج 4/ ینطقرادلا » ننـس  « ؛ 35 ج 4 / دـئاوزلا » عمجم  « ؛ و 966 ثیدحلا 965  ، 209 ج 3 / هیقفلا » هرـضحی  نم ال  باـتک  « ؛ و 4 ثیدحلا 1 

لهأ نع  و  ص ، )  ) ّيوبنلا ثیدـحلا  ظفل  اذـه  : » ۀـحابذلا … باتک  ، 252 - 248 ج 7 / ۀعمللا » حرـش   » یف یناثلا  دیهـشلا  لاق  . 275 - 274
راصحنا بوجول  اهتاکذ ، یف  هتاکذ  رصحنتف  یلوألا ، نع  اربخ  ۀعوفرم  ۀیناثلا  ةاکذ  ّنأ  يوتف  ۀیاور و  حیحصلا  و  هلثم ، مالّسلا  مهیلع  تیبلا 

دارجلا کمسلا و  ةاکذک  ناویحلل  لّلحملا  ببسلا  انه  ةاکذلاب  دارملا  و  رصحلا ، یضتقی  امهالک  ّمعأ و  وأ  واسم  اّمإ  ّهنإف  هربخ ، یف  أدتبملا 
هتیکذـت بجتف  ذـئنیح  و  ـالوعفم ، بصن  ّراـجلا و  فذـحف  هـّمأ ، ةاکذـک  هتاـکذ  يأ  ردـصملا ، یلع  بصنلاـب  مهـضعب  اـهبرعأ  اـّمبر   …و 

نیب اعمج  هّمأ ، ةاکذ  یف  ۀلخاد  يأ  یف ،»  » فوذحملا ّراجلا  نوک  ناکمإل  سکعلا ، نود  عفرلا  ۀیاورل  ۀفلاخم  فسعتلا  عم  هیف  و  اهتیکذـتک ،
 … «. هیف حیرص  ریثک  مهرابخأ  یف  وه  و  تیبلا ، یف  امب  يردأ  مه  و  مالّسلا ، مهیلع  تیبلا  لهأ  ۀیاورل  قفاوملا  ّهنأ  عم  نیتیاورلا ،

.305 حالصلا / » نبا  ۀمّدقم  « ؛ 71 ج 2 / يوارلا » بیردت   » عجار و  124 ؛ - 123 ج 2 / یقابلا » حتف   » ظحال ( - 4)
ج 2/ یقارعلا » ۀـیفلأ  حرـش   » یف لاـق  ّهنأ  ملعا  ملق .)» ، » 623 رینملا / » حابـصملا  « )» رفظلا فرط  نم  ۀـمولقملا  یه  ّمضلاب : ۀـمالقلا ، ( - » 5)
وأ : » … 123 ج 2 / یقابلا » حتف   » یف و  اهافق ؛ » یلع  ۀعجضم  رفظلا ، ۀمالقک  لاله  ةروص  لمهملا  فرحلا  قوف  لعجی  نأ  ۀثلاثلا  : » … 123

«. قوف یلإ  اهتجرف  نوکتل  اهافق  یلع  ۀعجضم  رفظلا  ۀمالقک  لاله  ةروص  يأ  ۀمالق  هقوف  بتکی 
حبـص  » یف و  ةزمه ؛ ». وأ  ةریغـص  فاـک  اـهنطب  یف  بتکت  ۀـطوسبم ، بتکت  مـل  اذإ  فاـکلاف  : » … 72 ج 2 / يوارلا » بیردــت   » یف ( - 6)

اّمأ و  : » 81 ، 80 اضیأ ج 3 / هیف  و  ماللاب » تسبتلا  امبر  اّهنأل  ۀطوسبم  ةریغـص  فاک  اهیلع  مسر  ةارعم  تناک  نإ  و  : » … 155 ج 3 / یشعألا »
ۀـبّکرم و ّالإ  نوکت  الف  ۀلوکـشملا  اّمأ  روطـسلا … و  رخاوأ  اهعـضاوم  ّنإف  ادـبأ ؛ عمجت  فاکلا ال  هذـه  اریخأ و  افرط  ّالإ  نوکت  الف  ةارعملا 
تاءادتبالا و اهعضوم  ۀبکرملا  و  لیلق ، اهدارفإ  و  ۀبکرم ، ةدرفم و  نوکتف  ۀطوسبملا  اّمأف  ۀتبلا …  درفنت  و ال  طسولا ، تاءادتبالا و  اهعضوم 

نکت مل  یتلا  یه  ۀـقلعملا  فاکلاف  اذـه ، یلع  و  اـهیلع .» یتلا  ةرجلل  ۀلوکـشم  تیّمـس  اـّمنإ  لاـحب … و  اریخأ  اـفرط  نوکت  ـال  و  طـسولا ،
. ماللاب ۀهیبشلا  یه  و  ةدرفم ، وأ  اریخأ  افرط  تناک  ۀطوسبم و  ۀلوکشم و ال 

«. مالل اذکه : ةروص ل ، ۀثالثلا ال  اهفورحب  ۀملکلا  هذه  يأ  مال ، اهنطب  یف  بتکی  ماللا  و  : » 72 ج 2 / يوارلا » بیردت   » یف ( - 7)

باتکلا یف  هطبض  هححص و  ام  یلع  بتکی  نأ  یغبنی  -[ 19]

ۀحص لامتحا  قرطت  وأ  هتعلاطم  دنع  کش  لحم  یف  وه  باتکلا و  یف  هطبض  هححـص و  ام  یلع  بتکی  نأ  یغبنی  « 1  » ةرشع ۀعساتلا  -[ 19]
وأ هققحتی  ناک  نإ  اذک  هباوص  ۀیشاحلا  یف  بتکی  ةریغص و  اذک  أطخ  وه  خسنلا و  یف  وأ  فینصتلا  یف  عقو  ام  قوف  بتکی  ةریغص و  حص  ]

ةرـصتخم ۀلمهم  داص  سأر  ةروص  یه  ههجو ص و  هل  رهظی  مل  هیلع و  لکـشأ  ام  یلع  بتکی  وأ  کلذک  هنأ  هنظ  یلع  بلغ  نإ  اذـک  هلعل 
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اذإف هریغ  وأ  ابرض  نظی  الئل  اهب  ۀلـصتم  ریغ  ۀباتکلا  قوف  بتکت  ۀبـض و  نم  ةرـصتخم  ۀمجعم  نوکت  نأ  زوجی  و  « 2  » مهضعب لاق  حص  نم 
نأ حص و  فصن  ۀبـضلا  نأ  یلإ  اوراشأ  و  « 3  » لیق حص  ریـصیف  ءاح  داصلا  کلت  داز  اباوص  لوقنملا  ناک  کلذ و  دـعب  هریغ  وأ  وه  هققحت 

یف  بقنم  هنأ  یلع  هیف  رظانلا  هیبنت  یلإ  الثم و  هتلباقم  هتیاور و  ۀحص  عم  هقوف  یه  امیف  لمکت  مل  ۀحصلا 
356 ص : دیرملا ، ۀینم 

ۀَّبَضب اههبشل  ۀبضلا  مسا  ةروصلا  کلتل  ریُِعتسا  هؤاقبإ و  باوصلا  ام  ریغیف  مهـضعب  رـساجتی  دق  هحلـصیف و  طلغ  هنأ  نظی  الف  لفاغ  ریغ  هلقن 
نأ امک  هتءارق  هجتی  اهب ال  الفقم  لحملا  نوکل  بابلا  ۀبـضب  وأ  للخ  هیف  ام  یلع  لعج  اـمهنم  ـالک  نأ  عماـجب  هللخ  اـهب  حلـصی  یتلا  ءاـنإلا 

«. 4  » اهب لفقی  ۀبضلا 
[ شماه *****]

.182 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)
.143 ج 2 / یقابلا » حتف   » یف هلاق  یعفاشلا ، يرهزألا  يراصنألا  دّمحم  نب  ایرکز  وه  ( - 2)

ۀّبـضلا ّنأ  هب  دارملا  سیل  ّحـص » فصن  ۀبـضلا  ّنإ  : » هلوق و  . 144 ج 2 / یقابلا » حـتف   » هباتک یف  يراصنألا  دّـمحم  نب  اـیرکز  لـئاقلا  ( - 3)
اهقوف یه  يذلا  مالکلا  ّنأب  رعشت  ۀبضلا  بیبضتلاب و  یّمست  یتلا  ص - » -: » ۀمالعلا هذه  ّنأ  دارملا  لب  هرهاظ ؛ وه  امک  ّحص »  » ۀملک فصن 

ۀمجرت یف  ، 6 - 5 ج 2 / ءابدألا » مجعم   » یف يومحلا  توقای  لاق  صقان . وأ  فیعـض  وأ  ینعم ، وأ  اظفل  دساف  ّهنأ  ریغ  کلذک ، هدورو  ّحـص 
: اّیرکز نب  دّمحم  نب  میهاربإ 

ۀّحـصل ۀـمالع  کلذ  ناک  ءاح - داصب و  ّحـص - هیلع  بتک  اذإ  فرحلا  ّنأ  نوملاعتی  بدـألا  لـهأ  نم  انخویـش  ناـک  لاـق : ّهنأ  هنع  یکح  »
ناک ءاح ، نود  ةدودـمم  داص  هیلع  ناک  اذإ  و  حیحـص ، فرح  یلع  لماک  فرح  عضوف  اـصقن ، وأ  ـاللخ  هیلع  مّهوتم  مّهوتی  ـالئل  فرحلا ؛
يأ ۀّبض ، اضیأ  فرحلا  کلذ  یّمسی  و  فرحلا ، لالتخا  یلع  فرحلا  صقن  ّلدیل  ّمات ، ریغ  فرح  هیلع  عضو  ذإ  میقـس ، فرحلا  ّنأ  ۀمالع 

اودصق اّمنإ  و  ۀّمات ، ةدـئاف  ریغ  نم  ةوالط  یلع  مالک  اذـه  و  ّفلؤملا : لاق  اهب . لفقم  ۀّبّـضلا  ّنأ  امک  ةءارقل  هّجتی  مل  اهب ، لفقم  فرحلا  ّنأ 
لوزیل ّحص »  » اهیلع بتکف  کشلا ، هدواعی  نأ  یشخ  ثحبلاب  هل  تّحـص  اّملف  ۀظفللا ، ۀّحـص  یف  اّکاش  ناک  ّهنأ  ّحص »  » فرحلا یلع  مهبتکب 

وه اّمنإف  ص »  » اهتروص یتلا  ۀّبّـضلا  اّمأ  و  اهحیحـصت . یف  هداهتجا  یـضقنا  دـق  ّالإ و  ّحـص  اهیلع  بتکی  مل  ّهنأ  وه  ملعی  و  دـعب ، اـمیف  هّکش 
ۀمالعلا هذه  ریغب  اهیلع  مّلع  ول  و  ّحص ، ریصتف  ءاحب ، اهّمتأ  هل  تّحص  اذإف  هفنأتسی ، امیف  هنع  ثحبیل  ّکش  هیف  ءیش  یلع  هبتک  ّحص ، فصن 

«. اهناکم ّحص  ةداعإ  طشکلا و  فّلکتل 
.83 ج 2 / يوارلا » بیردت   » و 316 ؛ حالصلا / » نبا  ۀمّدقم   » دیزملل رظنا  و  ، 144 - 143 ج 2 / یقابلا » حتف   » ظحال ( - 4)

 ]…[ ههجو ریغ  یلع  ءیش  هیف  بتک  وأ  ةدایز  باتکلا  یف  عقو  اذإ  -[ 20]

قرولا ُْخلَس  وه  طشکلا و  لوألا  رومأ  ۀثالث  نیب  هیف  ریخت  ههجو  ریغ  یلع  ءیش  هیف  بتک  وأ  ةدایز  باتکلا  یف  عقو  اذإ  « 1  » نورشعلا -[ 20]
وحن وأ  ۀلکـش  وأ  ۀطقن  ۀلازإ  یف  یلوأ  وه  هنم و  یلوأ  هریغ  نأ  « 2  » یتأیس کحلاب و  ةدحوملا و  ءابلاب  رشبلاب  هنع  ربعی  اهوحن و  ٍنیِّکِِـسب و 
ربحلا ذوفن  نمأ  بوتکملا و  ةوارط  لاح  یف  ادج  لیقص  قرو  یف  ۀباتکلا  نوکت  نأب  نکمأ  نإ  خلـس  ریغب  ۀلازإلا  وه  وحملا و  یناثلا  کلذ .

لاق انه  نم  ۀـفاطل و  ۀـفخب و  ابطر  هقعل  هیلع  ةدـیجلا  لیحلا  نم  ابلاغ و  لحملا  داسف  نم  ملـسأ  اـنمز و  برقأ  هنـأل  طـشکلا  نم  یلوأ  وه  و 
یف امیس  وحملا ال  طشکلا و  نم  دوجأ  وه  هیلع و  برضلا  ثلاثلا  و  «. 3  » دادم هیتفش  لجرلا و  بوث  یف  يری  نأ  ةءورملا  نم  فلسلا  ضعب 

خویشلا ناک  لوقی  ناک  هنأ  خیاشملا  ضعب  نع  و  قرولا . دسفأ  امبر  و  « 4  » ۀمهت كرحی  باتکلا و  فعضی  امهنم  الک  نأل  ثیدحلا  بتک 
یلع يرخأ  ةرم  باتکلا  عمـسی  دق  يرخأ و  ۀیاور  یف  حصی  امبر  هنأل  و  « 5  » ءیش رشبی  یتح ال  عامسلا  سلجم  نیکـسلا  روضح  نوهرکی 

یلإ  جاتحیف  هتیاور  یف  احیحص  رشب  ام  نوکی  رخآ  خیش 
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«6  » لاوقأ ۀسمخ  برضلا  ۀیفیک  یف  هتحصب و  هیلع  رخآلا  ۀمالعب  یفتکا  رخآلا  دنع  حص  لوألا و  ۀیاور  یف  هیلع  طخ  ول  هرشب و  دعب  هقاحلإ 

یلع لدی  انیب  اقیقد  ناک  ام  هدوجأ  و  « 7  » قشلاب ۀبراغملا  دنع  یمسی  ادتمم و  اطخ  اهب  طخی  اهیلع و  بورضملا  فورحلاب  لصی  نأ  اهدحأ 
افطعنم اهنع  الـصفنم  فورحلا  قوف  طخلا  لعجی  نأ  اهیناث  و  هتحت . ام  ةءارق  عنمی  ـال  فورحلا و  سمطی  ـال  قرولا و  دوسی  ـال  دوصقملا و 

نم هانعم  هرخآ و  قوف  یلإ  ۀظفل  هلوأ و  قوف  نم  ۀظفل  وأ  ۀظفل ال  بتکی  نأ  اهثلاث  اذکه … … و  هلاثم  هرخآ و  لطبملا و  لوأ  یلع  هافرط 
وأ یلإ  اذـکه ال …  هلاثم  يرخأ و  یف  طقـس  ۀـیاور و  یف  حـص  امیف  نسحی  اذـه  لثم  انه و  یلإ  اذـه  الثم  حـصی  وأ ال  انه  یلإ  طقاس  انه 
یف هلعج  لحملا  قاض  نإـف  اذـکه …  هلاـثم  ةرئاد و  فصن  هرخآ  یف  لـطبملا و  مـالکلا  لوأ  یف  بتکی  نأ  اـهعبار  و  یلإ . نم …  اذـکه 
نم اهب  هیلإ  ریـشأ  ام  ولخل  کلذـب  تیمـس  ةریغـص  ةرئاد  وه  ارفـص و  هرخآ  یف  لطبملا و  لوأ  یف  بتکی  نأ  اهـسماخ  و  بناج . لک  یلعأ 

مهنم و  بناج . لک  یلعأ  یف  کلذ  لعج  لحملا  قاض  نإف  اذکه …  هلاثم  ددع  نم  اهعـضوم  ولخل  کلذب  اهل  باسحلا  ۀیمـستک  ۀحـصلا 
یف ۀسمخلا  نم  ةریخألا  ۀثالثلا  یف  رکذ  امب  ملع  تئش  نإف  رطس  نم  رثکأ  لطبملا  ناک  ول  ۀیلاتتم و  اطقن  طخلا  ناکم  لطبملا  نیب  لصی  نم 

یلوألا عوقول  ۀـیناثلا  یلع  برـض  اوهـس  رثکأ  وأ  ۀـملک  تررکت  اذإ  و  طقف . دـئازلا  فرط  یف  اهب  ملع  تئـش  نإ  هرخآ و  رطـس و  لک  لوأ 
تناک  اذإ  اذک  ةءارقلا و  یلع  لدأ  وأ  ةروص  دوجأ  ۀیناثلا  تناک  اذإ  الإ  اهعضوم  یف  اباوص 
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وأ فوصوم  ۀفـص و  وأ  هیلإ  فاضم  فاضم و  ررکملا  یف  ناک  اذإ  و  رطـسلا . لوـأل  ۀنایـص  یلوأ  اـهیلع  برـضلا  نإـف  رطـس  رخآ  یلوـألا 

برضلاب لصفی  الئل  طسوتملا  یلع  ررکتملا ال  نم  فرطتملا  یلع  برـضلا  انرکذ و  ام  نیب  قیرفتلا  مدع  ةاعارمف  ربخ  أدتبم و  وأ  نافطاعتم 
اذإ و  «. 9  » طخلا یف  ةروصلا  نیسحت  نم  قحأ  یناعملا  ةاعارم  ذإ  « 8  » دوجألا وأ  ریخألا  وأ  لوألا  ةاعارم  نم  یلوأ  طابترا  امهنیب  نیئیش  نیب 
یلإ دؤی  مل  ام  هیلع  اهررکی  نأ  هل  ةریغص و  حص  هرخآ  هلوأ و  یف  بتک  هتابثإ  دوع  دارأ  احیحـص و  ناک  هنأ  هل  نیبت  مث  ءیـش  یلع  برض 

نم کلذ  ریغب  برـض  اذإ  امیف  همدـع  ۀـیلاتتملا و  طقنلا  وأ  لصفنملا  وأ  لـصتملا  طـخلاب  برـض  اذإ  اـمیف  رارکتلا  راـتخی  قرولا و  دـیوست 
. حص ظفل  بتکی  رفصلا و  ةرئادلا و  فصن  یلإ و  نم و ال و  نم  ۀمالعلا  یلع  برضی  نأ  ذئنیح  نسحی  تامالعلا و 

[ شماه *****]
.151 - 146 ج 2 / یقابلا » حتف   » ظحال ( - 1)

. روطس ةّدع  دعب  یتأی  ( - 2)
.319 حالصلا / » نبا  ۀمّدقم   » یف امک  ّیعخنلا  میهاربإ  هلاق  ( - 3)

«. ۀمهت ّکحلا  انباحصأ : لاق : : » 319 حالصلا / » نبا  ۀمّدقم   » و 606 ؛ لصافلا / » ثّدحملا   » یف ( - 4)
.317 حالصلا / » نبا  ۀمّدقم  « ؛ 147 ج 2 / یقابلا » حتف  ( - » 5)

.84 ج 2 / يوارلا » بیردت  « ؛ 317 حالصلا / » نبا  ۀمّدقم   » عجار و  « ؛ 148 ج 2 / یقابلا » حتف   » ظحال ( - 6)
وأ عدصلا ، وه  ّقشلا و  نم  فاقلا :- دیدشت  ۀمجعملا و  حتفب  وه  و  برغملا - لهأ  دنع  ّقشلا  و  : » 84 ج 2 / يوارلا » بیردت   » یف لاق  ( - 7)

 … «. برضلاب تباثلا  نم  هدعب  هلبق و  ام  دئازلا و  نیب  قرف  ّهنأک  قیرفتلا ، وه  و  اصعلا ، ّقش  نم 
فاـضملا و یف  لّوـألا  یلع  لـب  اـمهنیب ، رّرکتملا  یلع  برــضی  ـالف  اذـه  یلع  و  ةءارقلا ؛ یلع  ّلدأ  وأ  ةروـص  اـمهنم  دوجـألا  ینعی  ( - 8)

. ربخلا ۀفصلا و  هیلإ و  فاضملا  یف  رخآلا  یلع  و  أدتبملا ، فوصوملا و 
.318 حالصلا / » نبا  ۀمّدقم   » دیزملل رظنا  و  . 151 - 150 ج 2 / یقابلا » حتف   » ظحال ( - 9)

 ]…[ قحللا یمسی  طقس و  ءیش  جیرخت  دارأ  اذإ  -[ 21]
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یف هجرخیلف  كاردإلا  يأ  حتفلاب  قاحللا  نم  قتشم  ءاحلا  حتفب  قحللا  یمسی  طقس و  ءیش  جیرخت  دارأ  اذإ  « 1  » نورشعلا ۀیداحلا و  -[ 21]
ۀهجو اولاق  ۀقصالتم  ۀقیـض  روطـسلا  تناک  اذإ  امیـس  أرقی  ام  سیلغت  اهقییـضت و  نم  هتمالـسل  روطـسلا  نیب  هلعج  نم  یلوأ  وه  ۀیـشاحلا و 

مث راسیلا  یلإ  لوألا  جرخ  ولف  راسیلا  ۀهج  یلإ  هجرخیف  رخآ  طقـس  لامتحال  اهفرـشل و  تعـستا  نأب  نکمأ  نإ  یلوأ  یـشاوحلا  نم  نیمیلا 
«2  » فرط لـباقت  نـیمیلا  یلإ  وأ  رخـآلا  لـحمب  نیطقـسلا  دـحأ  لـحم  هبتـشا  اـضیأ  راـسیلا  یلإ  هـل  جرخ  نإـف  رطـسلا  یف  رخآ  طقـس  رهظ 

«3  » نیطقسلا برقل  ایقتلا  امبر  نیجیرختلا و 
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یف طقسلا  رثکی  نأ  الإ  هابتشالا  لیزی  اطباض  هلعج  نیمیلاب و  ءادتبالاف  برـضلا  ۀیفیک  یف  رم  ام  یلع  امهنیب  ام  یلع  برـض  کلذ  نأ  نظیف 
لصألاب الصتم  نکیل  و  « 4  » هدعب هیف  صقن  نم   ] ذئنیح نمألل  اقلطم  هرخآب  هقحلأ  رطس  رخآ  طقاسلا  ناک  نإ  معن  ردان . وه  دحاولا و  رطسلا 

یلإ جرخ  دیلجتلل  وأ  ۀقرولا  فرط  نم  ۀباتکلا  برقل  لحملا  قاض  نإ  معن  ینمیلا  ۀیـشاحلا  یف  هقحلی  هدعب و ال  رطـسلا  لوأ  یف  هبتکی  و ال 
لامتحال اهلفـسأ  یلإ  هب  الزان  ـال  « 5  » ۀـقرولا یلعأ  یلإ  قوفل  ادـعاص  جـیرختلا  ناک  ۀـهج  يأ  نم  طقاسلا  بتک  نکیل  و  يرخـألا . ۀـهجلا 

و اهراسی . مأ  ۀـباتکلا  نیمی  ۀـهج  یف  ناک  ءاوس  نیمیلا  ۀـهج  یلإ  فورحلا  سوءر  لعجی  هلباقم و  ـالحم  هل  دـجی  ـالف  هدـعب  رخآ  جـیرخت 
یلإ اهب  الزان  « 6  » ةرطلا یلعأ  روطسلا  لعج  رثکأ  وأ  نیرطس  ناک  نإف  اهبتکی  نأ  لبق  رطسألا  نم  هنم  ءیجی  ام  طقاسلا و  بسحی  نأ  یغبنی 

ثیحب ۀباتکلا  بناج  نم  رطـسألا  أدتبا  اهراسی  نع  ناک  نإ  اهنیمی و  نع  جیرختلا  ناک  نإ  ۀباتکلا  ۀـهج  یلإ  روطـسلا  یهتنت  ثیحب  لفـسأ 
و ال نیتهجلا . نم  نوکی  ام  بسحب  اهلفسأ  وأ  ۀقرولا  یلعأ  یف  لمک  طقاسلا  غارف  لبق  شماهلا  یهتنا  نإف  ۀقرولا  فرط  یلإ  هروطس  یهتنت 

طقاسلل ۀجیرختلا  ۀیفیک  مث  تارم . هتجاح  دنع  کحلا  لمتحی  ارادقم  عدی  لب  تناک  ۀهج  يأ  نم  ۀقرولا  ۀیشاحب  رطـسألا  ۀباتکلا و  لصوی 
هیلإ ةراشإ  نوکیل  ۀیـشاحلا  نم  جیرختلا  ۀهج  یلإ  الیلق  افطعنم  هقوف  يذـلا  رطـسلا  تحت  یلإ  ادـعاص  اطخ  رطـسلا  نم  هلحم  یف  لعجی  نأ 

 … [. وأ  … اذکه .. ]
[ شماه *****]
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یلع هلامتشال  « 8  » نیقابلا دنع  یضرم  ریغ  وه  اذکه و  امهنیب  دتمم  طخب  طقاسلا  لوأ  طخلا و  نیب  لصی  نأ  « 7  » ءاملعلا نم  ۀعامج  راتخا  و 
یلإ طخلا  دم  ریتخا  رخآ  لحمب  هتباتک  یلإ  رطضا  ایلاخ و  طوقـسلا  لحم  لباقی  ام  نکی  مل  نإ  معن  جیرختلا  رثک  نإ  امیـس  باتکلا  دیوست 

هنم یهتنا  جـیرختلا و  یف  طقاسلا  بتک  اذإ  و  سبللا . لیزی  امم  هوحن  وأ  ینالفلا  لحملا  یف  اذـک  هولتی  لحملا  ۀـلابق  بتک  وأ  طـقاسلا  لوأ 
«. 9  » عجر یلع  رصتقی  مهضعب  عجر و  حص  بتکی  مهضعب  یلوأ و  اهریغصت  حص و  هرخآ  یف  بتک 

[ شماه *****]
.80 ج 2 / يوارلا » بیردت  « ؛ 313 حالصلا / » نبا  ۀمّدقم   » رظنا و  . 141 - 137 ج 2 / یقابلا » حتف   » ظحال ( - 1)

. یلوأ وه  و  فرط »  » لدب افرط » : » 80 ج 2 / يوارلا » بیردت   » و 137 ؛ ج 2 / یقابلا » حتف   » یف ( - 2)
ۀهج یلإ  هجّرخ  ول  ّهنأل  نیمیلا ، ۀـهج  یف  هجّرخی  اضیأ  اـنلق  و  : » لاـق … ةدـئافلل ، ادـیزم  اـهلقننلف  حـضوأ ، اـنه  حالـصلا  نبا  ةراـبع  ( - 3)
جّرخ نإ  و  لاکـشإ ، نیجیرختلا  نیب  عقو  اضیأ  لامـشلا ، ۀهج  یلإ  هماّدق  هجّرخ  نإف  رخآ ، صقن  هسفن  رطـسلا  یف  هدعب  رهظ  اّمبرف  لامـشلا 

؛ امهنیب ام  یلع  برـضلا  کلذ  هبـشأف  اتلباقت ، وأ  نیمیلا  ۀهج  جیرخت  ۀفطع  لامـشلا و  ۀـهج  جـیرخت  ۀـفطع  تقتلا  نیمیلا  ۀـهج  یلإ  یناثلا 
نبا ۀـمّدقم  «. )» لاکـشإ مزلی  نایقتلی و ال  الف  لامـشلا ، ۀـهج  یلإ  یناثلا  جّرخی  ذـئنیح -  ّهنإف  نیمیلا ، ۀـهج  یلإ  لّوألا  جّرخ  اذإ  ام  فالخب 

.138 - 137 ج 2 / یقابلا » حتف   » ظحال و  (. 313 حالصلا / »
. تاعوبطملا تاطوطخملا و  یف  تسیل  و  ، 138 ج 2 / یقابلا » حتف   » نم دارملا  حیضوتل  ۀمزال  ةدایز  ( - 4)

.139 ج 2 / یقارعلا » ۀیفلأ  حرش  « ؛ 138 ج 2 / یقابلا » حتف   » دارملا حیضوتل  عجار  ( - 5)
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.500 ج 4 / برعلا » ناسل   » و 554 ؛ ج 2 / طیسولا » مجعملا   » رظنا باتکلا ،» ۀیشاح  ةّرطلا : ( - » 6)
.140 ج 2 / یقابلا » حتف   » اضیأ ظحال  و  . 80 ج 2 / يوارلا » بیردت  « ؛ 313 حالصلا / » نبا  ۀمّدقم   » یف امک  دالخ ، نبا  مهنم  ( - 7)

.313 حالصلا / » نبا  ۀمّدقم   » یف حالصلا  نبا  مهنم  ( - 8)
.141 ج 2 / یقابلا » حتف  « ؛ 141 ج 2 / یقارعلا » ۀیفلأ  حرش  « ؛ 81 ج 2 / يوارلا » بیردت  « ؛ 313 حالصلا / » نبا  ۀمّدقم   » عجار ( - 9)

 ]…[ ۀلباقملا یف  وأ  خیشلا  یلع  باتکلا  ححص  اذإ  -[ 22]

هانعم و دیفی  امم  كاذ  وحن  وأ  ضرعلا  غلب  وأ  تغلب  وأ  غلبب  هفوقو  عضوم  یلع  ملع  ۀـلباقملا  یف  وأ  خیـشلا  یلع  باتکلا  ححـص  اذإ  -[ 22]
وأ خیشلا  ناک  اذإ  ۀنمزألا  لواطت  یلع  اهیلع  دامتعالا  ۀخـسنلاب و  قوثولا  اهمهأ  نم  ۀمج  دئاوف  هیفف  یلوأ  وهف  خیـشلا  طخب  کلذ  ناک  نإ 

اننامزل ۀبراقتملا  ۀنمزألا  یف  ۀمیزعلا  روتف  ۀمهلا و  فعضل  نامزلا  اذه  یف  امیـس  هیلإ  جاتحی  امم  کلذ  نإف  طبـضلا  ۀقثلاب و  افورعم  لباقملا 
بسحب قحلا  قیقحت  یف  داهتجالا  عم  نیقباسلا  تاقثلا  حیحصت  یلع  دامتعالاف  ثیدحلا  بتکل  اصوصخ  طبـضلا  حیحـصتلا و  ةرـشابم  نع 

. ناکمإلا

ظیلغ ملق  وأ  ۀمجرت  وأ  ةرئادب  نیثیدح  وأ  نیمالک  لک  نیب  لصفی  نأ  -[ 23]

هیف امل  ةدحاو  ۀقیرط  یلع  اهلک  ۀـباتکلا  لصوی  ظیلغ و ال  ملق  وأ  ۀـمجرت  وأ  ةرئادـب  نیثیدـح  وأ  نیمالک  لک  نیب  لصفی  نأ  یغبنی  -[ 23]
. هیف نامزلا  عییضت  دوصقملا و  جارختسا  رسع  نم 
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طقنی هنم  غرفی  مالک  لک  لباقی و  یتح  ةرئادلا  لافغإ  « 2  » مهضعب راتخا  و  « 1  » نیثدحملا بلاغ  اهیلع  لمع  اهریغ و  یلع  ةرئادلا  اوحجر  و 

. اذکه ۀیناث و  ۀیناثلا  ۀلباقملا  یف  ۀطقن و  هیلت  یتلا  ةرئادلا  یف 
[ شماه *****]

.73 ج 2 / يوارلا » بیردت  « ؛ 306 حالصلا / » نبا  ۀمّدقم   » عجار ( - 1)
126؛ - 125 ج 2 / یقارعلا » ۀیفلأ  حرش   » و 126 ؛ ج 2 / یقابلا » حتف   » و 306 ؛ حالـصلا / » نبا  ۀمّدقم   » یف امک  ّيدادغبلا  بیطخلا  وه  ( - 2)
الفغ ال نوکی  ثیحب  طقنلا  نم  اهکرت  ةرئادـلا ، لاـفغإب  دارملا  و  . 73 ج 2 / يوارلا » بیردـت   » و 148 ؛ ثیدحلا / » لوصأ  یف  ۀـصالخلا   » و

طقن يأ  اهطـسو ، طقن  لباق  اذإف  الفغ ، تارئادـلا  نوکت  نأ  بیطخلا  ّبحتـسا  و  : » یطویـسلا لاق  یفخی ؛ امک ال  اسأر ، اـهکرت  ـال  اـهب ، رثأ 
نم اهکرت  يأ  اهلافغإ ، : » 126 ج 2 / یقابلا » حـتف   » یف و  73 ؛ ) ج 2 / يوارلا » بیردت  « )» هنم غرفی  يذـلا  ثیدـحلا  بقع  ةرئاد  ّلک  طسو 

 … «. هوحن وأ  لصألاب  هباتک  لباقی  نأ  یلإ  اهب  رثأ  الفغ ال  نوکت  ثیحب  طقنلا 

دئاوفلا یشاوحلا و  ۀباتکب  سأب  ال  -[ 24]

کلذ وحن  وأ  ۀخـسن  وأ  ۀیاور  فالتخا  وأ  طلغ  یلع  ۀمهملا  تاهیبنتلا  دئاوفلا و  یـشاوحلا و  ۀباتکب  سأب  ال  « 1  » نورشعلا ۀعبارلا و  -[ 24]
تبتک یتلا  لحملا  ۀـملک  طسو  یلعأـب  اـهل  جرخی  و  حـص . کـلذ  رخآ  یف  بتکی  ـال  نذـإلاب و  هکلمی  ـال  وأ  هکلمی  باـتک  یـشاوح  یلع 

. لصألا یف  طقاسلا  جیرخت  نع  اذـه  زیمتیل  کلذ  لک  و  « 3  » يدنهلاب ةراشإ  ۀجیرختلا  لدب  لعجی  وأ  « 2  » نیتملکلا نیب  اهلجأل ال  ۀیشاحلا 
نأ یغبنی  و ال  «. 4  » هرخآ یف  کلذ  بتکی  مهضعب  ۀشح و  ةروص  وأ  الثم  ةدئاف  وأ  ۀیشاح  کلذ  نم  بوتکملا  لوأ  یلع  بتکی  مهـضعب  و 

رـصعلا اذـه  لهأ  ۀـلفغ  ضعبل  قفتا  امک  ۀـبیرغلا  عورفلا  ثحابملا و  لقنب  هدوسی  لحملا و ال  کلذـب  ۀـقلعتملا  ۀـمهملا  دـئاوفلا  الإ  بتکی 
. اقلطم رطسألا  نیب  ۀباتکلا  یغبنی  بتکلا و ال  رثکأ  اودسفأف  ءاملعلا  حلطصم  یلع  اوفقی  مل  نیذلا 
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[ شماه *****]
.142 ج 2 / یقابلا » حتف  « ؛ 191 - 186 عماسلا / » ةرکذت   » ظحال ( - 1)

.142 - 141 ج 2 / یقابلا » حتف   » دارملا حیضوتل  عجار  ( - 2)
کلذ یف  رظنا  دـنهلا ، نم  اـهأشنم  ّنإ  لاـقی  و  خـلا ، ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 ۀـفورعملا : دادـعألا  تاـمالع  یه  و  ۀـیدنهلا ، ماـقرألاب  يأ  ( - 3)

«. ماقرأ ، » 204 ج 1 / یسراف » گنهرف  »
.191 - 186 عماسلا / » ةرکذت  « ؛ 142 ج 2 / یقابلا » حتف   » عجار ( - 4)

ةرمحلاب کلذ  وحن  لوصفلا و  باوبألا و  مجارتلا و  ۀباتک  یغبنی  -[ 25]

ةرمحلاب کلذ  وحن  لوصفلا و  باوبألا و  مجارتلا و  ۀباتک  یغبنی  -[ 25]
362 ص : دیرملا ، ۀینم 

اهب هیلع  طخت  وأ  ةرمحلاب  هتباتکب  نتملا  زیمت  نأ  نتملاب  جوزمم  حرـش  ۀباتک  یف  کل  مالکلا و  لصاوف  یف  نایبلا و  یف  رهظأ  هنإف  اهوحن  و 
ۀباتک و  هیفرط . نم  طخلا  فاطعنا  كرتب  برـضلا  نع  هزیمت  نکل  ةراملا  برـضلا  روص  نم  ۀیناثلا  ةروصلاک  هیلع  ادتمم  هنع  الـصفنم  اطخ 

طخلاب کلذ  حضوی  الف  حرش  اهـضعب  نتم و  اهـضعب  ةدحاولا  ۀملکلا  نوکت  دق  دحاو و  فرحب  جزتمی  دق  هنأل  دوجأ  ةرمحلاب  نتملا  عیمج 
قفوملا  هللا  ِةَرْمُحلاب و  هحاضیإ 

363 ص : دیرملا ، ۀینم 

[ ۀمتاخ ]

هراشا

ماکحأ بتارم  یف  یناثلا  بلطملا  هیلع  فقوتت  ام  ۀیعرـشلا و  مولعلا  ماسقأ  یف  لوألا  بلطملا   ) ۀـمهم بلاطم  یلع  لمتـشتف  ۀـمتاخلا  اـمأ  و 
( ملعتملا یلإ  رظنلاب  مولعلا  بیترت  یف  ثلاثلا  بلطملا  هب  قحلأ  ام  یعرشلا و  ملعلا 

365 ص : دیرملا ، ۀینم 

نالصف هیف  ۀیبدألا و  ۀیلقعلا و  مولعلا  نم  هیلع  فقوتت  ام  ۀیعرشلا و  مولعلا  ماسقأ  یف  لوألا  بلطملا 

ۀیلصألا ۀیعرشلا  مولعلا  ماسقأ  یف  لوألا  لصفلا 

هراشا

. هقفلاب اهنع  ربعملا  ۀیعرشلا  ماکحألا  ملع  ۀیوبنلا و  ثیداحألا  ملع  زیزعلا و  باتکلا  ملع  مالکلا و  ملع  ۀعبرأ  یه  و 

مالکلا ملع  امأف 

لمتـشی امم  امهریغ ]  ] اهریغ هتفیلخ و  هلوسر و  یلاعت و  هللا  فرعی  هب  نأل  اهتدعاق  ۀیعرـشلا و  مولعلا  ساسأ  وهف  نیدـلا  لوصأب  هنع  ربعی  و 
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هللا لاق  ۀنـسلا  باتکلا و  نم  ریثک  هلـضف  هملعت و  یلع  ثحلا  یف  ءاج  دق  و  اهلطاب . نم  اهقح  اهدساف و  نم  ءارآلا  حیحـص  فرعی  هب  هیلع و 
یلاعت 

366 ص : دیرملا ، ۀینم 
لاق و  «. 2  » ِّقَْحلِاب اَّلِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ  اـم  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  َو  َأ  یلاـعت  لاـق  و  «. 1  » ُهَّللا اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ْمَلْعاَـف 

ۀعنصلاب لالدتـسالا  رظنلاب و  رمألا  یلإ  کلذ  عجرم  و  «. 3  » ٍءْیَـش ْنِم  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِتوُکَلَم  ِیف  اوُرُْظنَی  َْمل  َو  َأ  یلاـعت 
. میکحلا ملاعلا  رداقلا  دحاولا  عناصلا  یلع  ۀنقتملا  راثآلا  ۀمکحملا و 

«4  » ُهَّللا اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َْلثِم  ِیْلبَق  َنُوِلئاَْقلا  َلاَق  َال  َو  ُْتُلق  اَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِّيِرْدُْخلا  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ْنَع  َو 
«5  » َۀَّنَْجلا َلَخَد  ًاْئیَش  ِهَّللِاب  ُكِرُْشی  َال  َتاَم  ْنَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َو 

َهَّللا َّنِإ  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَس  ٌِّیلَع ع  َلاَق  « 6  » ُناسْحِْإلا اَّلِإ  ِناسْحِْإلا  ُءازَج  ْلَه  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ٍِّیلَع ع  ْنَع  ِِهئاـَبآ  ْنَع  ُْهنَع ع  َو 
«7  » ُۀَّنَْجلا اَّلِإ  ِدیِحْوَّتلِاب  ِْهیَلَع  ُتْمَْعنَأ  ْنَم  ُءاَزَج  اَم  َلاَق  َّلَج  َو  َّزَع 

ِِبئاَرَغ  ْنِم  ِینْمِّلَع  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  ٌِّیباَرْعَأ  َءاَج  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َو 
367 ص : دیرملا ، ۀینم 

ُِّیباَرْعَْألا َلاَق  ِِهتَفِْرعَم  َّقَح  ِهَّللا  ُۀَفِْرعَم  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِْملِْعلا  ُْسأَر  اَم  ُلُجَّرلا  َلاَق  ِِهِبئاَرَغ  ْنَع  َلَأْسَت  یَّتَح  ِْملِْعلا  ِْسأَر  ِیف  َْتعَنَـص  اَم  َلاَق  ِْملِْعلا 
ُّقَح َِکلَذَـف  َریِظَن  َال  َو  َُهل  َْوفُک  َال  ٌرِخآ  ٌلَّوَأ  ٌنِطَاب  ٌرِهاَظ  ٌدَـحَأ  ٌدِـحاَو  ُهَّنَأ  َو  ٍّدـِن  َال  َو  ٍْهبِـش  َال  َو  ٍْلثِم  اَِلب  ُُهفِْرعَت  َلاَـق  ِِهتَفِْرعَم  َّقَح  ِهَّللا  ُۀَـفِْرعَم  اَـم  َو 

«8  » ِِهتَفِْرعَم
هللا امهمحر  هیوباب  نبا  قودـصلا  و  « 9  » ینیلکلل ِدـیحوتلا  َِیباتک  یلع  فقیلف  هدارأ  نم  ادـج و  ریثک  تیبلا ع  لهأ  نع  کلذ  یف  رثـألا  و  . 

. یلاعت
[ شماه ]*****

.19 (: 47  ) دّمحم ةروس  ( - 1)
.8 (: 3  ) مورلا ةروس  ( - 2)

.185 (: 7  ) فارعألا ةروس  ( - 3)
ثیدحلا 1. ( ، 1  ) نیفراعلا نیدحوملا و  باوث  باب  ، 18 دیحوتلا / » ( - » 4)

«. ۀّنجلا لخد  ءاسأ  وأ  نسحأ  ائیش  هّللاب  كرشی  ال  : » هیف … و  ثیدحلا 5 ، ( ، 1  ) نیفراعلا نیدحوملا و  باوث  باب  ، 19 دیحوتلا / » ( - » 5)
.60 (: 54  ) نمحرلا ةروس  ( - 6)

.182 ج 2 / ّیسوطلا » یلامأ   » عجار و  ثیدحلا 29 ؛ ( ، 1  ) نیفراعلا نیدحوملا و  باوث  باب  ، 28 دیحوتلا / » ( - » 7)
ثیدحلا 5. ( ، 4  ) دیحوتلا ۀفرعم  نم  يزجی  ام  یندأ  باب  ، 285 - 284 دیحوتلا / » ( - » 8)

. دیحوتلا باتک  ، 167 - 72 ج 1 / یفاکلا »  » عجار ( - 9)

باتکلا ملع  امأ  و 

عاضوأ ۀفرعم  هتدئاف  دیوجتلا و  ملع  اهدحأ )  ) ملعلا مسا  اهیلع  قلطأ  فینـصتلاب و  تدرفأ  دق  نونف  ۀـثالث  یلع  هیف  حالطـصالا  رقتـسا  دـقف 
اهتلامإ و اـهماغدإ و  اـهئافخإ و  اـهراهظإ و  اهدـم و  اهتافـص و  فورحلا و  جراـخم  ۀـفرعم  هیف  لخدـیف  ۀـبکرم  ةدرفم و  هتاـملک  هفورح و 

ارتاوت یبنلا ص  نع  تلقن  اهب و  نآرقلا  لزن  یتلا  ۀیئانبلا  ۀیبارعإلا و  هوجولا  ۀـفرعم  هتدـئاف  ةءارقلا و  ملع  اهیناث )  ) و کلذ . وحن  اهمیخفت و 
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ۀفرعم هتدئاف  ریسفتلا و  ملع  اهثلاث )  ) و دحاو . فینصت  امهعمجی  دحاو و  ملع  امهیلع  قلطی  دق  لوألا و  نفلا  یف  قبس  ام  ضعب  هیف  جردنی  و 
ۀفرعم ابلاغ  هیف  جردـنی  اهریغ و  یهنلا و  رمألا و  ظعاوملا و  ماکحألا و  یف  هلامع  تسا  هیلع  بترتیل  همکح  هماـکحأ و  جارختـسا  هیناـعم و 

یلع ۀلمتـشم  ریـسافتلا  رثـکأ  نأ  ـالإ  رخآ  ملعب  صخی  خوسنملا و  خـسانلا و  درفی  دـق  اـهریغ و  ههباـشتم و  همکحم و  هخوسنم و  هخـسان و 
راثآ ةریثک و  رابخأ  هملعت  یلع  ثحلا  هبادآ و  هلضف و  یف  درو  دق  و  امهنم . دوصقملا 

َیلاَعَت  ِِهلْوَق  ِیف  « 1  » ًاعُوفْرَم ُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َيِوُرَف  " 
شماه

.31 - 30 ۀیادبلا / » حرش   » عجار عوفرملا  ثیدحلا  ینعم  یلع  عالّطالل  ( - 1)
368 ص : دیرملا ، ۀینم 

«3  » ُنآْرُْقلا ُۀَمْکِْحلا  َلاَق  « 2  » ًارِیثَک ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َۀَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  ُءاشَی  ْنَم  َۀَمْکِْحلا  ِیتُْؤی 
«4  » ُرِجاَْفلا َو  ُّرَْبلا  ُهَأَرَق  ْدَق  ُهَّنِإَف  ُهَریِسْفَت  ِینْعَی  ُهَّنَأ  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ُْهنَع  َِيُور  َو  . 

ِِهلاَلَح َو  ِهِرَّخَُؤم  َو  ِهِمَّدَقُم  َو  ِهِِهباَشَتُم  َو  ِهِمَکُْحم  َو  ِهِخوُْسنَم  َو  ِهِخِساَن  ِنآْرُْقلِاب  ُۀَفِْرعَْملا  ُۀَمْکِْحلا  َلاَق  ُهَّنَأ  ِۀَیْآلا  ِریِـسْفَت  ِیف  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ُْهنَع  َو 
«5  » ِِهلاَْثمَأ َو  ِهِماَرَح  َو 

«6  » ُهَِبئاَرَغ اوُسِمَْتلا  َو  َنآْرُْقلا  اُوبِرْعَأ  َلاَق ص  َو 
َنوُذُخْأَی اَلَف  ٍتاَیآ  َرْشَع  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنِم  َنوُذُخْأَی  اُوناَک  ْمُهَّنَأ  َِۀباَحَّصلا  َنِم  اَُنئِْرُقی  َناَک  ْنَم  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِّیِمَلُّسلا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َو  " 

«7  » ِلَمَْعلا َو  ِْملِْعلا  َنِم  ِهِذَه  ِیف  اَم  اوُمَْلعَی  یَّتَح  يَرْخُْألا  ِرْشَْعلا  ِیف 
«8  » ًاّذَه َْرعِّشلا  ُّذُهَی  ِِّیباَرْعَْألاَک  ُهَریِسْفَت  ُنِسُْحی  َال  َو  َنآْرُْقلا  ُأَْرقَی  يِذَّلا  َلاَق  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َو  " 

«9  » ِراَّنلا َنِم  ُهَدَعْقَم  ْأَّوَبَتَْیلَف  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِنآْرُْقلا  ِیف  َلاَق  ْنَم  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  َو 
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«10  » َأَطْخَأ ْدَقَف  َباَصَأَف  ِِهیْأَِرب  ِنآْرُْقلا  ِیف  َمَّلَکَت  ْنَم  َلاَق ص  َو 
«11  » ٍراَن ْنِم  ٍماَِجِلب  ًامَْجُلم  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  َءاَج  ُمَْلعَی  اَم  ِْریَِغب  ِنآْرُْقلا  ِیف  َلاَق  ْنَم  َلاَق ص  َو 

«12  » ِهِعِضاَوَم ِْریَغ  یَلَع  ُهُعَضَی  َنآْرُْقلا  ُلَّوَأَتَی  ٌلُجَر  يِدَْعب  ْنِم  ِیتَّمُأ  یَلَع  ُفاَخَأ  اَم  ُرَثْکَأ  َلاَق ص  َو 
«13  » َرَفَک اَّلِإ  ٍضْعَِبب  ُهَضَْعب  َنآْرُْقلا  ٌلُجَر  َبَرَض  اَم  ِیبَأ  َلاَق  َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َو 

. ملع ریغ  نم  هیأرب  هریسفت  ینعی  . 
َلاَقَف ِۀَِّیبَرَْعلا  ِراَعْـشَْألا  َو  ِۀَِّیلِهاَْجلا  ِماَّیَأ  َو  اَهِِعئاَقَو  َو  ِبَرَْعلا  ِباَْـسنَِأب  ِساَّنلا  ُمَلْعَأ  ُهَّنِإ  ِِّیبَّنِلل ص  َلـِیق  يِذَّلا  ِۀَـماَّلَْعلا  ُثیِدَـح  « 14  » َمَّدَقَت ْدَـق  َو  : 

اَم َو  ٌۀَِـمئاَق  ٌۀَّنُـس  َْوأ  ٌۀـَلِداَع  ٌۀَـضیِرَف  َْوأ  ٌۀَـمَکُْحم  ٌۀَـیآ  ٌۀـَثاََلث  ُْملِْعلا  اَمَّنِإ  َلاَق ص  َُّمث  ُهَِملَع  ْنَم  ُعَْفنَی  َال  َو  ُهَلِهَج  ْنَم  ُّرُـضَی  َال  ٌْملِع  َكاَذ  ُِّیبَّنلا ص 
«15  » ٌلْضَف َوُهَف  َّنُهاَوِس 

. ردقلا اذه  یلع  هنم  رصتقنلف  ۀلاسرلا  عضو  نع  جرخی  لوطی و  امم  کلذ  ۀلمج  یف  مالکلا  و  . 
[ شماه ]*****

.31 - 30 ۀیادبلا / » حرش   » عجار عوفرملا  ثیدحلا  ینعم  یلع  عالّطالل  ( - 1)
.269 (: 2  ) ةرقبلا ةروس  ( - 2)

.329 ج 1 / ریثک » نبا  ریسفت  « ؛ 197 ج 4 / ناقتإلا » ( - » 3)
لاق نآرقلا ، لاق : ۀـمکحلا » یتؤی  : » اعوفرم ساّبع  نبا  نع  : » اـمهیف … و  ، 329 ج 1 / ریثک » نبا  ریسفت  « ؛ 249 ، 197 ج 4 / ناقتإلا » ( - » 4)

«. رجافلا ّربلا و  هأرق  دق  ّهنإف  هریسفت ؛ ینعی  ساّبع : نبا 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 224 

http://www.ghaemiyeh.com


« / بولقلا ملع  « ؛ 329 ج 1 / ریثک » نبا  ریسفت  « ؛ 382 ج 2 / نایبلا » عمجم  ریسفت  « ؛ 348 ج 2 / نایبتلا » ریسفت  « ؛ 197 ج 4 / ناقتإلا » ( - » 5)
.19

439؛ ج 2 / نیحیحـصلا » یلع  كردتـسملا  « ؛ 23 ج 1 / ّیبطرقلا » ریـسفت  « ؛ 189 ج 4 / ناـقتإلا » « ؛ 13 ج 1 / ناـیبلا » عمجم  ریـسفت  ( - » 6)
.163 ج 7 / دئاوزلا » عمجم  « ؛ 679 ج 10 / رارسألا » فشک  ریسفت  »

« ّیبطرقلا ریسفت  « ؛ 14 ج 1 / ّيزارلا » حوتفلا  یبأ  ریسفت  « ؛ 202 ج 4 / ناقتإلا » « ؛ 4 ج 1 / ریثک » نبا  ریسفت  « ؛ 28 ج 1 / ّيربطلا » ریسفت  ( - » 7)
.17 ج 1 / نایبتلا » ریسفت  « ؛ 165 ج 1 / دئاوزلا » عمجم  « ؛ 39 ج 1 /

.14 ج 1 / ّيزارلا » حوتفلا  یبأ  ریسفت  « ؛ 198 ج 4 / ناقتإلا » ( - » 8)
ج 1/ هقفتملا » هـیقفلا و  « ؛ 233 ج 1 / دمحأ » دنسم  « ؛ ثیدحلا 2950 بابلا 1 ، نآرقلا ، ریـسفت  باتک  ، 199 ج 5 / يذمرتلا » ننـس  ( - » 9)

.27 ج 1 / ّيربطلا » ریسفت  « ؛ 57
نبا ننس   » و 214 ؛ ج 6 / ریدـقلا - - » ضیف   » و 150 ؛ ج 1 / لوقعلا » ةآرم   » عجار اهبارعإ  و  رانلا » نم  هدـعقم  أّوبتیلف   » ینعم یلع  عـالّطالل  و 

.126 یفاکلا / » لوصأ  حرش   » و شماهلا ؛ ، 14 - 13 ج 1 / ۀجام »
ج 1/ ّیبطرقلا » ریسفت  « ؛ 27 ج 1 / ّيربطلا » ریسفت  « ؛ ثیدحلا 2952 بابلا 1 ، نآرقلا ، ریـسفت  باتک  ، 200 ج 5 / يذمرتلا » ننـس  ( - » 10)

.5 ج 1 / ّيزارلا » حوتفلا  یبأ  ریسفت  « ؛ 13 ج 1 / نایبلا » عمجم  ریسفت  « ؛ 4 ج 1 / نایبتلا » ریسفت  « ؛ 32
.163 ج 1 / دئاوزلا » عمجم  « ؛ ثیدحلا 3 ، 121 ج 1 / بیهرتلا » بیغرتلا و  ( - » 11)

،187 ج 10 / لاـّـمعلا » زنک  « ؛ ثیدـحلا 1383 ، 80 ج 2 / ریدــقلا » ضیف  : » هحرــش و  ةزمهلا ، فرح  ، 53 ج 1 / ریغـصلا » عماـجلا  ( - » 12)
. ظفللا یف  ریسی  فالتخا  عم  ثیدحلا 29052  ، 200 و ج 10 / ثیدحلا 28978 ،

ناثیدحلا 17 و 25. رداونلا ، باب  نآرقلا ، لضف  باتک  ، 633 ، 632 ج 2 / یفاکلا » ( - » 13)
ص 113. ۀمّدقملا ، یف  مّدقت  ( - 14)

ثیدحلا 1. ءاملعلا ، لضف  هلضف و  ملعلا و  ۀفص  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 32 ج 1 / یفاکلا » ( - » 15)

ثیدحلا ملع  امأ  و 

دعب ۀبوثم  اهمظعأ  ۀبتر و  اهالعأ  اردق و  مولعلا  لجأ  وهف 
370 ص : دیرملا ، ۀینم 

ۀظقیلا و تانکسلا و  تاکرحلا و  یتح  ۀفص  وأ  اریرقت  وأ  العف  وأ  الوق  نیموصعملا ع  ۀمئألا  یلإ  وأ  یبنلا ص  یلإ  فیضأ  ام  وه  نآرقلا و 
ام یناعم  هب  فرعی  ملع  وه  قالطإلا و  دنع  ثیدـحلا  ملعب  دارملا  وه  یناثلا و  و  رکذ . امب  ملعلا  لوألاف  ۀـیارد . ۀـیاور و  نابرـض  وه  مونلا و 
هب لمعیل  دودرملا  هنم و  لوبقملا  فرعیل  تایورملا  فانصأ  ۀیاورلا و  طورش  نم  هیلإ  جاتحی  ام  همیقس و  هحیحـص و  هقرط و  هنتم و  رکذ و 

هل  بیرقلا  ببسلا  یه  ۀیاردلا  لمعلا و  وه  امهنم  یتاذلا  ضرغلا  نإف  نیملعلا  لضفأ  وه  و  بنتجی . وأ 
«1  » ِهیِوَْرت ٍْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِهیِرْدَت  ٌرَبَخ  َلاَق  ُهَّنَأ  ِقِداَّصلا ع  ِنَع  َِيُور  ْدَق  َو 

«2  » ِتاَیاَوِّرلا َال  ِتاَیاَرِّدلِاب  ْمُْکیَلَع  َلاَق ع  َو 
ُمِهیِزُْجت ُءاَمَلُْعلا  َو  ِباَتِْکِلل  ٌّشِغَتْـسُم  ِثیِدَْحِلل  ٍخِْسنَتْـسُم  ْمَکَف  ٌلِیلَق  ُُهتاَعُر  َو  ٌرِیثَک  ِباَتِْکلا  ُةاَُور  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍْدیَز  ِْنب  َۀَْـحلَط  ْنَع  َو 

«3  » ُۀَیاَوِّرلا ُمِهیِزُْجت  ُلاَّهُْجلا  َو  ُۀَیاَرِّدلا 
راثآلا رابخألا و  نم  اقلطم  ثیدحلا  ملع  لضف  یف  ءاج  امم  و  . 
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«4  » ُْهنِم َُهل  یَعْوَأ  َوُه  ْنَم  َغِّلَُبی  ْنَأ  یَسَع  َدِهاَّشلا  َّنِإَف  َِبئاَْغلا  ُدِهاَّشلا  ِغِّلَُبِیل  ِِّیبَّنلا ص  ُلْوَق 
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«5  » ٍهیِقَِفب َْسَیل  ٍهِْقف  ِلِماَح  َّبُر  َو  ُْهنِم  ُهَْقفَأ  َوُه  ْنَم  َیلِإ  ٍهِْقف  ِلِماَح  َّبُرَف  ُهَْریَغ  ُهَغِّلَُبی  یَّتَح  ُهَظَفِحَف  ًاثیِدَح  اَّنِم  َعِمَس  ًأَْرما  ُهَّللا  َرَّضَن  ُُهلْوَق ص  َو 
«6  » ُۀَّنَْجلا ُهَلَف  ٌۀَعِْدب  ِِهب  ُمَْلُثی  َْوأ  ٌۀَّنُس  ِِهب  ُماَُقی  ًاثیِدَح  ِیتَّمُأ  َیلِإ  يَّدَأ  ْنَم  ُُهلْوَق ص  َو 

«7  » َساَّنلا اَهَنوُمِّلَُعی  َو  ِیثیِداَحَأ  َنوُوْرَیَف  يِدَْعب  ْنِم  َنُوتْأَی  َنیِذَّلا  َلاَق  َكُؤاَفَلُخ  ْنَم  َو  َلِیق  ِیئاَفَلُخ  ُهَّللا  َمِحَر  ُُهلْوَق ص  َو 
«8  » ًادیِهَش َو  ًاِعفاَش  َُهل  ُْتنُک  َو  ًاهیِقَف  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُهَثََعب  اَِهنیِد  ِْرمَأ  ْنِم  ًاثیِدَح  َنیَِعبْرَأ  ِیتَّمُأ  یَلَع  َظِفَح  ْنَم  ُُهلْوَق ص  َو 

. ثیدحلا اذه  ظافلأ  نم  درو  ام  ضعب  اذه  . 
372 ص : دیرملا ، ۀینم 

«9  » ًۀَنَس َنیِّتِس  ِةَداَبِع  ْنِم  َُهل  ًاْریَخ  َناَک  اَمِِهب  ُعِفَْتنَیَف  ُهَْریَغ  اَمُهُمِّلَُعی  َْوأ  ُهَسْفَن  اَمِِهب  ُعَْفنَی  ِْنیَْنثا  ِْنیَثیِدَح  َمَّلَعَت  ْنَم  ُُهلْوَق ص  َو 
«10  » ُمَلْعَأ ُهَّللا  اُولوُقَف  ُهُوفِْرعَت  َْمل  ٌثیِدَح  یِّنَع  ْمُکَغََلب  اَذِإَف  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهُمِصاَُخم  اَنَأَف  یِّنَع  ُهَغََلب  ًاثیِدَح  َّدَر  ْنَم  ُُهلْوَق ص  َو 

«11  » َمَّنَهَج ِیف  ًاْتَیب  ْأَّوَبَتَْیلَف  ِِهب  ُتْرَمَأ  ًاْئیَش  َّدَر  َْوأ  ًادِّمَعَتُم  َّیَلَع  َبَذَک  ْنَم  ُُهلْوَق ص  َو 
«12  » ِِهب َثَّدَح  يِذَّلا  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ًۀَثاََلث  َبَّذَک  ْدَقَف  ِِهب  َبَّذَکَف  ٌثیِدَح  یِّنَع  ُهَغََلب  ْنَم  ُُهلْوَق ص  َو 

«13  » ُثیِدَْحلا اَهُؤاَلِج  ُْفیَّسلا  ُنیِرَی  اَمَک  ُنیِرََتل  َبُولُْقلا  َّنِإ  ِبُولُْقلا  ُءاَلِج  َثیِدَْحلا  َّنِإَف  اُوثَّدََحت  َو  اْوَقاََلت  َو  اوُرَکاَذَت  ُُهلْوَق ص  َو 
«14  » اَّنَع ْمِِهتَیاَوِر  ِرْدَق  یَلَع  ِساَّنلا  َلِزاَنَم  اُوفِرْعا  ُلوُقَی  ِهَّللا ع  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  َۀَلَْظنَح  ُْنب  ُِّیلَع  َيَور  َو 

اُوثَّرَو اَمَّنِإ  َو  ًاراَنیِد  َال  َو  ًامَهْرِد  اُوثِّرَُوی  َْمل  َءاَِیْبنَْألا  َّنَأ  َكاَذ  َو  ِءاَِیْبنَْألا  ُۀَثَرَو  َءاَمَلُْعلا  َّنِإ  َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َو 
373 ص : دیرملا ، ۀینم 

ٍفَلَخ ِّلُک  ِیف  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَنِیف  َّنِإَف  ُهَنوُذُخَْأت  ْنَّمَع  اَذَه  ْمُکَْملِع  اوُرُْظناَف  ًاِرفاَو  ًاّظَح  َذَخَأ  ْدَـقَف  اَْهنِم  ٍءْیَِـشب  َذَـخَأ  ْنَمَف  ْمِِهثیِداَحَأ  ْنِم  َثیِداَحَأ 
«15  » َنِیلِهاَْجلا َلیِوَْأت  َو  َنِیلِْطبُْملا  َلاَِحْتنا  َو  َنِیلاَْغلا  َفیِرَْحت  ُْهنَع  َنوُْفنَی  ًالوُدُع 

َّلََعل َو  ْمُِکتَعیِش  ِبُوُلق  َو  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ُهُدِّدَُشی  َو  ِساَّنلا  ِیف  َِکلَذ  ُُّثبَی  ْمُِکثیِدَِحل  ٌۀَیِواَر  ٌلُجَر  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َۀَیِواَعُم  ْنَع  َو 
«16  » ٍِدباَع ِْفلَأ  ْنِم  ُلَْضفَأ  اَِنتَعیِش  َبُوُلق  ِِهب  ُّدُشَی  اَِنثیِدَِحل  ُۀَیِواَّرلا  َلاَق ، ُلَْضفَأ  اَمُهُّیَأ  ُۀَیاَوِّرلا  ِهِذَه  َُهل  ْتَْسَیل  ْمُِکتَعیِش  ْنِم  ًاِدباَع 

َثیِدَْحلا ُعَمْسَی  ُلُجَّرلا  َوُه  َلاَق  « 17  » ُهَنَسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلا  ُهُؤاَنَث  َّلَج  ِهَّللا  ُلْوَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  َو 
«18  » ُْهنِم ُصُْقنَی  َال  َو  ِهِیف  ُدیِزَی  َال  ُهَعِمَس  اَمَک  ِِهب  ُثِّدَُحیَف 

ِْهیَلَعَف ًابِذَک  َناَک  ْنِإ  َو  ْمُکَلَف  ًاّقَح  َناَک  ْنِإَف  ْمُکَثَّدَح  يِذَّلا  َیلِإ  ُهوُِدنْـسَأَف  ٍثیِدَِحب  ُْمْتثَّدَح  اَذِإ  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َو 
«19»

َو يِّدَج  ُثیِدَح  ِیبَأ  ُثیِدَح  َو  ِیبَأ  ُثیِدَح  ِیثیِدَـح  ُلوُقَی  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  َابَأ  اَنْعِمَـس  اُولاَق  اَمُهُْریَغ  َو  َناَْمثُع  ُْنب  ُداَّمَح  َو  ٍِملاَس  ُْنب  ُماَشِه  َيَور  َو 
ِْنیَسُْحلا  ُثیِدَح  يِّدَج  ُثیِدَح 

374 ص : دیرملا ، ۀینم 
ُثیِدَـح َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُثیِدَـح  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ُثیِدَـح  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ُثیِدَـح  ِنَسَْحلا  ُثیِدَـح  َو  ِنَسَْحلا  ُثیِدَـح  ِْنیَـسُْحلا  ُثیِدَـح  َو 

«. 20  » َّلَج َو  َّزَع  ِهَّللا  ُلْوَق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر 
[ شماه ]*****

. هنع القن  ، 206 ج 2 / راونألا » راحب  « ؛ ثیدحلا 4 ، 149 رئارسلا / » تافرطتسم  « ؛ تافرطتسملا مسق  ، 492 رئارسلا / » ( - » 1)

. هنع القن  ، 206 ج 2 / راونألا » راحب  « ؛ ثیدحلا 5 ، 150 رئارسلا / » تافرطتسم  « ؛ تافرطتسملا مسق  ، 492 رئارسلا / » ( - » 2)

. هنع القن  ، 206 ج 2 / راونألا » راحب  « ؛ ثیدحلا 6 ، 150 رئارسلا / » تافرطتسم  « ؛ تافرطتسملا مسق  ، 492 رئارسلا / » ( - » 3)
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« هلضف ملعلا و  نایب  عماج  « ؛ 17 - 16 ثیدحلا / » باحصأ  فرش  « ؛ ثیدحلا 233 بابلا 18 ، ۀمّدقملا ، ، 85 ج 1 / ۀجام » نبا  ننـس  ( - » 4)
.48 ج 1 /

بابلا 7، ملعلا ، باتک  ، 34 ج 5 / يذمرتلا » ننس  « ؛ 36 لوقعلا / » فحت  « ؛ ثیدحلا 3660 ملعلا ، باتک  ، 322 ج 3 / دواد » یبأ  ننس  ( - » 5)
یلع كردتسملا  « ؛ 164 لصافلا / » ثّدحملا   » عجار و  71 ؛ ج 2 / هقفتملا » هیقفلا و  « ؛ 46 ج 1 / هلضف » ملعلا و  نایب  عماج  « ؛ ثیدحلا 2656

.140 - 137 ج 1 / دئاوزلا » عمجم  « ؛ 19 - 18 ثیدحلا / » باحصأ  فرش  « ؛ 88 - 87 ج 1 / نیحیحصلا »
.80 ثیدحلا / » باحصأ  فرش  « ؛ ثیدحلا 8363 ، 46 ج 6 / ریدقلا » ضیف  : » هحرش و  میملا ، فرح  ، 161 ج 2 / ریغصلا » عماجلا  ( - » 6)

ج 1/ بیهرتلا » بیغرتـلا و  « ؛ ثیدـحلا 915 باتکلا - باوبأ  رخآ  وه  و  رداونلا - باـب  ، 302 ج 4 / هیقفلا » هرـضحی  نم ال  باـتک  ( - » 7)
ج 1/ ۀیعرشلا » ماکحألا  ریرحت  « ؛ 55 ج 1 / هلضف » ملعلا و  نایب  عماج  « ؛ 31 ثیدحلا / » باحصأ  فرش  « ؛ 163 لصافلا / » ثدحملا  « ؛ 110

یلامأ « ؛ 126 ج 1 / دـئاوزلا » عـمجم  « ؛ ثیدـحلا 29167 ، 221 ج 10 / و  و 29209 ، ثیدـحلا 29208  ، 229 ج 10 / لاـّـمعلا » زنک  « ؛ 2
نویع  » و رابخألا » یناعم   » و قودصلا » یلامأ   » نع القن  ، 145 - 144 ج 2 / راونألا » راحب  « ؛ 375 - 374 رابخألا / » یناعم  « ؛ 152 قودصلا / »

«. دیرملا ۀینم   » نع القن  ، 25 و ج 2 / مالّسلا ، هیلع  اضرلا » رابخأ 
،644 - 643 ج 2 / لاصخلا » « ؛ 80 - 79 ج 4 / یلـآللا » یلاوع  « ؛ 6 ج 1 / نیدـلا » مولع  ءایحإ  « ؛ 4 ج 1 / ۀیعرـشلا » ماـکحألا  ریرحت  ( - » 8)

« / ثیدحلا باحصأ  فرش  « ؛ 174 - 172 لصافلا / » ثدحملا   » عجار و  ثیدحلا 29184 ، ، 224 ج 10 / لاّمعلا » زنک  « ؛ 17 ثیداحألا 15 -
ۀماّلعلا و  لّوألا ، دیهـشلاک  اثیدح ، نوعبرأ  اهیف  ابتک  ءاملعلا  نم  ریثکلا  ّفلأ  هلجأل  و  ۀـفلتخم ، ظافلأب  لقن  روهـشم و  ثیدـحلا  و  . 20 - 19

.436 - 409 ج 1 / ۀعیرذلا »  » کلذ یف  رظنا  و  مهریغ ، و  مهّرس ؛ سّدق  ّیبلحلا  ةرهز  نبا  و  یئاهبلا ، خیشلا  و  یسلجملا ،
ثیدحلا 28849. ، 164 - 163 ج 10 / لاّمعلا » زنک  « ؛ 80 ثیدحلا / » باحصأ  فرش  ( - » 9)

ثیدحلا 29249. ، 236 ج 10 / لاّمعلا » زنک  « ؛ 147 ج 1 / دئاوزلا » عمجم  ( - » 10)

ثیدحلا 29236. ، 234 ج 10 / لاّمعلا » زنک  « ؛ 142 ج 1 / دئاوزلا » عمجم  ( - » 11)
.149 - 148 ج 1 / دئاوزلا » عمجم  ( - » 12)

: ۀـعوبطملا ۀـطوطخملا و  خـسنلا  عیمج  یف  و  ثیدـحلا 8 . هرکاذـت ، ملعلا و  لاؤس  باب  ملعلا ، لـضف  باـتک  ، 41 ج 1 / یفاـکلا » ( - » 13)
«. یفاکلا  » یف امک  اهؤالج »  » باوصلا و  هؤالج ،» »

ثیدحلا 13. رداونلا ، باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 50 ج 1 / یفاکلا » ( - » 14)
ثیدحلا 2. ءاملعلا ، لضف  هلضف و  ملعلا و  ۀفص  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 32 ج 1 / یفاکلا » ( - » 15)
ثیدحلا 9. ءاملعلا ، لضف  هلضف و  ملعلا و  ۀفص  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 33 ج 1 / یفاکلا » ( - » 16)

.18 (: 39  ) رمزلا ةروس  ( - 17)
ثیدحلا 1. بتکلاب ، کّسمتلا  ۀباتکلا و  لضف  ثیدحلا و  بتکلا و  ۀیاور  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 51 ج 1 / یفاکلا » ( - » 18)
ثیدحلا 7. بتکلاب ، کسمتلا  ۀباتکلا و  لضف  ثیدحلا و  بتکلا و  ۀیاور  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 52 ج 1 / یفاکلا » ( - » 19)

ثیدحلا 14. بتکلاب ، کّسمتلا  ۀباتکلا و  لضف  ثیدحلا و  بتکلا و  ۀیاور  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 53 ج 1 / یفاکلا » ( - » 20)

هقفلا امأ  و 

مأ هصن  نم  ناک  ءاوس  یلیصفت  لیلد  نم  بستکم  یعرف  یعرش  مکحب  ملع  حالطصالا  یف  ۀقیقدلا و  ءایشألا  مهف  وأ  مهفلا  ۀغللا  یف  هلصأف 
ربخ هبادآ  هلضف و  یف  درو  امم  و  ۀیورخألا . ۀیویندلا و  دئاوفلل  نالصحملا  هیهاون  بانتجا  یلاعت و  هللا  رماوأ  لاثتما  هتدئاف  هنم و  اطابنتسا 
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«1  » ِنیِّدلا ِیف  ُهْهِّقَُفی  ًاْریَخ  ِِهب  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَم 
ربخ و 

«2  » ٍِدباَع ِْفلَأ  ْنِم  ِناَْطیَّشلا  یَلَع  ُّدَشَأ  ٌهیِقَف 
«3  » ِنیِّدلا ِیف  ٌهِْقف  َو  ٍتْمَس  ُنْسُح  ٍِقفاَنُم  ِیف  ِناَعِمَتَْجت  َال  ِناَتَلْصَخ  ُُهلْوَق ص  َو 

«4  » ُعَرَْولا ِنیِّدلا  ُلَْضفَأ  َو  ُهْقِْفلا  ِةَداَبِْعلا  ُلَْضفَأ  ُُهلْوَق ص  َو 
َلاَق  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ُرَبَخ  َو  " 
375 ص : دیرملا ، ۀینم 

«5  » ٍةَروُس ِةَءاَرِِقب  اًلُجَر  َُرمْأَی  َْوأ  ًةَروُس  ٌلُجَر  َأَْرقَی  ْنَأ  اَّلِإ  َهْقِْفلا  ُمُُهثیِدَح  َناَک  اوُسَلَج  اَذِإ  ُُهباَحْصَأ  َو  ُِّیبَّنلا ص  َناَک 
«6  » ِنیِّدلا ِیف  ُهَهَّقَف  ًاْریَخ  ٍْدبَِعب  ُهَّللا  َداَرَأ  اَذِإ  َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَْمثُع  ُْنب  ُداَّمَح  َيَور  َو 

ْمِْهَیلِإ َجاَتْحا  ِهِهْقِِفب  ِنْغَتْسَی  َْمل  اَذِإ  ْمُْهنِم  َلُجَّرلا  َّنِإ  ُریَِشب  اَی  اَِنباَحْصَأ  ْنِم  ُهَّقَفَتَی  َال  ْنَم  ِیف  َْریَخ  َال  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ُناَّهَّدلا  ٌریَِـشب  َيَور  َو 
«7  » ُمَْلعَی َال  َوُه  َو  ْمِِهَتلاَلَض  ِبَاب  ِیف  ُهُولَخْدَأ  ْمِْهَیلِإ  َجاَتْحا  اَذِإَف 

َْمل ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  ْهَّقَفَتَی  َْمل  ْنَم  ُهَّنِإَف  ًاباَرْعَأ  اُونوُکَت  َال  َو  ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  ِهُّقَفَّتلِاب  ْمُْکیَلَع  ُلوُقَی  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  ِنَع  َو 
«8  » اًلَمَع َُهل  ِّكَُزی  َْمل  َو  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  ِرُْظنَی 

«9  » اوُهَّقَفَتَی یَّتَح  ِطاَیِّسلِاب  ْمُهُسوُءُر  َْتبِرُض  ِیباَحْصَأ  َّنَأ  ُتْدِدََول  َلاَق  ُْهنَع ع  َِبْلغَت  ُْنب  ُنَابَأ  َيَور  َو 
اَذَه ُهَّقَفَتَی  َْفیَک  َلاَقَف  َلاَق  ِِهناَوْخِإ  ْنِم  ٍدَحَأ  َیلِإ  ْفَّرَعَتَی  َْمل  َو  ُهَْتَیب  َمَِزل  َْرمَْألا  اَذَـه  َفَرَع  ٌلُجَر  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ٌلُجَر  َُهل  َلاَق  ُهَّنَأ  ُْهنَع ع  َِيُور  َو 

«10  » ِِهنیِد ِیف 
ُلوُقَی  ِهَّللا ع  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َو 

376 ص : دیرملا ، ۀینم 
اذِإ ْمُهَمْوَق  اوُرِذـُْنِیل  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ِِهباَتِک  ِیف  ُلوُقَی  َیلاَـعَت  َهَّللا  َّنِإ  ٌِّیباَرْعَأ  َوُهَف  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُْکنِم  ْهَّقَفَتَی  َْمل  ْنَم  ُهَّنِإَـف  ِنیِّدـلا  ِیف  اوُهَّقَفَت 

«11  » َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر 
«12  » ِۀَشیِعَْملا ُریِدْقَت  َو  ِۀَِبئاَّنلا  یَلَع  ُْربَّصلا  َو  ِنیِّدلا  ِیف  ُهُّقَفَّتلا  ِلاَمَْکلا  ُّلُک  ُلاَمَْکلا  َلاَق  ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  َو 

«13  » ٍهیِقَف ِتْوَم  ْنِم  َسِیْلبِإ  َیلِإ  َّبَحَأ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ُتوُمَی  ٍدَحَأ  ْنِم  اَم  َلاَق  ُهَّنَأ  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِدلاَخ  ُْنب  ُناَْمیَلُس  َيَور  َو 
«14  » ٌءْیَش اَهُّدُسَی  َال  ٌۀَْمُلث  ِماَلْسِْإلا  ِیف  َِمُلث  ُهیِقَْفلا  ُنِمْؤُْملا  َتاَم  اَذِإ  َلاَق  ُْهنَع ع  َو 

َناَک ِیتَّلا  ِضْرَْألا  ُعاَِقب  َو  ُۀَِکئاَلَْملا  ِْهیَلَع  ْتََکب  ُنِمْؤُْملا  َتاَم  اَذِإ  ُلوُقَی  ٍرَفْعَج ع  َْنب  یَـسُوم  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َو 
ِماَلْسِْإلا ُنوُصُح  َءاَهَقُْفلا  َنِینِمْؤُْملا  َّنَِأل  ٌءْیَش  اَهُّدُسَی  َال  ٌۀَْمُلث  ِماَلْـسِْإلا  ِیف  َِمُلث  َو  ِِهلاَمْعَِأب  اَهِیف  ُدَعُْـصی  َناَک  ِیتَّلا  ِءاَمَّسلا  ُباَْوبَأ  َو  اَْهیَلَع  َهَّللا  ُُدبْعَی 

«15  » اََهل ِۀَنیِدَْملا  ِروُس  ِنْصِحَک 
«16  » ًۀَّیِقَت َناَک  ْنِإ  َو  ُلوُقَی  اَِمب  اوُذُخْأَی  ْنَأ  ْمُهُعَسَی  َو  ْمُهَماَمِإ  اُوفِْرعَی  َو  اوُهَّقَفَتَی  َو  اُولَأْسَی  یَّتَح  َساَّنلا  ُعَسَی  َال  َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َو 

قلطم  یف  درو  ام  یلإ  ۀفاضم  ۀیعرشلا  مولعلاب  ۀصتخملا  رابخألا  نم  ةذبن  هذهف  . 
377 ص : دیرملا ، ۀینم 

«17  » هنم ۀلمج  مدقت  دق  ملعلا و 
[ شماه ]*****

ثیدحلا بابلا 1 ، ( ، 42  ) ملعلا باتک  ، 28 ج 5 / يذمرتلا » ننـس  « ؛ ثیدـحلا 70 ملعلا ، باتک  ، 37 - 36 ج 2 / ّيراخبلا » حیحـص  ( - » 1)
-23 ج 1 / هلضف » ملعلا و  نایب  عماج  « ؛ ثیدحلا 220 بابلا 17 ، ۀمّدقملا ، ، 80 ج 1 / ۀجام » نبا  ننس  « ؛ 297 ج 2 / ّیمرادلا » ننس  « ؛ 2645
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.8 - 2 ج 1 / هقفتملا » هیقفلا و  « ؛ 25
عماج « ؛ ثیدحلا 222 بابلا 17 ، ۀمّدقملا ، ، 81 ج 1 / ۀجام » نبا  ننـس  « ؛ ثیدـحلا 2681 ملعلا ، باتک  ، 48 ج 5 / يذمرتلا » ننـس  ( - » 2)

ثیدحلا 28793. ، 155 ج 10 / لاّمعلا » زنک  « ؛ 24 ج 1 / هقفتملا » هیقفلا و  « ؛ 32 - 31 ج 1 / هلضف » ملعلا و  نایب 
.6 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ  « ؛ ثیدحلا 2684 ملعلا ، باتک  ، 50 - 49 ج 5 / يذمرتلا » ننس  ( - » 3)

ثیدحلا ، 150 ج 10 / لاّمعلا » زنک  « ؛ ثیدحلا 1280 ، 43 ج 2 / ریدقلا » ضیف  : » هحرش و  ةزمهلا ، فرح  ، 50 ج 1 / ریغصلا » عماجلا  ( - » 4)
.28763

: اذکه یناثلا  یف  ثیدحلا  ظفل  و  ، 374 ج 2 / ریبکلا » تاقبطلا  « ؛ 94 ج 1 / نیحیحصلا » یلع  كردتسملا  ( - » 5)
نأ ّالإ  هقفلا  مهثیدح  ناک  نوثّدحتی  اودعق  اذإ  مّلس ، هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  باحـصأ  ناک  لاق : يردخلا  دیعـس  یبأ  نع  »… 

لجر أرقی   » لدـب ةروس » الجر  ئرقی  «: » ع  » و ح » «، » ض «، » م «، » ز  » یف و  نآرقلا ». نم  ةروس  لجر  أرقی  وأ  ةروس  مهیلع  أرقیف  الجر  اورمأـی 
. بسنأ ّحصأ و  ّهنأ  رهاظلا  و  ردصملل ، خسنلا و  رئاسل  قباطم  هانتبثأ  ام  و  ةروس ،»

ثیدحلا 3. ءاملعلا ، لضف  هلضف و  ملعلا و  ۀفص  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 32 ج 1 / یفاکلا » ( - » 6)

ثیدحلا 6. ءاملعلا ، لضف  هلضف و  ملعلا و  ۀفص  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 33 ج 1 / یفاکلا » ( - » 7)
ثیدحلا 7. هیلع ، ّثحلا  هبلط و  بوجو  ملعلا و  ضرف  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 31 ج 1 / یفاکلا » ( - » 8)
ثیدحلا 8. هیلع ، ّثحلا  هبلط و  بوجو  ملعلا و  ضرف  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 31 ج 1 / یفاکلا » ( - » 9)

ثیدحلا 9. هیلع ، ّثحلا  هبلط و  بوجو  ملعلا و  ضرف  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 31 ج 1 / یفاکلا » ( - » 10)
(: 9  ) ۀبوتلا ةروس  یف  ۀیآلا  و  ثیدـحلا 6 ؛ هیلع ، ّثحلا  هبلط و  بوجو  ملعلا و  ضرف  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 31 ج 1 / یفاکلا » ( - » 11)

.122
ثیدحلا 4. ءاملعلا ، لضف  و  هلضف ، ملعلا و  ۀفص  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 32 ج 1 / یفاکلا » ( - » 12)

ثیدحلا 1 و 4. ءاملعلا ، دقف  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 38 ج 1 / یفاکلا » ( - » 13)
ثیدحلا 2. ءاملعلا ، دقف  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 38 ج 1 / یفاکلا » ( - » 14)
ثیدحلا 3. ءاملعلا ، دقف  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 38 ج 1 / یفاکلا » ( - » 15)

ناک  » لدب ۀـّیقت » تناک  : » خـسنلا عیمج  یف  و  ثیدـحلا 4 ، هرکاذـت ، ملاعلا و  لاؤس  باب  ملعلا ، لضف  باـتک  ، 40 ج 1 / یفاـکلا » ( - » 16)
. ردصملل قباطم  هانتبثأ  ام  و  ۀّیقت »

. ۀمّدقملا یف  مّدقت  ( - 17)

ۀیعرفلا مولعلا  یف  یناثلا  لصفلا 

لب مولعلا  نم  ءیـش  یلع  هققحت  لصأ  فقوتی  الف  هعبتی  ام  و  یلاعت ) هللااب  ۀـفرعملا  اـمأ  ( ) اـهیلع ۀیعرـشلا  مولعلا  ۀـفرعم  فقوتت  یتلا  یه  (و 
هبلاطم قیقحت  هثحابم و  یف  ضوخلا  ناک  نإ  تاذلاب و  تابجاولا  لوأ  وه  فلکم و  لک  یلع  بجی  یلقع  رمأ  وه  رظنلا و  درجم  هیف  یفکی 
هتفرعم فقوتیف  ٍنِیبُم  ٍِّیبَرَع  ٍناِسِلب  هنإف  زیزعلا  باتکلا  امأ  و  هریغ . قطنملاـک و  ۀـیلقعلا - مولعلا  ضعب  یلع  فقوتی  هیف  نیلطبملا  هبـش  عفد  و 

هماع و مکح  هب  فرعیل  هقفلا  لوصأ  برعلا و  ۀـغل  عیدـبلا و  ناـیبلا و  یناـعملا و  قاقتـشالا و  فیرـصتلا و  وحنلا و  نم  ۀـیبرعلا  مولع  یلع 
اینیع ناک  نإف  هبوجوک  بجاو  مولعلا  هذه  نم  هیلع  فقوتی  ام  ۀـفرعمف  هبورـض  نم  اهریغ  ههباشتم و  همکحم و  هدـیقم و  هقلطم و  هصاخ و 

باتکلا و یف  مالکلاک  هیف  مالکلاف  يوبنلا  ثیدحلا  امأ  و  یلاعت . هللا  ءاش  نإ  « 1  » هلیصفت یتأیس  ۀیئافک و  یهف  ایئافک  ناک  نإ  ۀینیع و  یهف 
ملع وه  هدر و  بجی  ام  اهنم و  هلوبق  بجی  ام  فرعیل  لیدعتلا  حرجلا و  ثیح  نم  هتاور  لاوحأ  ۀفرعمب  هنع  ثیدـحلا  دـیزی  همولع و  همولع 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 229 

http://www.ghaemiyeh.com


یلع عرـشلا  ۀـفرعم  فقوتلف  مالکلا  امأ  ۀیلـصألا . ۀـیعرفلا و  مولعلا  نم  رکذ  ام  عیمج  یلع  هتفرعم  فقوتیف  هقفلا  امأ  و  «. 2  » لاجرلاب صاخ 
. هظفاح هغلبم و  ۀفرعم  هتمکح و  هلدع و  هعراش و 

378 ص : دیرملا ، ۀینم 
امأ و  لالدتـسالا . قیرطب  هقفتلا  دـیری  نمل  اهتفرعم  نم  دـب  ـالف  « 3  » ۀیعرـش ماکحأ  یلع  لمتـشت  ۀـیآ  ۀـئام  سمخ  وحن  هیفف  باتکلا  امأ  و 
ۀیقب یلإ  عجر  امهنم  اهطابنتسا  نکمی  مل  نإف  ۀینآرقلا  تایآلا  نم  هنم و  اهطبنتـسیل  ماکحألا  یلع  هنم  لمتـشی  ام  ۀفرعم  نم  دب  الف  ثیدحلا 

ۀلدألا قیقحتل  ۀفیرـش  ۀـلآ  قطنملا  و  هقفلا . لوصأ  یف  ررقملا  هجولا  یلع  لـقعلا  لـیلد  عاـمجإلا و  نم  اـهنم  اهتدافتـسا  نکمی  یتلا  ۀـلدألا 
انثا هقفلا  هیلع  فقوتی  ام  ۀلمج  ۀیعرشلا و  مولعلا  اهیلع  فقوتی  « 4  » مولع ةرـشع  هذهف  هریغ . نم  بولطملا  یلإ  اهنم  لصوملا  ۀفرعم  اقلطم و 

ضعب یف  ابلاغ و  هقفلا  لوصأ  یف  جردأ  دـق  قاقتـشالا  ملع  نإف  ۀـینامث  یلإ  ءاـملعلا  نیودـت  هیلع  رقتـسا  اـم  بسحب  عجرت  یه  و  « 5  » رشع
رثکأ یف  وحنلا  عم  لخاد  فیرـصتلا  اهل و  ۀعوضوملا  بتکلا  رثکأ  یف  ادحاو  املع  راص  دق  عیدبلا  نایبلا و  یناعملا و  ملع  ۀـیبرعلا و  مولعلا 

اقفوم کلذ  ربدتف  نیمدقتملا  بتک  اصوصخ  املع  هدرفأ  نم  لق  بتکلا و 
379 ص : دیرملا ، ۀینم 

[ شماه ]*****
. یناثلا بلطملا  یف  یتأیس  ( - 1)

. لیدعتلا حرجلا و  ثیح  نم  ثیدحلا  ةاور  لاوحأ  ۀفرعم  نع  ثحبلاب  ّصاخ  لاجرلا  ملع  ّنأ  دارملا  و  لاجرلا ، ملع  ینعی  ( - 2)
ّلعل و  لیق : نوسمخ ، ۀـئام و  مهـضعب : لاق  و  ۀـیآ . ۀئامـسمخ  ماکحألا  تاـیآ  هریغ : یلازغلا و  لاـق  : » 41 - 40 ج 4 / ناــقتإلا »  » یف ( - 3)
باتک یف  مالّسلا  دبع  نب  نیدلا  ّزع  خیشلا  لاق  ماکحألا . نم  ریثک  اهنم  طبنتسی  اهریغ  لاثمألا و  صصقلا و  تایآ  ّنإف  هب ؛ حّرصملا  مهدارم 

 … «. ۀلیمج قالخأ  ۀنسح و  بادآ  یلع  ۀلمتشم  ماکحأ  نع  ولخی  نآرقلا ال  يآ  مظعم  ماکحألا :» ّۀلدأ  یف  مامإلا  »
. لاجرلا و  قطنملا ؛ و  هقفلا ؛ لوصأ  و  عیدبلا ؛ نایبلا و  و  یناعملا ؛ و  قاقتشالا ؛ و  ۀغللا ؛ و  وحنلا ؛ و  فیرصتلا ؛ ملع  یه : و  ( - 4)

. ماکحألا تایآ  ریسفت  ثیدحلا و  ملع  عم  افنآ  ةروکذملا  ةرشعلا  مولعلا  یه  و  ( - 5)

هب قحلأ  ام  یعرشلا و  ملعلا  ماکحأ  بتارم  یف  یناثلا  بلطملا 

ثیدح  « 2  » لمح هیلع  هب و  الإ  انیع  بجاولا  يدأتی  ام ال  « 1  » لوألاف ۀنس  ۀیافک و  ضرف  نیع و  ضرف  ۀثالث  یه  و 
«3  » ٍِملْسُم ِّلُک  یَلَع  ٌۀَضیِرَف  ِْملِْعلا  ُبَلَط 

قیدصتلا مامإلل و  ۀمامإلاب  ناعذإلا  هیلع و  عنتمی  بجی هللا و  ام  نیتداهـشلا و  یتملک  داقتعا  لوألاف  كرت . لعف و  داقتعا و  یلإ  عجری  وه  و 
. مزجلا هب  لصحی  هیلإ و  سفنلا  نکست  لیلدب  کلذ  لک  ارتاوت  هنع  تبث  امم  ةرخآلا  ایندلا و  لاوحأ  نم  یبنلا ص  هب  ءاج  امب 

380 ص : دیرملا ، ۀینم 
لعفلا امأ  و  نیلطبملا . هبـش  عفد  نیدـلا و  ۀنایـصل  ۀـیافک  ضرف  وهف  مالکلا  قئاقد  یف  ضوخلا  نیملکتملا و  ۀـلدأ  نم  کلذ  یلع  داز  اـم  و 

رمألا داهجلا و  جحلا و  موصلا و  ةاکزلا و  اهلثم  هیلع و  ملعتلا  فقوتی  ثیحب  هلبق  وأ  اهتقو  لوخد  اهب و  فیلکتلا  دـنع  ةالـصلا  بجاو  ملعتف 
یف ةروکذملا  بابـسألا  دحأب  فلکملا  یلع  بجی  ثیح  اهماکحأ  ملعت  بجیف  تاعاقیإلا  دوقعلا و  نم  هقفلا  باوبأ  یقاب  امأ  فورعملاب و 

کلذک هنع و  ینغ  امم ال  اهوحن  سوبلملا و  بورـشملا و  لوکأملا و  نم  مرحی  لحی و  ام  ملعت  هنم  و  ۀیافک . ۀبجاو  یهف  الإ  هقفلا و  بتک 
هب قحلی  امم  بنتجیل و  رکذ  ام  ضعب  یف  لخدیف  كرتلا  امأ  و  اهنم . ءیـش  هل  نمل  کیلامملا  قوقح  ۀجوز و  هل  نمل  ءاسنلا  ةرـشع  ماکحأ 

ربکلا بجعلا و  دسحلا و  ءایرلاک و  ۀکلهملا  تافصلا  نم  بلقلا  ریهطت  هب  لصحی  ام  ملعت  « 4  » باتکلا ردص  یف  هانفلسأ  امک  همهأ  وه  لب 
هذه ضعب  ملعت  فقوت  ول  و  ارثأ . هل  يرت  داکی  ثیحب ال  سردـنا  دـق  هنأ  الإ  اردـق  مولعلا  لجأ  نم  وه  درفم و  ملع  یف  ققحت  امم  اهوحن  و 
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رمألا درو  لب  ۀبـسحلا  باب  نم  هلبق  کلذ  دـلولا  میلعت  یلولا  یلع  بجو  هوحن  هدـعب و  هتقو  قیـضل  غولبلا  لبق  هب  لاغتـشالا  یلع  تابجاولا 
رانلا نم  ةاجنلا  هب  لصحی  ام  لهألا  قلطم  میلعتب 

ِراَّنلا َنِم  ِِهب  َنوُْجنَی  اَم  ْمُهوُمِّلَع  ُهاَنْعَم  َنیِرِّسَفُْملا  َنِم  ٌۀَعاَمَج  َو  ٌِّیلَع ع  َلاَق  « 5  » ًاران ْمُکِیلْهَأ  َو  ْمُکَسُْفنَأ  اُوق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق 
«6»

381 ص : دیرملا ، ۀینم 
«7  » ِِهتَّیِعَر ْنَع  ٌلُوئْسَم  ْمُکُّلُک  َو  ٍعاَر  ْمُکُّلُک  َلاَق ص  َو 

لوصألا و هقفلا و  امهمولع و  ثیداحألا و  نآرقلا و  ظفحک  ۀیعرشلا  مولعلا  نم  مهنید  ۀماقإ  یف  هنم  سانلل  دب  امف ال  ۀیافکلا  ضرف  امأ  و  . 
ۀیرورـضلا عئانـصلا  ملعت  باسحلا و  بطلاک و  شاعملا  رمأ  ماوق  یف  هیلإ  جاتحی  ام  عامجإلا و  مهلاوحأ و  ثیدحلا و  ةاور  ۀفرعم  ۀـیبرعلا و 

. اهوحن ۀماجحلا و  یتح  ۀحالفلا  ۀطایخلاک و 
عرف 

مهکرت یلع  بترتملا  مهمثإ  نع  نیفلکملا  عیمج  هب  ضعبلا  مایقب  ناصی  هنأل  نیعلا  ضرف  نم  لـضفأ  ۀـیافکلا  ضرف  « 8  » ءاملعلا ضعب  لاق 
. طقف هب  مئاقلا  مثإلا  نع  هب  ناصی  امنإف  نیعلا  ضرف  فالخب  هل 

هللا ۀـمظع  یلع  عالطالل  ةأیهلا  ملعت  هنم  ریثک و  وه  کلذ و  هبـش  قالخألا و  مراکم  ۀـینیدلا و  بادآلا  تادابعلا و  لفن  ملعتکف  ۀنـسلا  امأ  و 
بترتی ام  لک  ۀفـسلفلا و  ضعب  ةذبعـشلا و  رحـسلاک و  اقلطم  مرحم  اهـضعب  رخأ  مولع  یقب  اهریغ و  ۀسدنهلا و  نم  هیلع  بترتی  ام  یلاعت و 

اهعوقو و قیقحت  اهریثأت و  داقتعا  عم  اهملعت  مرحی  هنإف  لمرلا  موجنلا و  ماکحأک  رخآ  نود  هجو  یلع  مرحم  اهضعب  كوکشلا و  ةراثإ  هیلع 
یلع  راثآلا و  ضعب  یف  اببس  اهنوکب  ةداعلا  يرجأ  هنأ  یلاعت و  هللا  یلإ  ادنتسم  رمألا  نوک  داقتعا  عم  حابم 

382 ص : دیرملا ، ۀینم 
ةدـئاف و ریغب  رمعلا  عییـضت  ۀـلاطبلاب و  تقولا  « 10  » ۀـیجزت لزغلا و  یلع  ۀلمتـشملا  « 9  » نیدـلوملا راعـشأک  هورکم  اهـضعب  لؤافتلا و  لیبس 

حلصت یتلا  « 11  » ۀبراعلا برعلا  راعـشأک  بجاولا  یف  لخدی  امم ال  رکذ  امع  ۀیلاخلا  راعـشألا  عئاقولا و  خـیراوتلا و  ۀـفرعمک  حابم  اهـضعب 
ۀحابإلاب فوصوم  هرثکأ  یعانصلا  یضایرلا و  یعیبطلا و  نم  مولعلا  یقاب  و  «. 12  » ۀغللاب ۀقحلم  اهنإف  ۀنسلا  باتکلا و  یف  اهب  جاجتحالل 

383 ص : دیرملا ، ۀینم 
امارح نوکی  دق  ۀیرظنلا و  ةوقلا  یف  اهتیوقتب  ۀیعرـشلا  مولعلا  نم  هریغل  اهدادعإ  سفنلا و  لیمکتل  ابودنم  هلعج  نکمی  دق  هتاذ و  یلإ  رظنلاب 

نم و  نیدـلا . قئاقح  نع  نیلفاغلا  نیمورحملا  ضعبل  اذـه  اننامز  یف  اریثک  قفتی  امک  ۀـیافک  وأ  انیع  بجاولا  ملعلا  یف  ریـصقتلا  مزلتـسا  اذإ 
یعرـشلا ملعلاب  لاغتـشالا  بوجو  عم  ۀیلآلا  یف  اهنم  ربتعملا  ردقلا  نع  ةدایز  یعرـشلا  ملعلا  ۀـلآ  یه  یتلا  مولعلا  یف  لاغتـشالا  بابلا  اذـه 

عوضوم نع  جرخی  انه  هرکذ  نإف  رخآ  لحم  لیـصفتلا  یلع  اهماکحأ  نایب  مولعلا و  ماسقأ  ریرحتل  و  هوحن . هب و  ۀـیافکلا  هیف  نم  مایق  مدـعل 
در نکمی  ةریخألا و  ۀثالثلاب  مهضعب  هصخ  امبر  ءاملعلا و  نم  ۀعامج  حلطصم  ۀیعرـشلاب  « 13  » ۀعبرألا مولعلا  صیصخت  نأ  ملعا  و  ۀلاسرلا .

ملعأ  هللا  ۀبسانمل و  حالطصا  درجم  هنإف  کلذ  یف  جرح  و ال  « 14  » هیلإ بودنم  وأ  بجاو  ملع  لک 
[ شماه ]*****

.46 - 41 ج 1 / بّذهملا » حرش   » ظحال ( - 1)
.46 - 43 ج 1 / هقفتملا » هیقفلا و  « ؛ 41 ج 1 / بّذهملا » حرش  ( - » 2)

ج 2/ ّیسوطلا » یلامأ  « ؛ 2 و 5 ثیدـحلا 1 ، هیلع ، ّثحلا  هبلط و  بوجو  ملعلا و  ضرف  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ، 30 ج 1 / یفاکلا » ( - » 3)
ج 1/ هلضف » ملعلا و  نایب  عماج  « ؛ ثیدحلا 224 بابلا 17 ، ۀمّدقملا ، ، 81 ج 1 / ۀجام » نبا  ننس  « ؛ 120 - 119 ج 1 / دئاوزلا » عمجم  « ؛ 182

.11 - 8
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. لّوألا بابلا  نم  لوألا  عونلا  نم  لّوألا  مسقلا  یف  ( - 4)
.6 (: 66  ) میرحتلا ةروس  ( - 5)

:244 ج 6 / روثأملاب » ریسفتلا  یف  روثنملا  ّردلا   » و 494 ؛ ج 2 / نیحیحصلا » یلع  كردتسملا   » یف . 43 ج 1 / بّذهملا » حرش  ( - » 6)
مکـسفنأ و اومّلع  لاق : [ 6 (: 66  ) میرحتلا ةروـس   ] ًاراـن ْمُکِیلْهَأ  َو  ْمُکَـسُْفنَأ  اوـُق  یلاـعت : هلوـق  یف  هنع  هّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نع  »

: لاق ساّبع ، نبا  نع  : » اضیأ … ، 244 ج 6 / روثأملاب » ریسفتلا  یف  روثنملا  ّردلا   » یف و  مهوبّدأ ؛ ». ریخلا و  مکیلهأ 
نع و  مکیلهأ . اوـبّدأ - - لاـق : ساـّبع ، نبا  نع  و …  راـنلا . نم  مکجنی  رکذـلاب  مکیلهأ  اورمأ  و  هّللا ، یـصاعم  اوـّقتا  هّللا و  ۀـعاطب  اوـلمعا 

ۀلوقنم ةریخألا  ۀلمجلا  و  هّللا ؛ ». ۀیـصعم  نع  مهوهنا  هّللا و  ۀعاطب  مهورم  لاق : ةداتق …  نع  و  هّللا . يوقتب  مکیلهأ  اوصوأ  لاق : دـهاجم … 
:46 ج 30 / ّيزارلا » ریسفت   » و 318 ؛ ج 10 / نایبلا » عمجم  ریسفت   » یف لتاقم  نع  يور  و  . 50 ج 10 / نایبتلا » ریسفت   » یف ةداتق  دهاجم و  نع 
هـیقفلا و  » و 417 ؛ ج 4 / ریثـک » نبا  ریـسفت   » رظنا و  ّرـشلا ؛ ». نع  مهاـهنی  ریخلا و  مهمّلعی  هلهأ و  هـسفن و  ملـسملا  لـجرلا  بّدؤـی  نأ  وـه  »

.47 ج 1 / هقفتملا »
« بّذهملا حرش  « ؛ 47 ج 1 / هقفتملا » هیقفلا و  « ؛ 111 ، 54 ، 5 ج 2 / دمحأ » دنسم  « ؛ ) 33  ) ةرامإلا باتک  ، 1459 ج 3 / ملسم » حیحص  ( - » 7)

.6 ج 1 / رطاوخلا » هیبنت  « ؛ 207 ج 5 / دئاوزلا » عمجم  « ؛ 44 ج 1 /
.45 ، 37 ج 1 / بّذهملا » حرش   » یف امک  نیمرحلا  مامإ  وه  ( - 8)

یلع ءاملعلا  همّسق  دق  لوألا  لئاقف  هریغ ؛ رعش و  ناعون : هب  دهشتسی  يذلا  مالکلا  : » 21 - 20 ج 1 / بدألا » ۀنازخ   » یف ّيدادغبلا  لاق  ( - 9)
اوکردأ نیذلا  مه  نومرضخملا و  ۀیناثلا : و  یشعألا ؛ سیقلا و  ئرماک  مالـسإلا  لبق  مه  نویلهاجلا و  ءارعـشلا  یلوألا : ۀقبطلا  عبرأ : تاقبط 

ریرجک و مالـسإلا  ردـص  یف  اوناک  نیذـلا  مه  و  نویمالـسإلا - مهل  لاقی  و  نومدـقتملا - ۀـثلاثلا : و  ناّـسح ؛ دـیبلک و  مالـسإلا  ۀـیلهاجلا و 
نایلوألا ناتقبطلاف  ساون ؛ یبأ  درب و  نب  راّـشبک  اـننامز ، یلإ  مهدـعب  نم  مه  و  نوثّدـحملا - مهل  لاـقی  و  نودـّلوملا - ۀـعبارلا : و  قدزرفلا ؛

و اقلطم . اهمالکب  دهشتسی  ّهنأ ال  حیحـصلاف  ۀعبارلا  اّمأ  اهمالکب …  داهـشتسالا  ۀحـص  حیحـصلاف  ۀثلاثلا  اّمأ  و  اعامجإ ، امهرعـشب  دهـشتسی 
: لیق

ماّمت یبأ  رعشب  دهـشتسا  ّهنإف  هّللا ؛  همحر  یـضرلا  ینعی   ] قّقحملا حراشلا  هعبت  يرـشخمزلا و  هراتخا  و  مهنم ، هب  قثوی  نم  مالکب  دهـشتسی 
اثدـحم ال ناک  نإ  وه و  لاق : و  هرعـش ، نم  تیبب  ةرقبلا  لئاوأ  ریـسفت  یف  اـضیأ  يرـشخمزلا  دهـشتسا  و  حرـشلا ، اذـه  نم  عضاوم  ةّدـع  یف 
، ۀسامحلا تیب  هیلع  لیلدلا  ءاملعلا : لوق  یلإ  يرت  الأ  هیوری ، ام  ۀـلزنمب  هلوقی  ام  لعجأف  ۀـیبرعلا ، ءاملع  نم  وهف  ۀـغللا  یف  هرعـشب  دهـشتسی 

. هناقتإ هتیاورب و  مهقوثول  کلذب  نوعنقیف 
نیدـّلوملا و مـالکب  ّجـتحی  ـال  ّهنأ  یلع  اوعمجأ  : » 70 وـحنلا / » لوـصأ  ملع  یف  حارتقـالا   » یف یطویـسلا  لاـق  و  خـلا .» هـیلع …  ضرتـعا  و 

بیبح لوقب  ۀلأسم  یلع  دهشتسا  اّهنإف  اهتاور ؛ ۀغللا و  ۀّمئأ  ریغب  کلذ  صیصخت  یضتقی  ام  فاّشکلا »  » یف و  ۀیبرعلا ، ۀغللا و  یف  نیثدحملا 
يرت الأ  هیوری ، ام  ۀلزنمب  هلوقی  ام  لعجأف  ۀّیبرعلا ، ءاملع  نم  وهف  ۀـغللا ، یف  هرعـشب  دهـشتسی  اثدـحم ال  ناک  نإ  وه و  و  لاق : ّمث  سوأ ، نب 

«. هناقتإ هتیاورب و  مهقثوتل  کلذب  نوعنتقیف  ۀسامحلا . تیب  هیلع  لیلدلا  ءاملعلا : لوق  یلإ 
«(. اجز  » 355 - 354 ج 14 / برعلا » ناسل  « )» اهعفادت فیک  يأ  ماّیألا ؟ یّجزت  فیک  لاقی : ءیشلا ، عفد  ۀیجزتلا : ( - » 10)

مه و  برع ، )» ، » 586 ج 1 / برعلا » ناسل  « )» لئال لیل  کـلوقک : هب ، دّـکأف  هظفل  نم  ذـخأ  و  مهنم ، صّلخلا  مه  ۀـبراعلا  برعلا  ( - » 11)
. ۀّیبرعلا بدألا و  دعاوق  تابثإل  مهراعشأب  جاجتحالا  ّحصی  نیذلا  يأر - یلع  نومّدقتملا  و  نومرضخملا ، نویلهاجلا و 

زوجی ثیح ال  و  ۀعبارلا ؛ ۀقبطلا  راعـشأ  نیّدلوملا » راعـشأ   » نم هّللا  همحر  فّنـصملا  دیری  ّهنأ  قیلاعتلا  هذه  یف  هانرکذ  اّمم  حّضتاف  ( - 12)
راعـشألا هذـه  ضعب  و  اهمّلعت . بجی  یتلا  ۀـغللاب  قحلت  الف  اهمّلعت ، یف  ةدـئاف  ـالف  ۀـّیبدألا  دـعاوقلا  تاـبثإل  نیدـّلوملا  راعـشأب  داهـشتسالا 

مّـسق دـق  يرخأ : ةرابعب  و  حابم . همّلعتف  کلذ  یلع  المتـشم  نکی  مل  ام  و  همّلعت ، هورکم  ةدـئاف ، ریغب  رمعلا  عییـضت  لزغلا و  یلع  لمتـشملا 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 232 

http://www.ghaemiyeh.com


و ۀیناثلا - یلوألا و  ۀقبطلا  راعـشأ  یه  ۀبراعلا و  برعلا  راعـشأ  لّوألا : ماسقأ ؛ ۀـثالث  یلإ  یعرـشلا - اهمکح  ثیح  نم  راعـشألا - فّنـصملا 
ّنإف ةدئاف ، ریغب  رمعلا  عییـضت  لزغلا و  یلع  ۀلمتـشملا  نیّدلوملا  راعـشأ  یناثلا : ۀغللا ، مکح  اهمکح  ۀغللاب و  ۀقحلم  اّهنإف  لوق - یلع  ۀـثلاثلا 

. حابم اهملعتف  رکذ ، اّمم  ۀیلاخلا  نیّدلوملا  راعشأ  ثلاثلا : هورکم ؛ اهملعت 
. هقفلاب اهنع  ّربعملا  ۀیعرشلا  ماکحألا  ملع  و  ثیداحألا ؛ ملع  و  زیزعلا ؛ باتکلا  ملع  و  نیدلا ؛ لوصأ  مالکلا و  ملع  یه : و  ( - 13)

. حلطصملا اذه  یلإ  يأ  ( - 14)
385 ص : دیرملا ، ۀینم 

ملعتملا یلإ  رظنلاب  مولعلا  بیترت  یف  ثلاثلا  بلطملا 

ۀعرسب هتیغب  یلإ  لصیل  هبلط و  هیلع  رسعی  وأ  هیعـس  عیـضی  الئل  اهتاعارم  نم  هبلاطل  دب  ملعتلا ال  نم  ۀبترم  مولعلا  هذه  نم  ملع  لکل  نأ  ملعا 
هبیترت و ةاعارم  ببـسب  ۀلیلق  ةدـم  یف  اریثک  هنم  اولـصح  نیرخآ  لیلقلا و  یلع  الإ  هنم  اولـصحی  مل  ةریثک  نینـس  ملعلل  ابالط  انیأر  دـق  مک  و 
وأ ملعلاب  وأ  ۀـیلآلاب  امأ  اهنم  یلاعت  هللا  دارم  ۀـقفاوم  ضرغلا  لب  مولعلا  هذـهب  ملعلا  درجم  وه  سیل  یتاذـلا  ضرغلا  نأ  اضیأ  ملعیل  و  همدـع .

نمف ملعتلا . بیترت  فلتخی  کلذ  ببـسب  بلاطملا و  نم  کلذ  ریغ  وأ  مهنم  داری  ام  یلإ  هدابع  داـشرإ  وأ  دوجولا  ماـظن  ۀـماقإب  وأ  لـمعلاب 
نیهاربلا لالدتـسالا و  قیرطب  نیدـلا  یف  هقفتلل  لهأتلا  مولعلا و  بتارم  یلإ  یقرتلل  لـباق  وه  هتبیبش و  ناـعیر  هرمأ و  ءادـتبا  یف  هملعت  ناـک 

بلقلا رینتسیل  احجان و  انیعم  احلاص و  احاتفم  نوکیل  ربتعملا  هجولا  یلع  هدیوجت  یلاعت و  هللا  باتک  ظفحب  هرمأ  لوأ  یف  لغتشی  نأ  یغبنیف 
. مولعلا یقاب  كرد  یلإ  هببسب  دعتسی  هب و 

386 ص : دیرملا ، ۀینم 
هبتک یف  جردتی  فیرصتلا و  ملع  الوأ  أرقیف  یعرشلا  ملعلا  بابسأ  مظعأ  مهفلا و  تالآ  لوأ  اهنإف  ۀیبرعلا  مولعلا  ملعتب  لغتـشا  هنم  غرف  اذإف 

هیف دیزی  جهنلا و  اذه  یلع  هیف  لغتـشیف  وحنلا  یلإ  لقتنی  مث  املع . هب  طیحی  هنقتی و  یتح  ربکألا  یلإ  رغـصألا  بعـصألا و  یلإ  لهـسألا  نم 
مولعلا ۀیقب  یلإ  هنم  لقتنی  مث  نایبرع . امهنأل  ۀنسلا  باتکلا و  ناقتإ  یف  الیلج  الخدم  یناعملا و  مهف  یف  امیظع  ارثأ  هل  نإف  ظفحلا  دجلاب و 

لـصحی هنم  دوصقملا  نأل  هریغ  یف  هتغلابم  هیف  غلابی  طسوألا و ال  طمنلا  یلع  هدصاقم  ققح  قطنملاب و  لغتـشا  عمجأ  اهنم  غرف  اذإف  ۀیبرعلا 
ۀکلم کلذب  هل  لصحیل  هتایعیبط  یلع  علطی  کلذک و  هیف  جردتی  مالکلا و  ملع  یلإ  هنم  لقتنی  مث  ابلاغ . تقولل  عییضت  ةدایزلا  یف  هنودب و 
یلوأ ملعلا  اذـه  کلذـک و  هثحابم  هبتک و  یف  اجردـتم  هقفلا  لوصأ  یلإ  هنم  لـقتنی  مث  اهـصاوخ . ملاوعلا و  اـیازم  یلع  عـالطالا  ثحبلا و 

ققحتت هققحی  ام  ردـقبف  لیلقلا  یلع  هنم  رـصتقی  الف  یلاعت  هللا  نید  یف  هقفتلا  دـیری  نمل  وحنلا  ملع  دـعب  قیقحتلاب  اهقحأ  ریرحتلاب و  مولعلا 
مولعلا نم  سیل  هتاحلطـصم و  هدعاوقب و  طیحی  هعلاطیف و  ثیدحلا  ۀیارد  ملع  یلإ  هنم  لقتنی  مث  ۀیعرـشلا . ۀلدألا  ۀیهقفلا و  ثحابملا  هدنع 

ثحبلا و ریـسفتلا و  ۀیاورلاب و  ثیدحلا  ةءارق  یلإ  لقتنا  هدصاقم  یلع  فقو  اذإف  ۀعومجم . دئاوف  ۀنودم و  تاحلطـصم  وه  امنإ  ۀـقیقدلا و 
یلإ هنم  لقتنی  مث  هثیداحأ . هقفلا و  باوبأ  یلع  لمتـشی  هنم  « 1  » لصأ نم  لقأ  تقولا و ال  هعسی  لاحلا و  هیضتقی  ام  بسح  یلع  حیحـصتلا 

دق ۀیعرشلا و  ماکحألاب  ۀقلعتملا  ۀینآرقلا  تایآلا  نع  ثحبلا 
387 ص : دیرملا ، ۀینم 

فـشک یف  رظنلا  نعمیل  اهرارـسأ و  نع  ثحبیل  اباتک و  اهیف  علاطیلف  فینـصتلاب  اـهوصخ  ثحبلاـب و  مهیلع  هللا  ناوضر  « 2  » ءاملعلا اهدرفأ 
بـسح یلع  اهل  سانلا  مهف  مالعلا و  کلملا  مالک  یه  امنإ  مانألا و  مالک  نم  اهریغک  تسیل  ذإ  ماهفألا  هیلع  فقت  دـح  اهل  سیلف  اـهراوغأ 

هبلاطم و یلع  هیف  علطی  اباتک  الوأ  اهنم  أرقیف  ۀیهقفلا  بتکلا  ةءارق  یلإ  اهدعب  لقتنا  اهنم  غرف  اذإف  مهماهفأ . هکردـت  مهلوقع و  هیلإ  لصت  ام 
ایناث عرـشی  مث  مولعلا  نم  هریغ  فالخب  خیاشملا  هاوفأ  نم  الإ  دافتـست  داکت  اهنإف ال  مهدعاوق  ءاهقفلا و  تاحلطـصم  یلع  هلئاسم و  سوءر 

وأ باتک  نم  مکحلا  ةدافتـسا  مولعلا و  نم  هب  قیلی  ام  یلإ  هدر  هلوصأ و  نم  عرفلا  طابنتـسا  لالدتـسالا و  ثحبلاـب و  رخآ  باـتک  ةءارق  یف 
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یلع بلاطملا  هذه  یلع  بردتیل  امهریغ  وأ  نسح  وأ  حیحـص  ثیدح  نم  هقالطإ و  وأ  ظفل  مومع  نم  طابنتـسالا  وأ  صنلا  ۀـهج  نم  ۀـنس 
یـصقألا و دصقملا  هنإف  هدج  هیف  مظعیل  هدهج و  هیف  لذبیلف  هنم  اهیلإ  اجایتحا  معأ  هریغب و ال  اطابترا  دشأ  ءیـش  مولعلا  نم  سیلف  جیردتلا 

هغلبت ۀیغبلا و  هذه  یلإ  هلـصوت  « 3  » ۀیـسدق هنم  ةوق  ۀیهلإ و  یلاعت  هللا  نم  ۀـبهب  الإ  هلک  کلذ  یفکی  ءایبنألا و ال  ۀـثارو  ینـسألا و  بلطملا 
الإ هدابع  نم  ءاشی  نم  اهب  صخی  ۀینابر  ۀحفن  ۀیهلإ و  ۀحنم  یه  لب  اهیف  دبعلل  ۀـلیح  یلاعت و ال  هللا  نید  هقف  یف  ةدـمعلا  یه  ۀـبترلا و  هذـه 

ْمُهَّنَیِدـْهََنل انِیف  اوُدَـهاج  َنیِذَّلا  َو  یـسدقلا  بانجلا  نم  اهتـضافإ  یف  انیب  ارثأ  هیلإ  عاطقنالا  یلاعت و  هللا  یلإ  هجوتلا  ةدـهاجملا و  دـجلل و  نأ 
«. 4  » َنِینِسْحُْملا َعََمل  َهَّللا  َّنِإ  َو  انَُلبُس 
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هجرختـسا ام  یلع  رـصتقی  الف  هل  قفو  اذإ  ۀـمدقم و  هل  مولعلا  هذـه  لـکف  هرـسأب  زیزعلا  باـتکلا  ریـسفت  یف  عرـش  هلک  کـلذ  نم  غرف  اذإـف 

هندـل نم  هحنمی  نأ  یف  یلاعت  هللا  یلإ  لهتبی  هیفاوخ و  یلع  علطتلل  هسفن  یفـصی  هیناعم و  یف  رکفتلا  نم  رثکی  لب  هیف  مهراظنأب  نورـسفملا 
ررد و هرعق  یف  یجل  رحب  زیزعلا  باتکلا  نأل  نیرسفملا  نم  هریغ  هیلإ  لصی  مل  ام  قئاقحلا  نم  هیلع  رهظی  ذئنیحف  هباطخ  رارسأ  هباتک و  مهف 

مث نم  مهیلع و  هب  هللا  حـتفی  مهتوق و  هغلبت  ام  بسح  بتارم  یلع  هقئاقح  ضعب  یلع  عالطالا  هررد و  طاـقتلا  یف  ساـنلا  ریخ و  هرهاـظ  یف 
بلغی ام  اهنم  يرشخمزلل و  فاشکلاک  ۀیبرعلا  هیلع  بلغی  ام  اهنمف  ملعلا  نم  مهیلع  بلغی  امیف  اهلهأ  فالتخا  بسح  ۀفلتخم  ریـسافتلا  يرن 

یلع طلسی  ام  اهنم  و  « 5  » یبلعثلا ریسفتک  صصقلا  هیلع  بلغی  ام  اهنم  يزارلل و  بیغلا  حیتافم  وأ  حاتفمک  یمالکلا  ناهربلا  ۀمکحلا و  هیلع 
نآرقلل نأ  نم  يور  اـم  روهـشملا  نم  رهاـظملا و  نم  کـلذ  ریغ  یلإ  « 6  » یـشاقلا قازرلا  دـبع  لیوأتک  رهاظلا  ریـسفت  نود  قئاقحلا  لیوأت 

«. 8  » ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  «. 7  » اعلطم ادح و  انطب و  ارهظ و  هل  نأ  قئاقد و  قئاقح و  الیوأت و  اریسفت و 
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بیذهت یلع  ۀلمتشملا  ۀیلمعلا  ۀمکحلا  یضایرلا و  یعیبطلا و  نم  ۀمکحلا  بتک  علاطیلف  سفنلا  لیمکت  یقرتلا و  دارأ  کلذ و  نم  غرف  اذإف 
مولعلا و هذه  بابل  اهنإف  ۀیقحلا  نونفلا  ۀیقیقحلا و  مولعلا  یلإ  هدعب  لقتنی  مث  ءانفلا . راد  تارورض  نم  اهنع  جرخ  ام  سفنلا و  یف  قالخألا 
. باهو میرک  هنإ  بانجلا  کلذ  یلإ  مکایإ  هللا و  انلصوأ  نیلصاولا  دعاقم  یلع  لصحی  نیبرقملا و  ۀجرد  یلإ  لصی  اهب  مولعم و  لک  ۀجیتن 

نوعونمملا ماقملا و  اذه  كرد  نع  نورصاقلا  امأف  اهمهفل  ۀلباق  سفن  اهلیصحتل و  دادعتـسا  هل  مولعلا و  هذهل  لهأ  وه  نم  بیترت  هلک  اذه 
دب مهل  نکی  مل  نإف  هیلع  انللد  ام  بسح  هیف  نیجردتم  هیلإ  لوصولا  مهنکمی  ام  یلع  اهنم  اورـصتقیلف  مارملا  اذه  یلإ  لوصولا  نع  قئاوعلاب 
نم یلوأ  هقفلاف  کلذ - نع  سفنلا  تفعـض  وأ  تقولا  قاض  نإف  ۀـینیدلا . ماکحألا  ۀیعرـشلا و  مولعلاب  ءافتکالا  نم  لقأ  ـالف  راـصتقالا  نم 

بطلا ملع  نم  بلقلا  حالـصإ  سفنلا و  بیذـهت  نم  هتاعارم  بجی  ام  هیلإ  افیـضم  داعملا  شاعملا و  رمأ  مظتنا  تاوبنلا و  تماق  هبف  عیمجلا 
لغتشیلف مولعلا  نم  هل  قلخ  امع  غرف  اذإف  رمألا . كالم  یه  یتلا  يوقتلا  ضرألا و  تاوامسلا و  تماق  اهب  یتلا  ۀلادعلا  هیلع  بترتیل  یسفنلا 

وأ ۀبیرقلا  تالآلا  ۀلزنمب  مولعلا  هذه  و  «. 9  » ِنوُُدبْعَِیل اَّلِإ  َْسنِْإلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  ام  َو  یلاعت  هللا  لاق  قلخلا  ۀلع  ملعلا و  ةدبز  وه  يذلا  لمعلاب 
هرمع فرصی  مث  هشاعم  رمأ  یف  اهب  عفتنیل  ۀعنص  ملعتی  نم  قمحأ  رـسخأ و  لهجأ و  ام  و  « 10  » لوألا بابلا  یف  هانققح  امک  لمعلل  ةدیعبلا 

یلاعت  هللا  ءاش  نإ  اقفوم  کلذ  ربدتف  اهنم  ضرغلا  هب  لصحی  الاغتشا  اهب  لغتشی  نأ  ریغ  نم  اِهتالآ  لیصحت  یف  ُهَّدَک  لعجی  و 
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[ شماه ]*****
هانعمب لصألا  ـال  هیقفلا ،» هرـضحی  ـال  نم  باـتک   » و راصبتـسالا »  » و بیذـهتلا »  » و یفاـکلا »  » اـیئاور ك اـعماج  لـصألا »  » نم دـیری  ( - 1)

. ةروهشملا ۀئامعبرألا  لوصألا  هنم  يذلا  یحالطصالا ،
، یلاعت هّللا  مهمحر  داوجلا  لضافلا  یلیبدرألا و  ققحملا  فّنصملا : نع  نیرخأتملا  نم  و  ّيدنوارلا ؛ بطقلا  دادقملا و  لضافلا  مهنم  ( - 2)

.43 - 40 ج 1 / ۀعیرذلا »  » یف کلذ  لیصفت  رظنا 
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ةّوق هل  نوکی  نأ  هّلک  کـلذ  عم  طرتشی  معن  : » ءاـتفإلا … طئارـش  ناـیب  یف  ، 66 ج 3 / ۀـعمللا » حرـش   » یف هّللا  همحر  فّنـصملا  لاق  ( - 3)
یف تراص  دق  تامّدقملا  کلت  لیصحتف  ّالإ  و  بابلا ، اذه  یف  ةدمعلا  یه  هذه  و  اهنم ، اهطابنتسا  اهلوصأ و  یلإ  عورفلا  ّدر  نم  اهب  نّکمتی 
یلع هدابع  نم  ءاشی  نم  اهیتؤی  یلاعت  هّللا  دـیب  ةّوقلا  کلت  اّمنإ  و  اهلامعتـسا ، نایب  یف  اهیف و  ءاهقفلا  ءاملعلا و  هقّقح  ام  ةرثکل  ۀلهـس ، اننامز 
ةروس  ] انَُلبُـس ْمُهَّنَیِدـْهََنل  انِیف  اوُدَـهاج  َنیِذَّلا  َو  اهلیـصحت ، یف  میظع  لخدـم  اـهلهأل  ۀـسرامملا  ةدـهاجملا و  ةرثکل  و  هدارم ، هتمکح و  قفو 

[«. 69 (: 29  ) توبکنعلا
.69 (: 29  ) توبکنعلا ةروس  ( - 4)

.67 - 66 ج 18 / ۀعیرذلا »  » یف هفصو  رظنا  نایبلا ،» فشکلا و   » موسوملا ب ( - 5)
.303 ج 3 / ۀعیرذلا »  » یف هفصو  رظنا  تالیوأتلا ،»  » وأ تایآلا » لیوأت  ( - » 6)

انطاب و ارهاظ و  نآرقلل  ّنإ  : » مّلس هلآ و  و   ] هیلع هّللا  یّلص  لاق  : » 260 ، 88 ج 1 / نیدلا » مولع  ءایحإ   » و 9 ؛ ج 1 / ّيربطلا » ریسفت   » یف ( - 7)
تلأس لاق : راسی ، نب  لیضفلا  نع  : » ثیدحلا 7 ، 196 تاجردلا / » رئاصب   » و ثیدحلا 5 ؛ ، 11 ج 1 / ّیشاّیعلا » ریسفت   » یف و  اعلطم ؛ » اّدح و 
ینعی ام  علطم ، ّدـح  ّلکل  ّدـح و  هل  ّالإ و  فرح  هیف  ام  و  نطب ، رهظ و  اهل  ّالإ و  ۀـیآ  نآرقلا  یف  ام  ۀـیاورلا : هذـه  نع  مالّـسلا  هیلع  رفعج  ابأ 

: لاـقف رهظ ؟ نطب و  نآرقلل  و  تلق : : » ثیدحلا 360 … ، 270 نساحملا / »  » یف … و  هلیوأت ؛ » هنطب  هرهظ و  لاـق : نطب ؟ رهظ و  اـهل  هلوقب :
افیرـصت افرحأ و  الـصو و  الـصف و  الاثمأ و  اننـس و  اهباشتم و  امکحم و  اخوسنم و  اخـسان و  انیاعم و  انطاب و  ارهاظ و  هّللا  باتکل  ّنأل  معن ،

ثیداحألا و یف  هدـجأ  ملف  قئاـقد » قئاـقح و  و   » هلوق اـّمأ  و  . 225 ج 4 / ناـقتإلا » « ؛ 106 - 78 ج 92 / راونـألا » راـحب   » اـضیأ عجار  …و  « 
تارامأ تاراشإ و  نطاب و  رهاظ و  ناعم : عبـس  اهل  ّالإ و  نآرقلا  یف  ۀیآ  نم  ام  لیق : و  : » 27 بولقلا / » ملع   » یف یکملا  لاق  معن  تایاورلا .

فئاـطللا و  ءاـیلوألل ، تاراـمألا  و  ّصاوـخلا ، ّصاـخل  تاراـشإلا  و  ّصاوـخلل ، نطاـبلا  و  ماوـعلل ، رهاـظلاف  قئاـقح ؛ قئاـقد و  فئاــطل و  و 
«. نیّیبنلل قئاقحلا  و  نیّبحملل ، قئاقدلا  و  نیقیّدصلل ،

.4 (: 62  ) ۀعمجلا ةروس  ( - 8)
.56 (: 51  ) تایراذلا ةروس  ( - 9)

. بابلا کلذ  نم  لوألا  عونلا  نم  لّوألا  مسقلا  نم  یناثلا  رمألا  یف  ( - 10)

مولعلا بالطل  ۀمهم  حئاصن  یف  باتکلا  ۀمتت 

اذـه لوخد  یلع  کتثثح  بادآلا و  لامک  کل  تنیب  ریـسملا و  ۀـیفیک  کتملع  لیبسلا و  کل  تحـضوأ  دـق  ینأ  یلاـعت  هللا  کـقفو  ملعا 
ببـس اهنإف  ۀـیملعلا  تاکلملا  یلع  لوصحلا  ۀـیناسفنلا و  لئاضفلا  ءانتقا  یف  ریـصقلا  كرمع  مایأ  مانتغا  ریمـشتلا و  دـجلاب و  کیلعف  بابلا 
مولعلا یف  ققحت  امک  مدعت  ادبأ ال  ۀیقاب  یه  ۀـیناسنإلا و  کسفن  تالامک  نم  اهنإف  ةدَّلخملا  ۀـمعنلا  لامکل  ۀـبجوم  ةدـبؤملا و  کتداعـسل 
ماودـل بجوم  ۀـلیلقلا  ۀـلهملا  هذـه  ماـیأ  یف  لاـمکلا  لیـصحت  یف  كریـصقتف  ۀـیوبنلا  راـبخألا  ۀـینآرقلا و  تاـیآلا  هیلع  تلد  ۀـیمکحلا و 

ملأتت کتلحم و  وأ  كدلب  نم  کعون  ءانبأ  نع  روصقلاب  یـضرت  کنأ ال  ةریـصب  اذ  تنک  نإ  نآلا  کسفن  یف  ربتعا  و  ۀلیوطلا . کترـسح 
یلع علطی  داکی  لیلق و ال  امع  ۀلئاز  ۀیند  ۀـشیع  ۀسیـسخ و  راد  یف  مه  کنأ و  عم  کنأش  یلع  مهنأش  عافترا  کملع و  یلع  مهملع  ةدایزب 

ملاوعلا عیمج  عامتجا  دـنع  ءاقبلا  راد  یف  ادـغ  نوکت  نأب  القاع  تنک  نإ  کسفنل  یـضرت  فیکف  لیلقلا  الإ  کنع  نیجراخلا  نم  کـصقن 
کلت  یف  مهلزانم  نیبرقملا و  ۀکئالملا  نیخسارلا و  ءاملعلا  نیحلاصلا و  ءادهشلا و  نیلسرملا و  ءایبنألا و  نم 
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كرد یلع  رداق  نـآلا  تنأ  و  « 1  » لاعنلا فص  فقوم  یف  ۀلئازلا  ةدملا  ۀینافلا و  رادلا  هذـه  یف  اهولـصح  یتلا  مهتالامک  ردـق  یلع  رادـلا 

نم رادلا  کلت  یف  کتمالـس  ریدقت  یلع  هلک  اذه  ۀـلزلا . ءوس  ۀـلفغلا و  ۀنـس  نم  هللااب  ذوعن  تابـس  وأ  لقعلا  یف  روصق  الإ  اذـه  ام  لامکلا 
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نأ ۀـیافکلا و  وأ  نایعألا  یلع  امإ  بجاو  مولعلا  هذـه  رثکأ  نأ  تفرع  دـق  کلذ و  نم  نامألاب  کـل  یَّنَأ  راـنلا و  باذـع  راـطخألا و  میظع 
نامزلا اذه  یف  مئاقلا  نیأ  و  ینیعلا . بجاولاک  کلذ  یف  همکح  ریـصی  هکرتب و  عیمجلا  مثأی  ۀیافک  هیف  نم  هب  مقی  مل  اذإ  یئافکلا  بجاولا 

هبتارم لقأ  نإف  نیدلا  یف  هقفتلا  امیـس  ۀیـضرملا  اهتجرد  یلع  لصاحلا  ۀیعرـشلا و  مولعلا  هذه  لیـصحت  نم  بجاولاب  نامزألا  رثکأ  یف  لب 
دوجو عم  الإ  لصحی  اذـه ال  ۀـیافک و  هیف  نمم  هب  مئاق  هنم  رطق  لک  یف  نوکی  نأ  بجاولا  اذـه  هب  يدأتی  اـم  یندأ  ۀـیافکلا و  یلع  هبوجو 

فقوتی یتلا  بتکلا  مولعلا و  نم  همزلی  امب  مایقلا  عم  اذـه  ۀـنمزألا . هذـه  یف  کـلذ  قفتا  یتم  ضرـألا و  راـطقأ  یف  ءاـهقفلا  نم  ریثک  قلخ 
دق هتامدقم  ملعلا و  ریغب  لاغتشالا  هنع و  دعاقتلاف  نامزلا  اذه  یف  مودعم  رمأ  اذه  لک  اهطبـض و  اهحیحـصت و  هریغ و  ثیدحلا و  نم  اهیلع 

مولعلاب لاغتـشالا  نع  دعاقلل  ۀمایقلا  لاوهأ  نم  ۀمالـسلا  نیأف  نآرقلا  ةءارق  وأ  ءاعد  نم  ةدابعلا  ةروصب  ناک  نإ  نایـصعلا و  مظعأ  نم  راص 
نأ هلک  کلذ  نم  ۀمالـسلا  ریدقت  یلع  ایناث ]  ] اثلاث ربتعا  و  ۀیلعلا . ۀجردلا  لهأ  ماقم  ءاقترا  نع  ۀسیـسخلا  هتمهب  هاضر  ریدقت  یلع  ۀیعرـشلا 

باوصلا أطخلا و  نیب  ةزیمملا  اهنیب  نم  اهب  هللا  کصخ  دـق  یتلا  ۀـلقاعلا  ةوقلا  هذـهب  الإ  سیل  تاـناویحلا  نم  کـسنج  رئاـس  نع  كزاـیتما 
ککلهم  یف  ککامهنا  هل و  تقلخ  امیف  اهلامعتسا  نع  كدوعقف  بآملا  راد  یف  رادلا و  هذه  یف  کل  ۀعفانلا  مولعلا  لیصحتل  ۀبجوملا 

393 ص : دیرملا ، ۀینم 
عمجت برشت و  لکأت و  اهنإف  سفانخلا  نادیدلا و  یتح  تاناویحلا  رئاس  اهیف  ککراشی  یتلا  لامعألا  نم  امهریغ  برشملا و  لکأملا و  نم 

نم مظعأ  لب  لمعلا  ملعلا و  یف  کتوق  لامعتـساب  نیبرقملا  ۀـکئالملا  ۀـلمج  نم  ریـصت  نأ  یلع  رداق  کنأ  عم  دـلاوتت  حـکانتت و  توقلا و 
اوفـالت مکتلهم و  ماـیأ  اومنتغا  مکتلفغ و  نم  مکاـیإ  هللا و  اـنظقیأ  یئاـبحأ  یناوـخإ و  رـشعم  اوـهبنتف  «. 2  » نیبملا نارـسخلا  نیع  ۀـکئالملا 

هللا و انهبن  اهتنحم . دـلخت  ۀـمادن  اهطراف و  كرادـتی  ةرـسح ال  اهل  ایف  ناک  زیح  یف  لوصحلا  ناوألا و  توف  ناکمإلا و  لاوز  لبق  مکطیرفت 
هنإ ۀعیفرلا  اهلزانمب  هتمارک  راد  یف  اعیمج  انلحأ  ۀعیرشلا و  مولع  یلع  افورصم  ۀلهملا  هذه  مایأ  نم  یقب  ام  لعج  ۀعیبطلا و  دقارم  نم  مکایإ 

ۀمصعلا لهأ  هلآ  یلع  ۀلاسرلا و  متاخ  یلع  نیلـصم  یلاعت  نیدماح هللا  ۀلاسرلا  متخن  ردقلا  اذه  یلع  و  نیدوجألا . دوجأ  نیمرکألا و  مرکأ 
نب یلع  نب  نیدـلا  نیز  هتمحر  یلاعت و  هللا  وفع  یلإ  ریقفلا  اهفلؤم  اهنم  غرف  و  میحر . روفغ  هنإ  اـنبونذ  نم  نیرفغتـسم  نیملـسم  ۀـلادعلا  و 

اهاقلت هتمحرب و  هللا  اهلبقت  ۀئام  عست  نیسمخ و  عبرأ و  ۀنس  لوألا  عیبر  رهش  نم  نیرـشعلا  موی  سیمخلا  موی  یحـض  یلماعلا  یماشلا  دمحأ 
«3  » َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  میرک  داوج  هنإ  هتفأر  همرک و  دیب 

[ شماه ]*****
«. نوکت  » ربخ ل لاعنلا » ّفص  فقوم  یف  ( - » 1)

«. كدوعقف : » هلوقل ربخ  نیبملا » نارسخلا  نیع  ( - » 2)
نم رثکأ  ۀعوبطم و  خسن  ّتس  عم  مّیقلا ، باتکلا  فینملا و  رفـسلا  فیرـشلا و  رثألا  اذـه  ۀـلباقم  نم  هتّوق - هّللا و  لوحب  تغرف - دـق  ( - 3)

رداـصم جـیرخت  هقیقحت و  و  هّطخ - اـهیلع  هنم و  اهعمـس  هّللا و  همحر  ّفلؤملا  ذـیملت  اـهبتک  یتـلا  ۀخـسنلا  اـهنم  ۀـطوطخم - خـسن  سمخ 
ۀنس 1409 نم  یلوألا  يدامج  رهش  یف  ۀلکشملا ، هعضاوم  بارعإ  هیلع و  قیلعتلا  و  راعـشألا ، رثکأ  ءاملعلا و  ۀباحـصلا و  لاوقأ  تایاورلا و 

یلع هّللا  یّلـص  نیملاعلا و  ّبر  هّلل  دمحلا  و  ۀنس 1407 ه . نم  مّظعملا  نابعش  رهـش  یف  کلذ  یف  یعورـش  ناک  ۀفرـشملا و  مق  ةدلب  یف  ه .
. هیدلاول هل و  هّللا  رفغ  يراتخملا ، اضر  دبعلا  انأ  و  نیرهاطلا ، نیبّیطلا  هلآ  دّمحم و  انالوم  اندّیس و 

( دیرملاۀینم همجرت   ) مالسا رد  ملعت  میلعت و  بادآ 

باتک تاصخشم 

1311 رقابدمحم ، یتجح ، هسانشرس :
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یسراف دیفتسملا . دیفملا و  بادآ  یف  دیرملا  ۀینم  يدادرارق : ناونع 
دیهـش زا  دیفتـسملا » دـیفملا و  بادآ  یف  دـیرملاهینم   » باتک هنوگ  شرازگ  همجرت  مالـسا  رد  ملعت  میلعت و  بادآ  روآدـیدپ : مان  ناونع و 

. یتجح رقاب  دمحم  شراگن  یناث / 
: تساریو تیعضو 

[. تساریو 3 ]
.1367 یمالسا ،  گنهرف  رشن  رتفد  نارهت  رشن : تاصخشم 

771 ص. کی ، یس و  يرهاظ : تاصخشم 
پاچ لایر :   13000 مهدزون ؛ ) پاچ   ) لایر  6000 مهدزناپ ؛ ) پاچ   ) لایر  1500 مهدزیس ؛ ) پاچ   ) لایر  1000 لایر ؛   1500 کباش :
لایر  80000 مشـش ؛  تسیب و  پاچ   ) لاـیر  17000 مراهچ ؛ ) تسیب و  پاـچ   ) لاـیر  15000 4 ؛ :  - 560  - 430 مود 964 -  تـسیب و 

:3  - 560  - 430  - 964 مکی 978 -  یس و  پاچ  لایر :   80000 مایس ؛ ) پاچ  )
ناتسمز 1365. مهدزیس : پاچ  تشاددای :

زییاپ 1367. مهدزناپ : پاچ  تشاددای :
مهدزون 1373. پاچ  تشاددای :

مراهچ 1378. تسیب و  مود و  تسیب و  پاچ  تشاددای :
مشش 1379. تسیب و  مجنپ و  تسیب و  پاچ  تشاددای :

متفه 1380. تسیب و  پاچ  تشاددای :
.1387 مایس : پاچ  تشاددای :

(. اپیف  ) 1387 مکی : یس و  پاچ  تشاددای :
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  771 ؛ [ - 768 . ] همانباتک ص تشاددای :

. هیامن تشاددای :
شرورپ شزومآ و  مالسا و  عوضوم :

یمالسا قالخا  عوضوم :
966ق.  - 911 یلع ، نب  نیدلا  نیز  یناث ، دیهش  هدوزفا : هسانش 

ش9م8041 1367  / BP254/4 هرگنک : يدنب  هدر 
297/4837 ییوید : يدنب  هدر 

3 م68 -  یلم : یسانشباتک  هرامش 

همدقم

تسخن ریرحت  دیدج و  ریرحت  همدقم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هلآ یلع  و  هلک ، نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدهلاب و  هلـسرا  يذلا  هلوسر  یلع  مالـسلا  ةوصلا و  و  وه ، الا  دـمحلاب  قیلیال  نمل  دـمحلا 

. تاجنلا زوفلا و  لیبس  یلا  ةادهلا 
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نونکات دـیدرگ و  زاغآ  نآ  راـشتنا  عبط و  مالـسا » رد  ملعت  میلعت و  بادآ   » ناونع تحت  ش  ینعی 1359 ه . زابرید ، زا  هک  رـضاح -  باتک 
تاملک و رد  هچ  یعبطم  ياهشزغل  رطاخ  هب  تفرگ -  رارق  نادنم  هقالع  رایتخا  رد  ررکم ، عبط  دیدجت  اب  نآ  زا  یناوارف  رایـسب  ياههخـسن 

هار دوب . دنمزاین  شیاریپ  حالصا و  قیقد و  يرگن  هرابود  رظن و  دیدجت  هب  یعبطم -  ریغ  تاهابتشا  زا  ياهراپ  زین  و  يراذگ ، بارعا  رد  هچ 
روکذم همجرت  راک  و  دندوب ، هدرک  تساوخرد  هدنب  نیا  زا  ار  همجرت  رد  باتش  تعرس و  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  اهشزغل  طالغا و  نیا  نتفای 

نآ هرابرد  مزال  تقد  تشگ  بجوم  ارهق  هک  تفرگ  ماجنا  هام  جنپ  هب  بیرق  دودح  یتدم  رد  دندوب  نآ  رد  عیرست  ناهاوخ  هکنآ  تلع  هب 
. دیاین لمع  هب  یفاک  ياهیسررب  نتم  رد  دوجوم  راثآ  ثیداحا و  تایاور و  هرابرد  و  ددرگن ، لوذبم 

رثا رب  هجیتن  رد  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  یمالـسا  تیبرت  میلعت و  رد  هعلاطم  هب  نادـنم  هقالع  نارادتـسود و  هجوت  باتک ، همجرت  نوچ  اما 
توافت یب  یعبطم  ریغ  انایحا  یعبطم و  طالغا  نیا  ربارب  رد  مدـید  نآ  رب  ازـس  دوب  هدیـسر  عبط  هب  نآ  زا  یناوارف  ياههخـسن  اضاقت  ترثک 

هک متفرگ  میمـصت  و  مدروآ ، يور  نآ  حـیقنت  حیحـصت و  هب  اذـل  و  مریگ ؛ راک  هب  اهنآ  شیاریپ  تهج  رد  ار  شیوخ  شـشوک  هکلب  منامن 
. مزرون غیرد  یششوک  چیه  لذب  زا  نآ  حالصا  يارب 

نآ صئاقن  للخ و  میمرت  طـالغا و  حیحـصت  هب  تسخن  مداد ، صاـصتخا  راـک  نیا  هب  افرـص  ار  دوخ  تغارف  ياهتـصرف  لاـس  ود  هب  بیرق 
مدومن و يرتشیب  گنرد  اهنآ  دروم  رد  دوش  نایب  یشرازگ  حیضوت و  اهنآ  هرابرد  دیاب  دیسریم  رظن  هب  هک  یثیداحا  ای  ریباعت و  متخادرپ و 

يراثآ ثیداحا و  عبانم  جارختـسا  نیا  رب  هوالع  مدروآ . لمع  هب  مزال  یـسررب  اهنآ  هب  عجار  بسانم ، ذخام  قیقحت و  عجارم  زا  هدافتـسا  اب 
ار راثآ  ثیداحا و  نیا  ذـخام  نیقیرف ، ثیدـح  بتک  زا  هضافتـسا  اـب  مدومن و  دـهج  لذـب  تسا  هدـمآ  دـیرملا » ۀـینم   » باـتک نتم  رد  هک 
؛ دراد زاین  یفاک  یتلصوح  تصرف و  هب  تسا -  نشور  شهوژپ  قیقحت و  ناراکردنا  تسد  ناققحم و  همهرب  هکنانچ  راک -  نیا  مدنایامن .

دورو يارب  ار  هار  هدرمش و  مزال  دوخرب  ار  لکشم  نیا  نامرد  لح و  رطاخ ، تتشت  اهراک و  مکارت  يرامیب و  جازم و  فعض  مغریلع  نکل 
مهارف دومنیم -  لکشم  تخس  اهنآ  هیهت  هکنیا  اب  ار -  زاین  دروم  یملع  راثآ  بتک و  عجارم و  و  متخاس ، راومه  نتـشیوخ  رب  راک  نیا  رد 
دوجوم راثآ  ثیداحا و  عبانم  رتشیب  متساریپ و  شیوخ  عسو  هزادنا  هب  ار  همجرت  رد  دوجوم  ياهشزغل  هدرخ و  اهنآ  زا  دادمتسا  اب  مدروآ و 

. مدوزفا همجرت  نایاپ  رب  زین  ار  يدنمدوس  ياهتشاددای  و  متفای ، زاب  ار  نتم  رد 
ياههدرخ زا  ياهراپ  هک  مدرب  هرهب  دنه  پاچ  هخـسن  کی  زا  دیرملا » ۀینم   » باتک تسخن  همجرت  ریرحت  رد  هک  تسا  اجب  هتکن  نیا  رکذـت 

متـسد زا  ار  رگید  ياههخـسن  هیهت  تصرف  همجرت ، رد  عیرـست  ياـضاقت  و  تشاد ، دوجو  نتم  دوخ  رد  هک  دوـب  یطـالغا  رطاـخ  هب  همجرت 
. دوب هدوبر 

یتایاور هب  طقف  دـیرملا » ۀـینم   » باتک میظنت  رد  هیلع ) هللا  ناوضر   ) یناث دیهـش  مدرکیم  روصت  البق  نتم  یئاور  عباـنم  جارختـسا  دروم  رد 
 - ردقنارگ دنمشناد  نیا  هک  متفایرد  رظن  دیدجت  ماگنه  هب  اما  درک ؛ وجتسج  یعیـش  ثیدح  بتک  رد  ار  اهنآ  دیاب  هک  تسا  هتـسج  دانتـسا 
هب تنـس  لها  ثیدـح  بتک  رد  دـیاب  ار  ثیداحا  نیا  هک  تسا  هدرک  داهـشتسا  يرگید  ثیداحا  هب  هعیـش -  ثیداـحا  هب  دانتـسا  رب  هوـالع 
هک یحفصت  صحفت و  مغریلع  دیدج  ریرحت  راک  زاغآ  رد  اذل  و  دروخیمن . مشچ  هب  هعیش  ثیدح  بتک  رد  اهنآ  زا  يرثا  و  دروآ ، تسد 

متفایرد هک  هاگنآ  ات  مروآ  تسد  هب  متسناوتیمن  دوب -  يوبن  ثیداحا  هک  ار -  ثیداحا  هنوگ  نیا  زا  يرایـسب  عبانم  مدومن ، قیرط  نیا  رد 
زا یکی  انمـض  مدرک و  هیهت  ار  تنـس  لها  ثیدح  بتک  زا  يرایـسب  تهج  نیمه  هب  منیـشنب . تنـس  لها  ثیدح  بتک  رد  قیقحت  هب  دـیاب 

مدروآ مهارف  هدمآ -  درگ  نآ  رد  اهنآ  یثیدح  عماوج  تس و  حاحص  ثیداحا  مامت  هب  بیرق  رثکا  هک  زین -  ار  تنـس  لها  یثیدح  عماوج 
بتک زا  ار  یعیـش  ثیداحا  عبانم  هکنآ  رب  هوالع  مدرب . هرهب  ریخا  باتک  نیا  زا  تنـس  لها  ثیداحا  عباـنم  جارختـسا  رما  رد  اـبلاغ  و  ( ، 1)

. مدومن جارختسا  هرس - ) سدق   ) ینیلک مالسالا  ۀقث  یفاکلا »  » باتک هژیو  هب  هعیش -  ثیدح 
ۀجحملا  » باتک رد  یمود  و  راونـالاراحب »  » باـتک رد  یلوا  اـمهیلع ) هللا  ناوضر   ) یناـشاک ضیف  نسحم  یلوم  زین  مود و  یـسلجم  موحرم 

. دندروآ ار  یماما  ثیداحا  زین  يوبن و  ثیداحا  زا  معا  دیرملا » ۀینم   » باتک ثیداحا  تایاور و  ءاضیبلا »
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دوجوم يوبن  تایاور  ارهاظ  دـندومن و  ءاکتا  یناث  دیهـش  موحرم  تیاور  لقن و  هب  راوگرزب  دنمـشناد  ود  نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  و 
ةرکذت باتک  زا  باتک  نیا  رد  یناث  دیهش  هک  تسا  يرورـض  نآ  يروآدای  هک  يرگید  مهم  هتکن  دندرک . یقلت  هعیـش  قیرط  زا  ار  نآ  رد 

م  ) ینانک هعامج  نب  هللادعـس  لضفلا  یبا  نب  میهاربا  قاحـسا  یبا  نب  نیدـلاردب  فیلاـت  ( 2  ) ملعتملا ملاـعلا و  بدا  یف  ملکتملا  عماـسلا و 
باتک رد  تسا  هدش  تیاور  تس  لها  قیرط  زا  هک  يوبن  ثیداحا  زا  يرایسب  تسا  هتـشگ  بجوم  رما  نیمه  هک  هدرک ، سابتقا  قه ).  733
دراوم زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  هتفریذپ  رثا  عماسلا » ةرکذت   » زا دیرملا » ۀینم   » باتک رد  نانچنآ  یناث  دیهـش  موحرم  دبای ، هار  دیرملا » ۀینم  »

. تسا هدرک  دای  ار  نآ  عماسلا » ةرکذت   » ترابع انیع 
رادروخرب زین  یعیـش  ثیداحا  زا  یتایاور  تاـفاضا و  زا  هک  دـشابیم  عماـسلا » ةرکذـت   » باـتک ناـمه  دـیرملا » ۀـینم   » باـتک تقیقح ، رد 

. ددرگ یقلت  باتک  ود  ره  یسراف  همجرت  ناونع  هب  دناوتیم  همجرت  نیا  و  دشابیم ،
رظن هب  يرورـض  هجو  چـیه  هب  نآ ، ترثـک  رطاـخ  هب  دراوـم  نیا  رکذ  اریز  تسا ؛ هدـش  يراددوـخ  باـتک  ود  نـیا  هباـشت  دراوـم  نوـچ  و 

. دیسریمن
ۀینم  » باتک رد  دوب و  هدرک  كرد  ار  تنـس  لها  دـیتاسا  زا  يدایز  هدـع  رـضحم  یمالـسا ، دالب  رثکا  هب  ترفاـسم  اـب  یناـث  دیهـش  ـالوصا 

رذگهر نیا  زا  دیوج و  دانتسا  اهنآ  ربتعم  تایاور  هب  انایحا  هک  دیدیمن  یعنام  هتفای  فیلات  ملعت  میلعت و  ننـس  بادآ و  هرابرد  هک  دیرملا »
 - تاعجارم يارب  يو  دید  میهاوخ  ردقیلاع  دنمشناد  نیا  لاوحا  شرازگ  رد  هکنانچ  و  دشاب ؛ هدناسر  يددم  یمالـسا  قرف  یگتـسبمه  هب 

فلتخم قرف  زا  ياهقرف  ره  رگا  هک  دوب  هدـناسر  مه  هب  یملع  هطاحا  نانچنآ  هسمخ  بهاذـم  هقف  رد  و  دادیم ، يوتف  اهنآ -  بهذـم  قبط 
يارب ار  دیرملا » ۀینم   » باتک یناث  دیهش  و  دندومنیم ، تفایرد  ار  بسانم  ياواتف  شیوخ ، بهاذم  قبط  دندرکیم ، هعجارم  وا  هب  یمالـسا 

. درکن راذگ  ورف  دیسریم  رظن  هب  دانتسا  لباق  هک  ینس -  یعیش و  زا  معا  یثیدح -  هنوگره  هب  دانتسا  زا  اذل  تشاگن و  مالسا  يایند 
« مالسا رد  ملعت  میلعت و  بادآ   » ددجم ریرحت  يارب  يراب  دنک . هیجوت  ار  يدانتسا  نانچ  دناوتیم  زین  ننس  هلدا  رد  حماست  تفگ  دیاب  زین  و 

دوخ هب  ار  يدایز  تصرف  راک ، نیا  ماجنا  و  متشاد ، لوذبم  يرفاو  یعس  نونک  ات  دیرملا » ۀینم   » نتم راثآ  عجارم  یئاور و  عبانم  جارختسا  و 
اما دریگیم . رارق  یمالـسا  تیبرت  میلعت و  هب  نادـنم  هقالع  رایتخا  رد  دـیئامرفیم  هظحالم  هک  تروص  نیدـب  ماجنارـس  اـت  داد  صاـصتخا 

روآدای مناوتیم  نکل  ما ؛ هدومن  میمرت  ناربج و  ار  نآ  ياهدوبمک  صئاقن و  ای  متساریپ و  ار  نآ  ياهشزغل  طالغا و  همه  هک  متسین  یعدم 
. متفرگ راک  هب  ار  دوخ  یعس  دادیم  هزاجا  یئاناوت  تصرف و  هک  اجنآ  ات  راک  نیا  رد  هک  مدرگ 

باتک دیدج  ریرحت  يایازم  اما 

: دسریم رظن  هب  سپ  نیا  زا  هک  تسا  یحرش  هب 
ۀـضورلا  » همدقم زا  نآ  شراگن  رد  ربتعم ، ذخآم  هب  دانتـسا  رب  هوالع  هک  هیلع ) هللا  ناوضر   ) یناث دیهـش  همان  یگدنز  رد  همدـقم  طسب   - 1

. مدرب یناوارف  هرهب  یفصآ  يدهم  دمحم  خیش  ملق  هب  هیقشمدلا » ۀعمللا  حرش  یف  ۀیهبلا 
و دوب ، هداد  يور  مدومن  طبض  هک  یئاهبارعا  هدننک  هدایپ  طسوت  هک  یتاهابتـشا  زین  یعبطم و  ریغ  یعبطم و  طالغا  زا  ياهراپ  حالـصا   - 2

. دوب هدروآ  ناغمرا  هب  همجرت  رد  عیرست  ياضاقت  ار  اهنآ  همه 
رد ار  یناوارف  تصرف  راک  نیا  و  دوب ، هدمآ  باتک  نتم  رد  هک  يراعـشا  انایحا  و  راثآ ، تایاور و  ثیداحا و  ذخآم  عبانم و  جارختـسا   - 3

نیا ماـمت  هب  بیرق  رثـکا  عباـنم  هجیتـن  رد  و  ددرگ ، فورـصم  نآ  هراـبرد  مجرتـم  ماـمتها  رتـشیب  هک  تشگ  بجوم  هتفرگ و  دوخ  راـیتخا 
. تسا هدش  هئارا  راثآ  ثیداحا و 

ای و  هدوب ، رظن  فالتخا  راچد  اهنآ  ریـسفت  شرازگ و  رد  نادنمـشناد  ناثدـحم و  هک  یتایاور  ثیداـحا و  زا  ياهراـپ  نییبت  حیـضوت و   - 4
. دیسریم رظن  هب  بسانم  اهنآ  ریسفت  شرازگ و  زاجیا ، تلع  هب  اساسا 
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ۀینم  » باتک رد  شخب  نیا  هک  عماسلا » ةرکذت   » باتک زا  هسردم  رد  يانکس  تماقا و  بادآ  دروم  رد  همجرت  نایاپ  رب  یـشخب  ندوزفا   - 5
. تسا هدوبن  حرطم  دیرملا »

هدـش شراگن  نونک -  ات  زابرید  زا  یمالـسا -  یـسانشناور  رد  هک  یکی  زین  نآ و  خـیرات  یمالـسا و  تیبرت  میلعت و  بتک  زا  یتسرهف   - 6
. متفای یسرتسد  نئمطم  عجارم  قیرط  زا  اهنآ  ناشن  مان و  ای  اهنآ و  دوخ  هب  هک  یئاهباتک  هتبلا  یسراف ، یبرع و  شخبود  رد  تسا .

مان و رکذ  هب  متفاین و  ار  اهنآ  هک  یئاهباتک  اما  مدرک ، یفرعم  ار  اهنآ  بلاطم  تسرهف  اـب  متفاـی  تسد  اـهنآ  دوخ  هب  هک  ار  یبتک  نآ  اذـل  و 
 - هللا ءاش  نا  هک  دیما  نیدب  مدومن  هدنسب  تسا  هدناسانـش  ار  نآ  یطخ  هخـسن  ای  باتک و  نآ  هک  یعجرم  فلوم و  تافو  خیرات  فلوم و 

دیاب اذـل  و  مبای ، تسد  اهباتک  نیا  همه  رب  مدیـشوک  هک  تسا  يروآ  دای  هب  مزال  مدرگ . قفوم  اهنآ  لـیمکت  هب  رگید  ياهتـصرف  رد  مناوتب 
تسا دنمزاین  ینالوط  یتصرف  فرص  هب  يراک  نینچ  اریز  اهنآ ؛ همه  هن  تسا  یمالسا  تیبرت  میلعت و  بتک  زا  ياههنومن  اهباتک  نیا  تفگ 

. دادن تسد  میارب  نونکات  هک 
. تسا هدمآ  باتک  رد  هک  يراعشا  راثآ و  تایاور و  ثیداحا و  تایآ و  زا  یتسرهف   - 7

حیحص مان  نتفای  زین  تسرهف و  نیا  جارختسا  رد  اهیاج . هنکما و  اهراتشبن ، بتک و  اههورگ ، صاخشا و  شخب : هسرد  مالعا  تسرهف   - 8
دمحم دیـس  یتجح و  دیعـس  دمحم  دیـس  منامـشچ : رون  تسا -  هدمآ  شخب  نیا  رد  هک  اهنآ -  تافو  دلوت و  خیرات  صاخـشا و  لماک  و 

قفوم و شناد  نید و  رما  رد  ار  ود  نآ  لاعتم  دنوادخ  مراودیما  هک  دناهدناسر  ددم  رایسب  هدنب  نیا  هب  یلاعت ) هللا  امهملـس   ) یتجح فیرش 
. درادب دیوم 

. تفرگ رارق  دانتسا  هدافتسا و  دروم  نآ  ياوتحم  رد  قیقحت  و  دیرملا » ۀینم   » همجرت رد  هک  يذخآم  رداصم و  همانباتک   - 9
اعدتسا متسه  نآ  تباجتـسا  ناظم  رد  هیعدا  سمتلم  هکنآ  نمـض  دنیوجیم ، هرهب  باتک  نیا  زا  هک  ینارورـس  نازیزع و  همه  زا  نایاپ  رد 

دـشاب رثوم  همجرت  للخ  ناربج  میمرت و  صئاقن و  لیمکت  رد  دناوتیم  هک  يدـنمدوس  دـیفم و  تارکذـت  زا  تبحم  فطل و  رظن  اب  منکیم 
. ددرگ قحلم  نآ -  پاچ  دیدجت  نمض  باتک -  نایاپ  رد  یحالصا  ياهتشاددای  ناونع  هب  ات  دنیامرفن  غیرد 

نیا ردق  و  میـشوکب ، وا  ياضر  بلج  قیرط  رد  ات  دیامرف  تمحرم  رادرک  راتفگ و  رد  صالخا  قیفوت  ام  همه  هب  لاعتم  دـنوادخ  مراودـیما 
ریز رد  ام  هک  میدرگ  فقاو  تقیقح  نیا  هب  و  مینادب ، میربیم -  رس  هب  نآ  رد  یمالسا  يروهمج  تموکح  تاکرب  زا  هک  ار  يوج  اضف و 

زا اذل  و  تسین ، يرگید  رما  چیه  ناهاوخ  ترخآ  ایند و  رد  ام  تداعـس  ریخ و  زج  هک  میراد  رارق  یئادخ  نامرف  تحت  تموکح  نیا  هیاس 
هک دزاس  هدرتسگ  نانچنآ  ملاع  نافعضتسم  عفن  هب  ار  مالسا  تموکح  ورملق  هدومرف و  نوزفا  ام  رب  ار  شیوخ  تاکرب  ریخ و  مهاوخیم  وا 

يارب هنیمز  دنهرب و  نانآ  متـس  رهق و  غوی  ریز  زا  هدوبر  ناوت  فیعـض و  ياهتلم  و  دـیآ ، رد  وناز  هب  رتدوز  هچ  ره  یناهج  رابکتـسا  رفک و 
ناریا یمالـسا  بالقنا  اب  نآ  هعیلط  هک  نآرق -  یناهج  تموکح  ددرگ و  هدامآ  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لـجع   ) يدـهم ترـضح  ماـیق 

، ناکما هرئاد  بطق  بالقنا  هب  ناریا  رگراثیا  راک و  ادف  تما  ینید  تضهن  مایق و  و  ددرگ ، روراب  یکیدزن  رایـسب  هدـنیآ  رد  تشگ -  زاغآ 
نایاونیب نافعضتسم و  تاجن  دیما  هب  شبلق  هک  یماما -  رمع  رب  و  ددنویپب ، فیرشلا ) هجرف  هللا  لجع   ) نامزلا بحاص  رصع ، یلو  ترضح 

تاداـشرا و غـالبا  ناـهج  مدرم  شوه  شوگ  هب  ار  یهلا  ياـهدومنهر  یناـسفن ، یـشهاوخ  سوـه و  هنوـگره  زا  هدـیهر  دـپطیم و  ملاـع 
دوخ هب  یناماس  ملاع ، روآ  بارطضا  ناشیرپ و  ناماسبان و  عضو  و  دندرگ ، رادروخرب  شیپ  زا  شیب  شزاس  تداعس  زوس و  متس  تامیلعت 

. ددرگ رادروخرب  نانیمطا  يداش و  زا  هتفای و  تمرم  ناگدیدجنر  ناگراچیب و  هدرسفا  ياهلد  هتسکش و  مهرد  ياهبلق  و  دریگ ،
هزرل هب  دوخ  تبالصا  اب  ار  ناراوخناهج  تشپ  هک  یناگدنمزر  يارب  و  هتخاس ، نیزم  مالسا  نآرق و  هار  نادیهـش  هب  دورد  اب  ار  ملاقم  ماتخ 

. منکیم وزرآ  ار  یکیدزن  يزوریپ  حتف و  دنتخاس  ناشیاوسر  هدروآ و  رد 
. بیرق هللا  رصن  نا  الءا  هللارصن ، یتم  نولوقی  هعم و  اونمآ  نیذلا  هللا و  لوسر  یلع  مالسلا  ةولصلا و  دمحلاو هللا و 

ینیسح یتجح  رقاب  دمحم  دیس 
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. قه لاوش 1404   27

. شه دادرم 1363   5

تسخن ریرحت  همدقم 

هاضری هبحیامل و  یلاعت  هللا  هدیا  یعقرب  اضر  دیس  ياقآ  مالسالا  ۀجح  بانج  دنمشناد  راوگرزب و  ردارب  هب  میدقت 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ار تیناسنا  و  یتسارآ ، شناد  ملع و  رویز  هب  ار  تیرـشب  هعماج  شیوخ ، تردق  ملق  اب  هک  تسا  ارت  یقیقح  شیاتـس  ساپـس و  اراگدرورپ 
. يدیشخب یلاعت  فراعم ، گنهرف و  ياول  ریز  رد 

مهیلع  ) شدنمجرا نادناخ  و  ص )  ) هللادبع نب  دـمحم  ترـضح  وت  یمارگ  هداتـسرف  لوسر و  رب  هتـسویپ  یپایپ و  تایحت  نایاپ و  یب  دورد 
ینآ دنتشاد و  فورصم  يروتف -  هفقو و  چیه  یب  يرـشب -  عماوج  داشرا  میلعت و  تهج  رد  ار  شیوخ  یعاسم  مع و  رـسارس  هک  مالـسلا )

تسا یبتک  نیرتهب  زا  دیدرت  یب  درذگیم  ناگدننک  هعلاطم  رظن  زا  نآ  همجرت  هک  یباتک  دندنامن . زاب  ینید  شنیب  داجیا  يرگنـشور و  زا 
نمـض اهبنارگ  باتک  نیا  تسا . هدش  نیودت  ینید  فراعم  میلعت  نیئآ  میلعت و  بادآ  هنیمز  رد  يرـشب  شناد  خـیرات  ملع و  يایند  رد  هک 

میلعت و اب  هطبار  رد  ار  ياهدنزاس  ياهدومنهر  نیرتیلاع  هژیو  هب  دنک  هئارا  مومع  روطب  ار  میلعت  ملعت و  حیحـص  مسر  هار و  دناوتیم  هکنیا 
باتک هک  دومن  رظن  راهظا  تیعطاق  اب  ناوتیم  هک  يروط  هب  دـهدیم  ناشن  زین  ار  ملع  لها  تلاسر  فئاـظو و  یتح  ینید و  فراـعم  ملعت 

بابـسا و نآ ، يالبال  رد  ات  نادـهتجم ، یتح  نادنمـشناد و  ءاملع و  نایوجـشناد و  بالط و  يوسارف  تسا  یئاشگ  هار  نیرتیلاـع  روبزم و 
هب نآ  رد  هدـش  هئارا  ياهنیئآ  بادآ و  نیماضم  هب  راتفر  لـمع و  لـظ  رد  هدرک و  یئاسانـش  ار  شناد  ملع و  رد  یباـیماک  قیفوت و  لـماوع 
ملع ذخا  هار  رد  هک  یئاهماگ  زا  دنبای و  تسد  تسا  وا  ياضر  لیـصحت  لاعتم و  دنوادخ  برق  زا  ترابع  هک  شیوخ  یملع  يالاو  فده 

. دننک شمارآ  تیاضر و  ساسحا  دنرادیمرب  نآ  رشن  و 
ار دوخ  یملعتم  ملاع و  ره  دیاب  هک  يونعم -  یقالخا و  هتکن  چیه  زا  هاتوک  راتشبن  نیا  رد  هرس ) سدق   ) یناث دیهـش  موحرم  باتک : فلوم 

نایم هب  ملعتم  ملاع و  بادآ  فئاظو و  زا  نخـس  اهنآ  رد  هک  ياهیحان  هیواز و  ره  رد  هکلب  تسا ؛ هدرکن  راذگورف  دننادب -  اهنادب  دنب  ياپ 
دنمشناد نانچ  لاثما  هدهع  رد  افرـص  اهنآ  هئارا  هک  کیراب  قیقد و  یتاکن  دیامنیم ، دزـشوگ  ار  یناسنا  فیرظ  تاکن  فئاطل و  دروآیم 

لوصا و دنامیمن ، یفخم  اهنآ  تریـصب  هاگدـید  ربارب  زا  یمالـسا  میلاعت  راوتـسا  ياهداینب  لوصا و  هک  تسا  يرگن  فرژ  نیب و  کیراب 
. دریگ رارق  ینید  نادنمشناد  زا  يرایسب  تلفغ  دروم  تسا  نکمم  هک  یئاهداینب 

طباور هب  ندیـشخب  نامزاس  يارب  شناد  نید و  ناگنازرف  نانخـس  هب  داهـشتسا  یمالـسا و  تنـس  میرک و  نآرق  زا  دادمتـسا  اب  یناث  دـیهش 
داتـسا و یـصخش  فئاظو  یتح  و  دنمـشناد ، ملاع و  اب  وجـشناد  درگاش و  طباور  و  مدرم ، هدوت  وجـشناد و  درگاش و  اـب  دنمـشناد  ملاـع و 
دراد و درگاش  داتـسا و  ملعتم و  ملاع و  یناگدنزاب  یقیثو  طابترا  هک  يرگید  لئاسم  هنوگره  سرد و  هسلج  رد  ناشراتفر  نیئآ  درگاش و 

دای ار  یهجوت  نایاش  بلاـطم  ینید ، شنیب  فرعم و  ملع و  راـک  ردـنا  تسد  ياهرـشق  یملع  یناگدـنز  تیفیک  ندادـناشن  يارب  هرخـالاب 
ملع لها  همه  هیلع ) هللا  ناوضر   ) يزاریش يازیم  هب  فورعم  ینیسح  نیسح  دمحم  ازریم  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم  ردقیلاع  هیقف  هک  تسا  هدرک 

: تسا هتشاد  موقرم  نآ ، هرابرد  هدومرف و  هیصوت  باتک  نیا  هعلاطم  هب  ار  ینید  نادنمشناد  و 
نآ رد  هروبزم  بادآ  هب  دنوش  بدءاتم  و  فیرش ، باتک  نیا  هعلاطم  هب  دنیامن  تبظاوم  ملع ، لها  هک  تسا  هتسیاش  ردقچ 

رد روکذم  ياهنیئآ  بادآ و  هب  تبـسن  ملعتم  ملاع و  ره  يریذـپرثا  بدءات و  باتک و  نیا  هعلاطم  رب  تبظاوم  يدـیدرت  چـیه  نودـب  يرآ 
تصرف رمع و  هدنام  سپ  زاب  دنناوتب  هک  دنباییم  یئاناوت  نانچنآ  يدرگاش  داتسا و  ره  نآ ، لظ  رد  هک  تسا  ياهلیسو  نیرت  هتـسیاش  نآ ،

. دندرگ قح  تینارون  شریذپ  هتسیاش  ات  دنیالاپب  ار  دوخ  نورد  لد و  ناج و  دنریگ و  راک  هب  شیوخ  هتشگ  هابت  مایا  كرادت  رد  ار  دوخ 
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میلعت و مالـسا و   » باتک دـلج  ود  رد  اذـل  و  متـشاد ؛ یئانـشآ  هقباس  باتک  نیا  ثحابم  زا  یخرب  اـب  شیب  مک و  هک  دوب  يدـیدم  ياـهلاس 
ءانثا رد  ما . هدوب  رادروخرب  ضیفتسم و  نآ  زا  ياهدرتسگ  ۀبسن  دح  رد  دیدرگ -  رشتنم  عبط و  ینعی 1358  هتشذگ  لاس  رد  هک  تیبرت - »

راـتفگ و دوجو و  ياپارـس  زا  ینید  صـالخا  قوـش و  قـشع و  هک  يرازلگ -  دوـمحم  ياـقآ  ماـنب  ناردارب  زا  یکی  روکذـم ، باـتک  عـبط 
هار و هدـنهد  هئارا  اشگ و  هار  هک  یبتک  دوبمک  الخ و  تشاد  راـهظا  هدرک و  هعجارم  تعاـضب  یب  هدـنب  نیا  هب  دومنیم -  هرهچ  شراـتفر 

هدـهع رب  لکـشم  نیا  لـح  متفگ : ناـشیا  هب  درازآیم . تخـس  ار  نید  هب  دـنمقالع  نایوجـشناد  دـشابیم ، مالـسا  رد  ملعت  مـیلعت و  مـسر 
یماگ مالـسا ، رد  ملعت  میلعت و  بادآ  رواـنهپ  هصرع  هنیمز و  رد  هک  دـسرن  ار  هیاـم  یب  نیا  تسا و  قیقحت  لـها  شناد و  ملع و  ناگدـبز 

« تیبرت میلعت و  مالـسا و   » باتک رد  ار  یمالـسا  تیبرت  میلعت و  لئاسم  زا  یخرب  صقاـن ، یقیقحت  اـسران و  یناـیب  اـب  هچ  رگا  درادرب . رثوم 
راک دارفا  همه  دیاب  هک  تسا  یکچوک  رایسب  ماگ  کی  یمالـسا ، گنهرف  يافرژ  نارک و  یب  يایرد  ربارب  رد  رثا  نیا  یلو  مدرک ، شرازگ 

جارختسا ار  نیرفآ  راختفا  كانبات و  ياهرهوگ  یمالـسا  گنهرف  قیمع  عیـسو و  يایرد  نیا  زا  ات  دنهد  مه  تسد  هب  تسد  نیدتم  دمآ و 
یهام نارگـشواک  قذاح و  ناققحم  هک  دراد  دوجو  یـشزرا  رپ  اهبنارگ و  قیاـقح  ینامـسآ ، تسا  يدومنهر  هک  اـیرد  نیا  لد  رد  دـننک .

 - تسا هتخاس  راچد  تراـسا  هب  ار  تیرـشب  هک  برغ -  قرـش و  ياـهدروآ  هر  زا  ار  اـم  دنـشکب و  نوریب  نآ  نورد  زا  ار  اـهنآ  دـنناوتیم 
. دنزاس زاین  یب  دنناهرب و 

رد شیوخ  یئاناوت  عسو و  دح  رد  دیاب  میلوئـسم و  ام  همه  نوچ  درک . دیاب  هچ  ۀلاجع  هک  دیـسر  اج  نادـب  ام  يوگتفگ  ثحب و  ماجنارس ،
. میرادرب یماگ  رذگهر  نیا 

هب دوش . نادرگرب  یـسراف ، نابز  هب  دـیرملا » ۀـینم   » باتک رتدوز  هچ  ره  هک  درک  داهنـشیپ  دوب  حرطم  لمع  تعرـس  هلاسم  نوچ  هرخالاب  و 
موهفمان ۀبـسن  اسران و  روکذـم ، همجرت  هک  دنتـشاد  راهظا  تسا . هدـش  همجرت  یـسراف  نابز  هب  باـتک  نیا  عومـسم ، رارق  زا  متفگ  ناـشیا 

مغریلع ناتـسبات 1385  لوط  رد  متفرگ و  هدـهع  هب  ار  مهم  نیا  ماجنا  ناشیا ، رارـصا  اب  متـسین -  ملق  لها  هکنیا  دوجو  اب  لاحرهب -  تسا .
مدرک و همجرت  ار  باتک  ياهدمع  تمسق  تدم ، نیا  فرظ  رد  مدنام و  رادیب  بش  هس  ياهتفه  ابیرقت  طرفم ، یگتسخ  جازم و  یگدوسرف 
دنمشناد و ردارب  ءانثا ، نی  رد  نکل  متخاس : هدامآ  نارهت  هاگشناد  یتیبرت  مولع  هدکشناد  نایوجـشناد  نادنم و  هقالع  هدافتـسا  يارب  ار  نآ 
ار ملق  ملع و  لها  يوایند  يدام و  تشاد  مشچ  هنوگچیه  نودب  یمالسا  گنهرف  رشن  يارب  هک  یعقرب -  اضر  دیـس  ياقآ  بانج  راوگرزب 
ات روکذم  همجرت  هک  دنتساوخ  هتفای و  عالطا  هتـشون  نیا  رب  دنزرویمن -  غیرد  تافتلا  تبحم و  هنوگره  لذب  زا  دنروآیم و  قوش  رـس  رب 

قوش تاکرب  زا  روکذم  همجرت  لیمکت  نوچ  و  مدرب ، نایاپ  هب  زیزع  ردارب  نیا  قیوشت  بسح  رب  ار  همجرت  نیا  اذل  دـبای  همادا  باتک  نایاپ 
روآدای ار  دـنمجرا  ناگدـننک  هعلاطم  دـیاب  منک . میدـقت  ناشروضح  ار  باتک  نیا  هک  تسا  ازـس  اجب و  دیـسر  ماجنارـس  هب  ناشیا  ینیرفآ 

رد هتفرگ و  راک  هب  ار  يرورـض  ياهتقد  متـسناوتن  دیاش ، دـیاب و  هک  نانچنآ  همجرت ، رد  عیرـست  موزل  تالاغتـشا و  مکارت  تلع  هک  مدرگ 
هب طوبرم  دروخیم  مشچ  هب  باـتک  ياوتحم  رد  یـصقن  رگا  میوگب  مناوتیم  تهج  نیا  زا  میاـمن  یفاـک  یـسرروغ  باـتک  نیا  ياوـتحم 

شیوخ دـنمدوس  ياهیروآدای  اب  قیقحت  بابرا  ملق و  لها  مراودـیما  هک  تسا  مجرتم  هجوتم  صقن ، نیا  هکلب  تسین ، باـتک  نتم  لـصا و 
. ددرگ مادقا  نآ  میمرت  ناربج و  هب  يدعب  ياهپاچ  رد  هللا -  ءاش  نا  ات -  دنهد  يرای  ارم 

ثیداحا عبنم  دوش و  هئارا  حیحص  روطب  نآ  بلاطم  تسا  هدش  یعـس  دادیم  هزاجا  تسرف  هلـصوح و  هک  اجنآ  ات  باتک -  نیا  همجرت  رد 
ناسآ ثیداحا  تایآ و  ندناوخ  هکنآ  يارب  انمـض  و  دوش ، صخـشم  اهیقرواپ  رد  روکذـم ، تایآ  ددرگ و  جارختـسا  یثیدـح  نوتم  زا  زین 

. دش تردابم  اهنآ  يراذگ  بارعا  هب  دشاب 
هکنآ يارب  اذـل  دوب  رگید  یعرف  نیوانع  هنوگره  دـقاف  اـهنآ -  لاـثما  و  لـصف ، عون ، باـب ، لـیبق : زا  یتاصخـشم  زج  باـتک -  یبرع  نتم 

نآ لوصف  مامت  رد  باتک  ياوتحم  اب  بسانتم  یعرف  نیواـنع  دـنک  ادـیپ  یئانـشآ  شیپ  زا  باـتک  نوگاـنوگ  ياهدـنب  هب  همجرت  هدـنناوخ 
. دشاب رگنشور  زین  ار  شزرارپ  راتشبن  نیا  نیماضم  عونت  انمض  ات  تسا  هدش  راکتبا 
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روظنم هب  راـک  نیا  و  دـهدیم ، ناـشن  ار  نآ  هحفـص  نآ ، زا  سپ  مقر  و  دانتـسا ، دروـم  باـتک  دـلج  اـهیقرواپ ، رد  زیمم )/(  زا  لـبق  مقر 
. دش ماجنا  راصتخا 

یقلت همجرت  ناونع  هب  ار  اهنآ  دـیابن  و  حیـضوت ، روظنم  هب  مجرتم  زا  تسا  یتافاضا  تسا  هتفرگ  رارق  : ) … بوچراهچ ) نایم  هک  یتاراـبع 
. درک

وا يدونـشخ  اضر و  بسک  تهج  رد  ات  دزاس  رادروخرب  تدـیقع  رد  صـالخا  تین و  نسح  زا  ار  اـم  همه  لاـعتم  دـنوادخ  هک  مراودـیما 
. میشاب بایماک  قفوم و 

. بیجم بیرق  هنا 
یتجح رقاب  دمحم  دیس 

یلوالا 1400 يدامج   21
تشهبیدرا 1359  17

یناث دیهش 

یناث دیهش  همان  یگدنز 

: همدقم
یتاکرب شراب ، رپ  یناگدنز  هیاس  رد  هک  تسا  یمالسا  ياهـشناد  مولع و  رهپـس  ناشخرد  ناگراتـس  نازورف و  نارتخا  زا  یکی  یناث  دیهش 

شزیمآ تیقفوم  صالخا و  اب  هتخیمآ  یعاسم  لظ  رد  ینید -  فلتخم  مولع  رد  یئاهبنارگ  راثآ  و  هدروآ ، ناغمرا  هب  مالسا  يایند  يارب  ار 
هتـسجرب و یمالـسا ، نادنمـشناد  یملع  ياهثاریم  مامت  نایم  رد  نابات  رهم  نوچمه  راثآ  نیا  زا  کـی  ره  هک  تسا  هدـنام  ياـج  هب  وا  زا  - 
گنهرف و زا  دید -  میهاوخ  هکنانچ  هیامنارگ -  دنمشناد  نیا  دزاسیم . فوطعم  دوخ  هب  ار  نادنمشناد  ءالـضف و  ياهرظن  تسا و  نایامن 

فلتخم بهاذم  رد  شموادم  تاعلاطم  تالیصحت و  رد  وا  غیرد  یب  ياهششوک  لوصحم  ار  اهنآ  دیاب  هک  تفرگیم  ماهلا  هیام و  یفراعم 
اب و  دروآ ، مهارف  نتـشیوخ  رد  اهبنارگ  راشرـس و  یئاه  هتخودنا  یمالـسا ، هناگجنپ  بهاذم  یهقف  بتاکم  رد  وا  يرآ  درمـشرب . یمالـسا 

، درک كرد  ار  ياهتـسجرب  گرزب و  دیتاسا  دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  یمالـسا  کلامم  بوص  هب  هک  يددعتم  ياهراذگ  تشگ و  اهترفاسم و 
ررد و دنمـشزرا ، رئاخذ  نیا  يافرژ  زا  و  دومن ، بسک  عونتم  مولع  رد  یناوارف  ياههرهب  کلامم  نیا  نادنمـشناد  نیرت  هدبز  رـضحم  زا  و 

. دراد رارق  نادنم  هقالع  رایتخا  رد  ناگیار  هب  شراثآ ، ياههنارک  لحاس و  رد  هک  دیشک  نوریب  ار  یفادصا 
هک تشادرب  مولع  ریاس  نافرع و  هفـسلف ، یبرع ، بدا  یـضایر ، بط ، تئیه ، لیبق : زا  فلتخم ، مولع  هنهپ  رد  يدـنلب  ياهماگ  یناث  دـیهش 

نایم زا  اهنآ  زا  ياهراپ  اـی  و  هدـنام ، ياـج  هب  وا  زا  نونف  مولع و  نیا  اـب  هطبار  رد  هک  تسا  یـشزرارپ  راـثآ  بتک و  زا  تراـبع  نآ  تارمث 
. تسا هدشن  ییاسانش  ای  و  هتفر ،

لالدتسا و رد  لالقتـسا  زا  رادروخرب  رظن و  بحاص  یهیقف  دشابیم -  ریظن  مک  یتیـصخش  یمالـسا ، هقف  رد  هک  ردقیلاع -  دنمـشناد  نیا 
لوصا هقف و  اب  طابترا  رد  یملع  تاصیوَع  تالکشم و  رگشیاشگ  ار  اهنآ  دیاب  هک  تسا  هدرک  هئارا  ار  یتایرظن  هدوب و  داهتجا  طابنتـسا و 

. دروآ رامش  هب  دئاقع 
: تسا نیا  راوگرزب  ملاع  نیا  یناگدنز  زیگنا  تفگش  بلاج و  تاکن  زا  یکی 

اذهعم درک ، هصالخ  هدـنیاسرف  تدـم و  زارد  قاش و  ياهـشچوک  اهترفاسم و  زا  ياهعومجم  رد  ناوتیم  ار  وا  ياهتـصرف  هکنآ  مغر  یلع 
نینچ داد . رارق  ملع  ناگتفیـش  سرتسد  رد  يدنمـشزرا  رایـسب  راثآ  تفای و  تسد  یملع  ریاخذ  همه  نیا  هب  شهاـتوک  ۀبـسن  رمع  یط  رد 
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غیرد یب  ياهـششوک  هدزاب  ار  نآ  هجیتن ، رد  هداد و  رارق  يداع  یعاسم  تابـساحم و  هنوگچیه  تحت  ناوتیمن  ار  یهجوت  نایاش  تیقفوم 
هک درامشیم  رب  یئاهـششوک  لوصحم  ار  ياهداعلا  قراخ  قیفوت  نانچ  ینیب ، عقاو  درف  ره  هکلب  درک ؛ یقلت  تاعلاطم ، تالیـصحت و  رد  وا 

. تسا هدوب  یهلا  تاقیفوت  یبیغ و  دادما  اب  ياپمه  نیرق و 
لاجم و و  لاعتم ، راگدرورپ  هاگرد  هب  شیاین  زاـمن و  رافغتـسا و  ادـخ و  داـی  هب  شناهاگنابـش  هک  درمـشرب  يدنمـشناد  ار  وا  دـیاب  يرآ ، »

فورـصم یملع  ياهرفـس  رد  ابلاغ  شتاقوا  و  اـهنآ ، داـشرا  مدرم و  جـئاوح  هب  یگدیـسر  فیلاـت و  سیردـت و  هب  شا  هنازور  ياهتـصرف 
. داتسیایمن زاب  قلخ  هب  تمدخ  ای  یملع و  شیوپ  زا  ياهظحل  و  تشگیم ،

لیـصحت و لمع و  ملع و  ار  نآ  تاـقلح  هک  تسا  ياهتـسویپ  هریجنز  کـی  زا  تراـبع  رادـقم  یلاـع  هیقف  نیا  یناگدـنز  رـسارس  نیارباـنب 
. دهدیم لیکشت  ادخ  هار  رد  داهج  تدابع و  سیردت و 

: هکنآ رتبلاج  همه  زا  و 
تلیضف و هار  رد  هک  ددنویپیم  یئادهش  ناوراک  هب  ار  میظع  تیـصخش  نیا  هک  دباییم  طابترا  ياهقلح  اب  تیاهن ، رد  هریجنز  نیا  تاقلح 

.« دنتخاب ناج  ملع ،
یملع ياهثاریم  تسناد . لمع  يوقت و  يالعا  لثم  ار  وا  دیاب  هک  دـنیرفایب  ار  یتیـصخش  تسناوت  زادرپوگلا ، هنومن و  یناگدـنز  نینچ  نیا 

هک دوب  یتکربرپ  یناگدـنز  نانچ  موادـت  رارمتـسا و  دیـسر ، رمث  هب  وا  زا  هک  يرازگ  تمدـخ  كاپ و  داژن  و  دـنام ، راگدای  هب  وا  زا  هک  ار 
. دشاب تداعس  يایوج  تقیقح و  يایوپ  ياهناسنا  همه  قشمرس  تسا  هتسیاب 

: یناث دیهش  تیب  بسن و  مان و 

« یناث دیهـش   » هب فورعم  یعبج ، یلماع  فرـشم  نب  حلاص  نب  یقت  نب  نیدلا  لامج  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  یلع  نیدلارون  نب  نیدلا  نیز 
. دیسر تداهش  هب  هینطنطسق »  » رد ای 965 ه ق  بجر 966  هعمج ، زور  رد  و  دش ، هداز  عبج »  » رد لاوش 911 ه ق  مهدزیس  رد 

: دناهدوب رادربمان  يوقت  شناد و  لضف و  هب  هک  تفای  شرورپ  ینادناخ  نایم  رد  وا 
ياهاین ناسنیدب  و  تفریم ، رامـش  هب  دوخ  نامز  لضافا  زا  ۀجاحلا » نبا   » ای ۀـجحلا » نبا   » هب فورعم  یلع ، نیدـلارون  ماما  خیـش  شردـپ ،
ءالـضف نادنمـشناد و  زا  یگمه  دوب -  یلح  همالع  نادرگاش  زا  هک  حـلاص -  خیـش  شرتالاو : دـج  زین  و  یقت ، نیدـلا و  لاـمج  شرگید :

. دندشیم بوسحم  شیوخ  نامز 
: دسیونیم يراسناوخ 

، راوـگرزب نیا  هک  تسا ) نیا  دریگ  رارق  هجوـت  دروـم  تسا  هتـسیاب  هک   ) يزیگنا تفگـش  بلاـج و  هتکن  نآ  یناـث ، دیهـش  یناگدـنز  رد  »
زا یهورگ  لئاضف  هک  دوب  ینینایم  هطقن  ناس  هب  ای  و  هدـش ، هطاحا  مولع ، هرئاد  اب  شنوماریپ  هک  دیـسریم  رظن  هب  ینوناک  زکرم و  نوچمه 

نیا هب  تسویپیم و  ودب  يواسم  يددع  رامش و  تبـسن و  کی  اب  ناشناگدنامزاب  فلخ و  زین  شناکاین و  فلـس و  زا  معا  لضاوف ، بابرا 
نامز ینعی   ) ناـمز نیا  اـت  هکناـنچ  دـناهدوب ، دوخ  ناـمز  روماـن  ءـالظف  زا  شناـکاین  فلـس و  زا  درف  شـش  نوچ  دیـسریم ، يزکرم  هطقن 

: تفگ ناوتیم  تبسانم  نیدب  دندیسر ». رمث  هب  وا  زا  مه ، یپ  زا  هلصافالب و  دادعت ، شرامش و  نینچ  اب  يرومان  نادنمشناد  يراسناوخ )
تیب نیا  هب  ار  یناونع  نینچ  خـیرات ، رد  هک  تسا  هدوب  هتـسیاش  روخ و  رد  یناونع  نادـناخ ، تیب و  نیا  هب  بهذـلا » ۀلـسلس   » ناونع ءاطعا 

. تشاد ینازرا 
تیـصخش نیوکت  رد  شراوگرزب  ناکاین  نادـناخ و  یملع  ینید و  تلاصا  دـیدرت ، نودـب  تفای ؛ شرورپ  ینادـناخ  نانچ  رد  یناث  دـیهش 

دیهـش لیـصا  قیرع و  هداوناخ  طیحم  دـننام  یـشزرا  اب  هزیکاپ و  طیحم  ریثات  میناوتیمن  اـم  نوچ  تسا ، هدوبن  ریثاـت  یب  وا  یناور  یملع و 
ملع و ار  نآ  ياضف  هک  دوشگ  ناهج  هب  هدید  ياهداوناخ  رد  تلیـضف  اب  ناسنا  نیا  میراگنا . هدیدان  وا  نوچ  یتیـصخش  یئادیپ  رد  ار  یناث 
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اب شدرخ  لقع و  یئافوکـش  هاگ  ات  هراوهاگ  زا  راوگرزب  دنمـشناد  نیا  هعماس  و  هتخاس ، ازفا  حور  نیگآرطع و  تیونعم ، تلیـضف و  هقف و 
تایح و تاـظحل  نیـسپاو  اـت  هک  دوب  هتفاـی  سنا  اهنادـب  هتفرگ و  وخ  ناـنچنآ  ینید  شنیب  هقف و  تلیـضف و  ملع و  زا  یئاـه  همغن  نخس و 

زاب ياهظحل  يارب  یتح  نید  شناد و  هار  رد  شا  هناهوتسن  ياهشـشوک  زا  هتـسسگن و  تلیـضف  ملع و  هتـشر  زا  زگره  شتداهـش  دادخر 
. دوب هداتسیان 

: یناث دیهش  مادنا  امیس و 

: دسیونیم دوخ  هلاسر  رد  يدوعلا  نبا 
فاص و ياهوم  ياراد  ابیز و  شا  هرهچ  دوب . هبرف  یمک  شرمع  رخاوا  رد  طسوتم و  یتماق  لدتعم و  شوخ و  یمادنا  ياراد  یناث ، دیهش  »

ياهملق ناسب  شیاهتسد  ناتشگنا  تسا . هدوب  يربتـس  ياهقاس  ناوزاب و  دیپس و  یمادنا  یکـشم و  یناوربا  نامـشچ و  یخرـس ، هب  لیامتم 
تفگ و زا  و  دوش ، ادج  وا  زا  دوبن  رضاح  دینشیم  ار  يو  نیـشنلد  نایب  تسیرگنیم و  شا  هرهچ  هب  هک  ياهدنیب  ره  دوب . رگ  هولج  نیمیس 
رد طاـشن  هب  شتیونعم  هوکـش  ربارب  رد  اـهلد  دـشیم و  راشرـس  شتباـهم  زا  اهمـشچ  تشگیم ، مارآ  لد  یمغ  مه و  ره  زا  يو  اـب  دوـنش 

. دمآیم
رظن بلج  شدوـجو  رد  هدوتـس  یئاهتلـصخ  و  مدرک ، داـی  اـهنآ  زا  نم  هک  دوـب  یفاـصوا  نآ  زا  رترب  وا  هک  لاـعتم ، دـنوادخ  هب  دـنگوس  و 

.« تسا هدوب  رتنوزف  مدرک  وگزاب  هچنآ  زا  اهتلصخ  نیا  هک  درکیم 

: ردپ تایح  اب  نامزمه  یناث  دیهش 

زواجت لاس  هن  زا  شرمع  هکنیا  اب  و  دروخیم ، مشچ  هب  شراـتفر  راـتفگ و  رذـگهر  زا  هداـعلا  قوف  شوه  غوبن و  راـثآ  تیلوفط ، زاـغآ  زا 
شردپ دزن  هقف  یبدا و  نونف  نتفرگارف  ندناوخ و  هب  سپ  نآ  زا  و  دومن ، متخ  ار  میرک  نآرق  تئارق  يدوعلا -  نبا  هتشون  قبط  درکیمن - 

رصتخملا  » باتک درک ، تئارق  شردپ  دزن  یناث  دیهش  هک  یئاهباتک  هلمج  زا  تشذگرد . 925 ه ق )  ) لاس رد  ردپ  هکنآ  ات  تشامگ  تمه 
ردپ دناوخ . ردپ  دزن  یبرع  بدا  رد  هک  دوب  یئاهباتک  رب  هوالع  اهباتک  نیا  دوب . لوا  دیهـش  زا  ۀیقـشمدلا » ۀعمللا   » و یلح ، ققحم  زا  عفانلا »

. تخادرپیم وا  هب  هدرک و  ررقم  ار  ياهیرهش  شدنزرف ، تالیصحت  ءازا  رد 

یملع ياهرفس 

: سیم  - 1
دراو شتالیـصحت  همادا  يارب  وا  هدارا  رد  یللخ  نیرتـمک  تسناوتن  هثداـح  نیا  دوـب ، هداد  تسد  زا  ار  ردـپ  یناـث ، دیهـش  هکنآ  مغر  یلع 

داتـسا رـضحم  رد  دـیچوک و  سیم »  » هیرق هب  شراک  همادا  روظنم  هب  دوب  هتـشاذگن  رـس  تشپ  ار  شیناوجون  نارود  زونه  هکنیا  اب  و  دزاـس ،
« مالسالا عیارش   » ياهباتک و  داد ، همادا  شتالیصحت  هب  933 ه ق )  ) ات 925 ه ق )  ) لاس زا  یکرک  یلاعلا  دبع  نب  یلع  راوگرزب : دنمشناد و 

. دناوخ وا  رب  ار  یلح  همالع  نامه  ماکحالا » دعاوق   » باتک زا  یمهم  تمسق  زین  و  یلح ، همالع  ناهذالا » داشرا   » و یلح ، ققحم 
ار نارگید  یمومع  ياهسرد  یـصاصتخا و  سرد  سلاجم  زا  کیچیه  هک  تشگ  سونام  داتـسا ، نیا  سرد  رـضحم  اب  نانچنآ  یناث  دیهش 

. داهنیمن تسد  زا 
نیا دزن  هک  یهاگ  ات  و  دوب ؛ ضیفتسم  وا  سرد  رضحم  زا  هام  هس  لاس و  تشه  تدم  تسجیم و  تکرش  یـسرد  سلاجم  نیا  مامت  رد  و 

صاخ هجوت  تیانع و  مامتها و  لومـشم  مایا ، نیا  ات  هراومه  دوب  هدـنارذگ  ار  شرمع  زا  لاس  ود  تسیب و  رب  غلاـب  دربیم و  رـس  هب  داتـسا 
. درک بسک  شهاگشیپ  زا  ار  تلیضف  ملع و  زا  يرفاو  ياههرهب  و  هدوب ، شداتسا 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 245 

http://www.ghaemiyeh.com


: حون كرک   - 2
كرک  » يوس هب  ار  سیم »  » هیرق شتالیصحت ، نتخاس  رابرپ  يارب  دیاب  هک  درک  ساسحا  933 ه ق )  ) لاس ینعی  خیرات ، نیا  رد  یناث  دیهش 

خیش رتخد  اب  هک  دوب  رفس  نینچ  زا  سپ  دوب . میقم  اجنآ  رد  وا  هلاخ  رهوش  یسیم ، یلع  خیش  هک  دنک  يراید  گنهآ  و  دیوگ ، كرت  حون »
. تسا هدوب  یناث  دیهش  نیتسخن  گرزب و  رسمه  وا  و  درک ، جاودزا  یسیم  یلع 

اریذپ نانچنآ  ار  دیدج  داتـسا  نیا  و  دـناسر ، مهب  یئانـشآ  ءاضیبلا » ۀـجحملا   » باتک فلؤم  رفعج ، دیـس  نب  نسح  دیـس  اب  حون  كرک  رد 
« بیذهتلا  » ياهباتک زین  و  ینارحب ، مثیم  دعاوق »  » باتک و  درکیم ، تکرش  وا  نوگانوگ  تارکاذم  ثحب و  رـضحم  رد  هتـسویپ  هک  تشگ 
وا رب  ار  وحن  رد  بجاح  نبا  هیفاکلا »  » باتک و  تسا -  هدوب  داتـسا  تافلؤم  زا  هک  هیهقفلا - » لوصالا  یف  ۀیلجلا  ةدمعلا   » و هقف ، لوصا  رد 

. دناوخ
نطو هب  تعجارم 

هب 934 ه ق )  ) لاس رد  ار  يو  موبداز ، هب  هقالع  قایتشا و  هک  دوب  هدـشن  يرپس  حون » كرک   » رد یناث  دیهـش  تماـقا  زا  هاـم  تفه  زا  شیب 
داشرا یملع و  هرکاذـم  ثحب و  مرگرـس  هراومه  تدـم  نیا  یط  رد  و  دـیزگ ؛ تماـقا  نطو  رد  937 ه ق )  ) لاس ات  و  دـنادرگ ، زاب  عبج » »

اب هدوارم  هب  هتخاس و  رارقرب  دمآ  دـش  وا  اب  فانکا ، فارطا و  زا  نادنمـشناد  ءالـضف و  انمـض  و  دوب ، اهنآ  ینید  جـئاوح  ندروآرب  مدرم و 
. دندش سونام  يو 

يزاسراک و هب  یناوارف  ياهیزوسلد  اـب  اـهنآ  یط  رد  هک  دـمآ  رد  یمکارتم  دـمآ  تفر و  يارب  ینوناـک  تروص  هب  وا  رـضحم  ماجنارـس  و 
. درکیم مایق  شتاعلاطم -  سرد و  رانک  رد  ناعجارم -  روما  ریبدت 

: قشمد  - 3
یملع و ياهدمآ  دش  زین  شتامولعم و  يدوجوم  هک  دربیم  رس  هب  وجتـسج  شیوپ و  لاح  رد  ياهتفایان  هتـشگ و  مگ  لابند  هب  یناث  دیهش 
زا وا ، یعاـمتجا  یملع و  تیعقوـم  اذــل  دزاـس . نوـمنهر  شا  هتــشگ  مـگ  هـب  عناـق و  ار  وا  ياـیوپ  حور  تسناوـتیمن  وا ، هـب  مدرم  لاـبقا 
نآ رب  تهج  نیمه  هب  دنک . هدنـسب  رادقم  نامه  هب  ات  دزاس  هتفیرف  هتفیـش و  ار  يو  تسناوتن  تشادن و  یئابیرف  هبذاج و  چیه  شهاگدـید 

لاسکی و و  دـیچوک ، قشمد  هب  شیوخ  راـید  زا  937 ه ق )  ) لاس رد  ماجنارـس  درپس . هر  قشمد »  » يوس هب  هدرک و  اـهر  ار  عبج »  » هک دـش 
و زجوملا » حرـش   » ياهباتک و  تفای ، هار  ققحم  فوسلیف  یکم ، نب  دمحم  نیدـلا  سمـش  سرد  رـضحم  هب  دومن و  گنرد  اجنآ  رد  يدـنا 
زا یـشخب  و  تئیه ، رد  یناـغرف » لوصف   » باـتک زین  و  دوـب -  داتـسا  نیمه  تاـفلؤم  زا  بط و  رد  هک  دـصفلا - » ۀـفرعم  یف  دـصقلا  ۀـیاغ  »

نآرق نآ ، رب  هوالع  درک ، لیـصحت  رباج  نب  دمحا  دزن  ار  تئارق  ملع  رد  هیبطاش »  » باتک و  دناوخ ، وا  رب  ار  يدرورهـس  قارـشالا » ۀمکح  »
. دومن تئارق  وا  رب  مصاع  رمع و  یبا  ریثک و  نبا  عفان و  تئارق  قبط  ار  میرک 

: رصم  - 4
رکف و نوگانوگ  ياههصرع  تساوخیم  دشن و  عابشا  راید  نیا  رد  لیـصحت  همادا  قشمد و  هب  ترفاسم  اب  اجنیمه ، ات  دیهـش  یملع  مامتها 
ار قشمد  تفرگ  میمصت  قه ) ای 944   943  ) لاس رد  اذل  دنک ، لیـصحت  ار  فراعم  اهگنهرف و  زا  یعونتم  ياههنومن  هتفایزاب و  ار  هشیدـنا 

داعبا تاهج و  اب  هدرک و  وجتـسج  دوخ  يارب  ار  هشیدـنا  رکف و  زا  يدـیدج  ياـضف  اـت  دریگب  شیپ  رد  ار  رـصم  هار  هتـشاذگ و  رـس  تشپ 
. ددرگ انشآ  یعامتجا -  یملع و  ياهتیصخش  اب  طابترا  هیاس  رد  ینیون - 

نیمات لاله » نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  جاح   » مان هب  یهاوخریخ  درف  هلیـسو  هب  یناث  دیهـش  رفـس  ياههنیزه  هک  تسا  نیا  رکذ  لـباق  هتکن 
هب ار  شا  هداوناـخ  وا و  هقفن  جرخ و  زین  تخادرپیم و  وا  هب  شلیـصحت  ماـیا  رد  ياهژیو  يررقم  زاـبرید ، زا  فیرـش  درم  نیا  هک  دـشیم ،
دای یناث  دیهـش  لاـح  حرـش  زا  هک  یناگدنـسیون  نآ  طـقف  تسین و  تسد  رد  يرتشیب  عـالطا  راوگرزب ، صخـش  نیا  زا  دوب . هتفرگ  هدـهع 

هراوخریـش اهنآ  زا  یکی  هک  شنادـنزرف -  نز و  اب  شا  هناخ  نایم  رد  ای 956 ه ق )  952  ) لاس رد  روکذم  صخش  هک  دناهتـشون  دناهدرک 
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. دیسر لتق  هب  تسا -  هدوب 
دش هدهاشم  وا  زا  هار  نایم  رد  یتاداع  قراوخ  تامارک و  و  دیماجنا ، لوط  هب  هامکی  دودح  رصم ، هب  قشمد  زا  یناث  دیهـش  ترفاسم  تدم 

. تسا هدرک  دای  اهنآ  زا  يدوعلا  نبا  وا ، درگاش  هک 
نیا رد  یناث  دیهـش  تفریم . رامـش  هب  یمالـسا  کلامم  دـالب و  ناـیم  رد  یملع  ياهـشبنج  مهم  زکارم  زا  یکی  ناراـگزور  نآ  رد  رـصم 

رادروخرب یقیمع  یئآراک  صصخت و  زا  ریسفت  ثیدح و  هقف و  رد  هک  دوب  هدرک  كرد  ار  یمالسا  فلتخم  بهاذم  زا  یناداتسا  نیمزرس 
. دناهدوب

یقیمع هدرتسگ و  تاعالطا  فلتخم ، ناداتـسا  سرد  تاقلح  رد  تکرـش  رذگهر  زا  تساوخیم  هک  تسا  هدوب  نینچ  یناث  دیهـش  فده 
، لطاب قح و  بهاذم ، نیا  نورد  يافرژ  زا  هجیتن  رد  و  دبای ، تسد  بهاذم  نیا  فادها  هب  دنک و  بسک  یمالـسا  فلتخم  بهاذـم  رد  ار 

شرازگ راید  نیا  رد  ار  وا  تالیصحت  تاعلاطم و  یناث ، دیهش  دیتاسا  ندرمش  رب  نمض  ام  . ) دیامن یئاسانش  اقیقد  ار  تسردان  تسرد و  و 
(. درک میهاوخ 

هب هک  ار -  ینوگانوگ  سلاجم  و  دوش ، يدنمدوس  تاعلاطم  لیصحت و  هب  قفوم  دربیم  رس  هب  رـصم  رد  هک  یتدم  رد  تسناوت  یناث  دیهش 
. ددرگ انشآ  یگرزب  دیتاسا  اب  دنک و  كرد  دشیم -  رئاد  تاشقانم  ای  سرد و  روظنم 

هدروآ مهارف  نتشیوخ  يارب  ار  شناد  ملع و  زا  یهجوت  بلاج  ناوارف و  رئاخذ  هک  تفای  قیفوت  دوب  هاتوک  ًۀبسن  رصم  رد  وا  فقوت  هکنیا  اب 
. دناوخب رصم  هتسجرب  هبخن و  دیتاسا  دزن  ار  يددعتم  یسرد  ياهباتک  و 

؛ دریگ ارف  ار  مولع  اهنآ  رضحم  زا  افرـص  هک  دوبن  نانچ  رـصم ، یـسرد  سلاجم  رد  تکرـش  زا  هیامنارگ  فراع  ردقیلاع و  هیقف  نیا  فده 
و تائارق ، فرـص ، وحن و  تغالب و  مولع  دوب ؛ هدرک  لیـصحت  قشمد »  » و حون » كرک  «، » سیم «، » عبج  » رد البق  ار  مولع  نیا  رثکا  وا  نوچ 

یناث دیهـش  يارب  ار  يرگید  فده  دـیاب  تاعلاطم  نیا  ءارو  رد  نیاربانب  دوبن . انـشآان  هزات و  یلئاسم  یناث  دیهـش  يارب  رـصم  رد  ثیدـح ،
بتاکم بهاذم و  هرابرد  و  ددرگ ، انـشآ  مولع -  سیردت  اب  هطبار  رد  عونتم -  ياهـشور  اب  تساوخیم  هک  دوب  نیا  نآ  و  درک ، وجتـسج 

نآ رب  ار  یناث  دیهـش  هک  دوب  یفدـه  نینچ  دـبایزاب . ار  یملع  ياههشیدـنا  نوگانوگ  ياههوحن  و  دـناسر ، مه  هب  ياهطاحا  يرکف  فلتخم 
رد شفقوت  هاتوک  رایـسب  تدم  رد  تسناوت  مینیبیم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دیوگ . كرت  ار  قشمد  دـنک و  ترفاسم  رـصم  هب  هک  تشاد 

لیـصحت نرق ، عبر  زا  رتمک  یتدم  رد  یتح  الومعم  هک  دـناوخب  ار  یناوارف  ياهباتک  دـبای و  تسد  مولع  رد  يرفاو  ياههتخودـنا  هب  رـصم ،
. دیماجنا لوط  هب  هام  هدجه  طقف  رصم  رد  یناث  دیهش  فقوت  تدم  تسا . هدوبن  ریذپ  ناکما  اههدروارف  نیا 

نطو هب  تشگزاب  يوس  رد 
: زاجح هب  رفس   - 5

لاوش 943 ه ق، مهدفه  رد  ار  رصم  اذل  دیازفیب ؛ دیهـش  یملع  رئاخذ  يدوجوم و  رب  تسناوتیمن  سپ  نآ  زا  قشمد  ای  رـصم و  رد  ندنام 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا یبن  ترایز  هرمع و  جح و  مسارم  ماجنا  ادخ و  هناخ  ترایز  هب  رفـس  نیا  رد  و  تفگ ، كرت  زاجح  يوس  هب 

. تشگزاب شیوخ  نطو  هب  رفص 944 ه ق  هام  رد  دیدرگ و  قفوم  مالسلا ) مهیلع   ) عیقب همئا  و  ملس )
هراـب نیا  رد  يدوـعلا  نبا  هک  دـندوب  شموـبداز  هب  يو  تـعجارم  قئاـش  ادـیدش  مدرم  دوـب  لـضف  یملع و  ترهـش  هقباـس  ياراد  نوـچ  و 

: دسیونیم
ءایحا هرابود  ار  هدرم  هدز و  لهج  ياهلد  دوخ ، فراعم  شراب  ریز  هک  دوب  یتمحر  ناراب  نوچمه  شناکاین  نیمزرس  هب  یناث  دیهش  دورو  »

نیا یناث  دیهش  دورو  اب  دوب و  هتـسب  مدرم ، يوسارف  ملع ، باوبا  هک  یناراگزور  رد  مه  نآ  دندروآ ، يور  ودب  ملع  لضف و  بابرا  درک و 
لهج ياهیگریت  رب  شدوجو  ناضیف  راونا  و  راشرـس ، وا  مودـق  تاکرب  زا  دوب  هداتفا  قنور  زا  هک  شناد  ملع و  رازاب  و  دـش ، هدوشگ  اـهرد 

 … .« تفای یتینارون  تجهب و  فراعم ، لها  بولق  و  دش ، نکفاوترپ 
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. دندرکیم وا  يوس  گنهآ  فلتخم ، یحاون  زا  سپ  نآ  زا  ملع  ناقاتشم  نایوج و  شناد 
تاسسؤم دجسم و  دش و  اهنآ  ینید  نوئش  هرادا  مدرم و  داشرا  سیردت و  راک  ردنا  تسد  زین  وا  دندمآیم و  درگ  يو  نوماریپ  ءالضف ، و 

. درک ءانب  اجنآ  رد  ار  يرگید 
: قارع رد  هسدقم  باتعا  ترایز   - 6

، دوخ نطوم  هب  لاـس  ناـمه  نابعـش  مجنپ  رد  و  دـیدرگ ، قفوم  دوب  قارع  رد  ناشدـقارم  هک  يراـهطا  همئا  تراـیز  هب  رفص 946 ه ق ، رد 
. دنام اجنآ  رد  لاس  دنچ  تشگزاب و  عبج » »

: سدقملا تیب   - 7
فیطللا یبا  نب  نیدلا  سمـش  خیـش  رـضحم  رد  اجنآ  رد  و  تفرگ ، شیپ  رد  ار  سدقملا  تیب  هب  ترفاسم  لاس 948 ه ق ، هجحیذ  هام  رد 

. درک تفایرد  ار  تیاور  هزاجا  وا  زا  دومن و  تئارق  ار  ملسم  حیحص  يراخب و  حیحص  ینعی  نیحیحص ،»  » زا یئاهشخب  یسدقم ،
. تشگ هعلاطم  قیقحت و  مرگرس  اجنآ  رد  تشگزاب و  دوخ  نطوم  هب  نآ  زا  سپ  و 

: هینطنطسق یقرش و  مور  دالب   - 8
زا ياهراپ  رد  ار  سیردـت  يداتـسا و  ماقم  هکنآ  روظنم  هب  تساوخیم -  دومن و  رفـس  مزع  یقرـش ، مور  بوص  هب  یناث  دیهـش  سپ  نیا  زا 

نینچ نامز  نآ  ياهکرت  نایم  دروآ . لمع  هب  یتاقالم  هنیمز  نیا  رد  هطوبرم  نالوئسم  اب  و  دورب ، هینطنطسق  هب  دیامن -  زارحا  اجنآ  سرادم 
مان هب  یصخش  مه  تقو  یـضاق  دنـشاب  اجنآ  یـضاق  فرط  زا  ياهمان  یفرعم  ياراد  دوخ  هارمه  تختیاپ ، هب  ناعجارم  دیاب  هک  دوب  لومعم 

يدوعلا نبا  شدرگاش : یناث ، دیهش  تشاد . دوجو  یئانشآ  هقباس  یـضاق ، نیا  یناث و  دیهـش  نایم  دوب . ادیـص  رد  میقم  و  یماش » فورعم  »
رفس دمآ و  یضاق  دزن  يدوعلا  نبا  دنک . مالعا  يو  هب  همان -  یفرعم  تساوخرد  نودب  ار -  وا  ندمآ  افرص  ات  تشاد  لیسگ  وا  يوس  هب  ار 

. دماین لمع  هب  وا  زا  یتساوخرد  دومن و  شرازگ  وا  هب  ار  یناث  دیهش 
: دیوگیم دوخ  هکنانچ  درک ، ترفاسم  هینطنطسق  هب  یناث  دیهش  يراب ،

دومرف مهارف  یلزنم  ام  يارب  لاعتم  دـنوادخ  و  داتفا ، قافتا  لوالا 952 ه ق  عیبر  مهدفه  هبنـشود ، زور  اب  نامزمه  هینطنطـسق ، هب  ام  دورو  »
نیا هب  دورو  زا  سپ  میتشاد . یـسرتسد  لزنم  نیا  رد  زین  دوخ  جـئاوح  هب  و  هدوب ، رهـش  نآ  نکاسم  نیرتهب  زا  و  بسانم ، اـبیز و  رایـسب  هک 

. مدرکن رارقرب  سامت  ناگرزب  زا  کیچیه  اب  زور  هدجه  رهش ،
ثحابم زا  مهم  ثحبم  هد  يواح  هک  مبای  قیفوت  یهجوت  بلاج  هلاسر  شراگن  هب  هاتوک  مایا  نیا  رد  هک  دـیدرگ  ررقم  نآ  رب  یهلا  ءاضق  و 

نب دمحم  نب  دمحم  نب  نیدلا  بطق  نب  دمحم   » هب هک  رکسع -  یـضاق  دزن  ار  هلاسر  نیا  تسا . هدوب  اهنآ  لاثما  ریـسفت و  یهقف و  یلقع و 
قالخا و ظاحل  زا  هک  دوب  دنمـشیدنا  دـنمدرخ و  یبیدا  لضاف و  يدرم  رکـسع ، یـضاق  نیا  مداتـسرف . دوب -  رادربمان  یمور » هداز  یـضاق 

بلاج یتیعقوم  و  هتـشاذگ ، ياج  هب  وا  رد  یبولطم  ریثاـت  هلاـسر ، نیا  نداتـسرف  تفریم . رامـش  هب  راـید  نآ  ياهتیـصخش  نیرتهب  زا  بدا 
. تشگ نم  دیاع  میظع  ياهرهب  هجیتن ، رد  و  دروآ ، ناغمرا  هب  نم  يارب 

نم و نایم  تدم  نیا  رد  دناسانشیم . اهنادب  ارم  و  دوتـسیم ، رایـسب  ارم  رهـش ، نآ  نادنمـشناد  لضافا و  دزن  لضاف ، رکـسع  یـضاق  نیا  و 
. داتفا قافتا  یملع ، فلتخم  لئاسم  رد  یتارکاذم  ثحب و  روکذم ، یضاق 

طبض تبث و  نآ  رد  سرادم  فئاظو و  تروص  هک  ار  يرتفد  تشگ  يرپس  یمور ، هداز  یـضاق  اب  تسلاجم ، زا  زور  هدزاود  هکنآ  زا  سپ 
ار بلح  اـی  ماـش  رد  سیردـت  هک  درکیم  دـیکات  یلو  تخاـس ؛ ریخم  مهاوخلد  هسردـم  ره  باـختنا  رد  ارم  و  داتـسرف ، نم  دزن  دوب  هدـش 

.« منک باختنا 
: دیوگیم یناث  دیهش 

: دوب تلع  ود  هب  نیا  مدرک و  باختنا  سیردت  هفیظو  ماجنا  يارب  ار  کبلعب  هیرون »  » هسردم نم 
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. مدیدیم حالص  هب  نورقم  ار  اجنآ  الوا 
تفرگ میمصت  درک ، گنرد  هینطنطـسق  رد  مین  هام و  هس  تدم  یناث  دیهـش  هکنآ  زا  سپ  دوب . دعاسم  اجنآ  باختنا  اب  زین  هراختـسا  ایناث  و 

يوربور رد  هک  رادکـسا - »  » رهـش هب  اذل  دـیازفیب ، دوب  هتخودـنا  هک  یبراجت  رب  هتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  یلعف ) هیکرت   ) یقرـش مور  مهم  دالب 
ياهتیـصخش اب  لومعم -  قبط  رهـش -  نیا  رد  و  درک ، ترفاسم  دوب -  هتخادـنا  هلـصاف  اهنآ  ناـیم  رد  اـیرد  طـقف  تشاد و  رارق  هینطنطـسق 

ملع هلمج : زا  عونتم ، نونف  هب  انـشآ  لضاف و  هک  يدـنه  يدنمـشناد  اهنآ  نایم  رد  هک  تخاس  رارقرب  یئآمه  درگ  طاـبترا و  یملع  گرزب 
. درکیم رظن  بلج  دوب ، موجن  لمر و 

قارع رد  هسدقم  باتعا  هرابود  ترایز  گنهآ 
ای و  دیدرونرد ، ار  نآ  ياهرهـش  زا  يرایـسب  تدم ، نیا  لالخ  رد  هک  دـیماجنا  لوط  هب  هام  هن  بیرق  یقرـش  مور  دالب  رد  یناث  دیهـش  رفس 

دوب هدرک  دیدزاب  اهنآ  زا  هک  یئاهرهش  هب  عجار  یقیقد  ياههتشون  و  هدروآ ، لمع  هب  تاقالم  راید ، نآ  ناگرزب  نادنمـشناد و  زا  يرایـسب 
نآ رب  دراو  هک  دوب  یئاج  ره  رد  تامولعم ، تاعالطا و  ندروآ  مهارف  هب  یناث  دیهـش  دیدش  هقالع  رگنایامن  هتکن  نیمه  دروآ . شراگن  هب 

. دومنیمن غیرد  اهنآ  لاثما  یلحم و  تاداع  زا  ياهراپ  اههویم و  عاونا  اهرهش و  ياوه  لاح و  ندرک  دای  زا  یتح  دشیم .
: قارع هب  دورو   - 9

قارع رد  هسدـقم  باتعا  ترایز  هب  هکنیا  زا  لبق  و  ددرگزاب ، دوخ  نطوم  هب  دریگ و  ناـیاپ  اـجنیمه  اـت  شرفـس  تساوخیمن  یناـث  دـیهش 
رد هدومن و  قارع  يوس  گنهآ  اذل  دریگ ، شیپ  رد  ار  شیوخ  موبداز  هب  تشگزاب  هار  دـنک  كرد  ار  راید  نآ  نادنمـشناد  دـبای و  قیفوت 
هک دش  شبیصن  قیفوت  نیا  ماجنارس  دشیم و  اجباج  قارع  ياهرهـش  رد  تشگ و  ءارماس »  » دراو لاوش 952 ه ق ، مراهچ  هبنشراهچ ، زور 

. دنک ترایز  ار  اهنآ  زج  فرشا و  فجن  هفوک و  البرک و  هلح و  دادغب و  رد  نید  ناگرزب  رازم  هفرشم و  دهاشم 
هک دوب  ریزارـس  وا  يوس  هب  هقبط -  ره  زا  وا -  هب  ناگ  هشیپ  تدارا  نادنم و  هقالع  لیـس  دشیم  دراو  قارع  رد  يرهـش  ره  هب  یناث  دـیهش 

. دنتشادیم یمارگ  ار  وا  مدقم  هتفگ و  تینهت  ار  وا  دورو 
. تسا هدوب  رادروخرب  فلتخم ، ياهروشک  ءاملع  نایم  رد  هدرتسگ  رایسب  ترهش  زا  ام  راوگرزب  دنمشناد  هک  دهدیم  ناشن  رما  نیا 

تسد و  دنک ، شومارف  ار  شیوخ  یملع  تلاسر  یناث  دیهش  هک  تسا  هدوبن  نآ  زا  عنام  اهدیدزاب ، دید و  مدرم و  ترایز  اهدمآ و  تفر و 
هب و  مومع ، روط  هب  قارع  هلبق  هرابرد  قیقحت  راک  ردنا  تسد  هک  دوب  قارع  نیمه  رد  درادرب . دوخ  ياهـشهوژپ  اهـشواک و  تاقیقحت و  زا 

دوخ یعقاو  تمـس  زا  طاـقن  نیا  رد  هلبق  هک  دوـب  هتفاـیرد  نوـچ  دـش ؛ مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤـملاریما  مرح  هفوـک و  دجـسم  هلبق  هژیو ،
رد دـندرازگیم -  زامن  البق  هک  اـههقطنم -  نیا  یلاـها  لومعم  فـالخ  رب  و  هدرک ، تاـبثا  ار  نآ  فارحنا  رادـقم  اذـل  دـشابیم ؛ فرحنم 

. دندرکیم یقلت  تسرد  یعقاو و  هلبق  ار  تاهج  نآ  دیاب  وا  طابنتسا  رظن و  قبط  هک  دومنیم  رازگرب  ار  زامن  یتاهج 
رد یناث  دیهش  يأر  اب  رفن  کی  طقف  و  دننک ، ینامداش  هافر و  ساسحا  تخس  مدرم ، هک  دش  ثعاب  یناث  دیهش  ینید  یملع و  ششوک  نیا 

شزوپ اب  یحابـص  دـنچ  زا  سپ  نکل  تفریمن ؛ دیهـش  رادـید  هب  رگید  مدرم  اب  سپ  نآ  زا  هک  تساـخرب  تفلاـخم  هب  هلبقلا  تمـس  دروم 
هب ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا یبن  درم ، نیا  دنیوگ  دمآ . رد  واب  نادنمتدارا  کلـس  رد  تفاتـش و  وا  رادـید  هب  ناوارف  یهاوخ 

رازگرب تعامج  زامن  یتمس  نامه  هب  و  هدش ، مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هاگراب  هعقب و  دراو  ترضح  نآ  هک  درک  هدهاشم  دید و  باوخ 
. درازگ زامن  وس  نادب  لومعم ، زا  فارحنا  اب  یناث  دیهش  هک  دومرف 

: کبلعب  - 10
شنادنمتدارا و  دروآ ، يور  کبلعب  يوس  هب  دیناسر ، ماجنا  هب  قارع  هسدقم  باتعا  ترایز  رد  ار  شیوخ  هفیظو  یناث  دیهش  هکنآ  زا  سپ 

تالامک زا  هدـناشن و  ورف  ار  دوخ  یملع  شطع  وا  فراعم  ضایف  همـشچرس  زا  اـت  دـندربیم  رـس  هب  وا  كراـبم  مودـق  راـظتنا  هب  رهـش  رد 
. دنوش دنمهرهب  وا  یقالخا 
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تاقالم هب  هتسد  هتسد  کت و  کت  مدرم ، هک  تفاین  رارقتسا  اجنآ  رد  الماک  زونه  و  دیـسر ، کبلعب  هب  رفص 953 ه ق  همین  رد  یناث  دیهش 
. دندمآیم وا 

 - هعیـش بهذـم  تنـس و  لها  بهاذـم  قبط  رب  ءاتفا -  سیردـت و  مرگرـس  اذـل  دادـن ، تسد  زا  ار  یبسانم  دـعاسم و  تصرف  نینچ  يو  و 
. دیدرگ

، يرفعج هناـگجنپ  بهاذـم  هب  تبـسن  نوچ  هک  ینعم -  نیا  هب  درک ، زاـغآ  ار  یعماـج  سیردـت  رهـش ، نیا  رد  یناـث  دیهـش  تقیقح  رد  و 
. دومنیم سیردت  بهاذم ، نیا  مامت  ساسا  رب  دوب -  طلسم  طیحم و  الماک  یملع ، ظاحل  زا  یلبنح ، یکلام و  یعفاش ، یفنح ،

. درکیم سیردت  ار  یقیبطت  دیاقع  هقف و  عقاو  رد  و 
قوقح هقف و  هنیمز  رد  فالخلا » لئاسم   » ناونع تحت  یباتک  راب  نیتسخن  يارب  هرس ) سدق   ) یسوط خیش  ینعی  وا ، حلاص  فلس  هکنانچ  و 
قباطم زین  مدرم  هدوت  درک . داینب  کبلعب  رهش  رد  ار  یقیبطت  هقف  سیردت  راب ، نیلوا  يارب  زین  یناث  دیهـش  دوب ، هدرک  فیلات  مالـسا  یقیبطت 

. دندرکیم تفایرد  وا  رضحم  زا  ار  شیوخ  تائاتفتسا  خساپ  دوخ ، بهذم 
یمهم زکرم  اجنآ  دیاب  دوب -  هتخاس  ياهقطنم  رد  هضافا  سیردت و  يایهم  ار  دوخ  هک  یناث -  دیهـش  دننام  یتیـصخش  یتقو  تسا  یهیدـب 

ءاـملع و هک  تفریم  رامـش  هب  یملع  مـهم  زکارم  زا  یکی  ناسنیدـب  زین  کـبلعب  يرآ  دـشاب . لـضافا  ءاـملع و  تـیبرت  موـلع و  رـشن  يارب 
نیا رد  یناث  دیهـش  تماقا  دورو و  و  دـندومنیم ، گنهآ  وس  نادـب  کـیدزن -  رود و  زا  یمالـسا -  دـالب  فلتخم  یحاون  زا  نادنمـشناد 

. دیدرگ اجنآ  رد  یملع  كرحت  ظاحل  زا  يرتنوزف  قنور  ثعاب  رهش ،
: دسیونیم هراب  نیا  رد  يدوعلا  نبا 

هک یتقو  ات  و  تفریم -  رامش  هب  مدرم  هماع  عجرم  نامز ، نیا  رد  یناث  دیهش  و  مدربیم -  رس  هب  یناث  دیهش  تمدخ  رد  نم  مایا ، نیا  رد  »
تروص هب  یعامتجا و  یملع و  تیعقوم  زا  یعیفر  هلق  رد  ار  وا  نم  هک  منکیمن  شومارف  دوب . ناگمه  دوصقم  دصقم و  دوب  میقم  اجنآ  رد 

ار یمالـسا  فلتخم  بهاذـم  بتک  و  دادیم ، يوتف  اـهنآ -  بهذـم  قباـطم  هقرف -  ره  هب  هک  مدرکیم  ساـسحا  مدرم ، هاـگهانپ  عـجرم و 
ربارب رد  وا -  هدوب و  وا  داقنم  عیطم و  رهـش ، مدرم  همه  درکیم . سیردـت  زین  کبلعب  مظعا  دجـسم  رد  هکنآ  رب  هوالع  دومنیم ، سیردـت 
دارم قفو  رب  راید  نیا  رد  ملع  رازاـب  و  تفریم ، رامـش  هب  اـهنآ  دارم  ناونع  هب  دوب -  داـقتعا  لاـبقا و  نسح  تبحم و  زا  راشرـس  هک  یبولق 

نوچمه کبلعب  رد  یناث  دیهش  تماقا  مایا  هرخالاب  دندرکیم … و  هعجارم  يو  هب  طاقن  نیرترود  زا  ءالضف  تشاذگ ، قنور  هب  ور  هدوب و 
.« دشیم یقلت  راید  نآ  مدرم  يداش  دیع و  ياهزور 

یلصا نطوم  هب  یمئاد  تشگزاب 

رادید نطوم و  هب  قایتشا  نکل  دوب ؛ مرگرس  فئاظو  ماجنا  هب  هناهوتسن  عاطقنا و  نودب  دنام و  کبلعب  رد  955 ه ق ، )  ) لاس ات  یناث  دیهش 
میقم اجنآ  رد  هتـشگزاب و  دوخ  رهـش  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  وا  دوب -  هتفگ  كرت  ار  اهنآ  لبق ، لاسجنپ  زا  هک  ناتـسود -  نادـنواشیوخ و 

تبقارم دـیدش و  راشف  ساسحا  زا  تراـبع  وا  تعجارم  هزیگنا  هک  دوشیم  طابنتـسا  نینچ  يدوعلا  نبا  ياههتـشون  يـالبال  زا  نکل  ددرگ .
. درزآیم یحور  يانگنت  رد  ار  وا  هک  دوب  یناهاوخدب  ناسوساج و 

: دیوگیم يدوعلا  نبا 
، راوگرزب نآ  هک  هدوب …  راوگان  ثداوح  زا  وا  تمالس  تینما و  تصرف  هطقن  نایاپ  عبج ،»  » هب دیهش  تعجارم  خیرات  ینعی  خیرات -  نیا  »

.« دربیم رس  هب  ناهاوخدب  نانمشد و  زا  ءافتخا  لاح  رد  نیزج »  » رد عقاو  نم ، لزنم  رد  و  تخاس ، هاگآ  نآ  زا  ارم 
، دوب رادروخرب  نآ  زا  کبلعب  رد  شتماقا  اب  نامزمه  هک  تسا  هدوب  یناث  دیهـش  هب  مدرم  دح  زا  نوزف  هجوت  لابقا و  دیدش ، راشف  نیا  تلع 
رب هدیقع  ار  نیخروم  زا  ياهراپ  دننک . لمحت  یناث  دیهـش  رد  ار  ترهـش  مارتحا و  تیثیح و  همهنیا  دنتـسناوتیمن  ناهاوخدب  نادوسح و  و 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 250 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا يارب  تمحازم  داجیا  یحور و  راـشف  تبقارم و  نیا  رد  میدرک  داـی  وا  زا  ـالبق  هک  یـضاق  ناـمه  ینعی  یماـش » فورعم   » هک تسا  نآ 
. درک تیاعس  یناث  دیهش  لتق  رد  ماجنارس  هک  تسا  یسک  نامه  وا  و  تشاد ، شقن  راوگرزب  تیصخش 

یناث دیهش  دیتاسا 

: عبج فلا - 
درک و تئارق  شردپ  دزن  یناث  دیهـش  هک  یئاهـسرد  اهباتک و  هرابرد  م 925 ه ق ) « ) ۀجحلا نبا   » هب فورعم  یلع ، نیدـلارون  شردـپ :  - 1

. دش وگتفگ  البق  تفرگارف ، ار  اهنآ 
: سیم ب - 

. تسا هدش  وگزاب  یناث -  دیهش  ياهرفس  زا  ثحب  نمض  وا -  تالیصحت  حرش  هک  م 938 ه ق .)  ) یکرک یسیم  یلاعلادبع  نب  یلع   - 2
: حون كرک  ج - 

. دش شرازگ  البق  وا ، دزن  یناث  دیهش  تالیصحت  هب  طوبرم  شرازگ  هک  رفعج ، دیس  نب  نسح  دیس   - 3
: قشمد د - 

یملع ياهرفس  زا  وگتفگ  نمض  يو ، دزن  یناث  دیهش  تالیصحت  هرابرد  نخس  هک  فوسلیف ، میکح و  یکم  نب  دمحم  نیدلا  سمـش   - 4
. دش وگزاب  یناث  دیهش 

. رباج نب  دمحا   - 5
. یقشمد یفنح  نولوط  نیدلا  سمش   - 6

: رصم ه - 
ار یگرزب  دیتاسا  سرد  و  درکیم ، تکرش  دیدرگیم -  لیکشت  سرادم  دجاسم و  رد  هک  ینوگانوگ -  تاقلح  رد  رصم ، رد  یناث  دیهش 
دربیم و مان  درک  ذملت  اهنآ  دزن  رـصم ) رد  یناث  دیهـش  ایوگ   ) هک يداتـسا  هدزناش  زا  يدوعلا  نبا  دومن . كرد  ریـسفت  ثیدح و  هقف و  رد 

: دوب هتفگ  یناث  دیهش  هک  دسیونیم 
: تسا حرش  نیدب  نم ) يرصم   ) ناداتسا

حرـش  » و بجاح ، نبا  لوصالارـصتخم »  » باتک مهم  شخب  و  هقف ، رد  يوون » جاهنم   » هک یعفاـش ، یلمر  دـمحا  نیدـلا  باهـش  خیـش   - 7
یلقع و یبرع و  مولع  نونف و  رد  يدایز  ياهباتک  و  مدومن ؛ تئارق  وا  رب  ار  هیفیرـش - »  » و هیدعـس »  » یـشاوح هعلاطم  اب  هارمه  يدـضع - »

باتک حرش   » و يزع »؟ فیرـصت  حرـش   » و ینازاتفت ، نیدلادعـس  الم  زا  صیخلتلا » حرـش   » اهنآ هلمج  زا  هک  مدرک  عامـس  وا  زا  ار  اهنآ  زج 
« عماوجلا عمج  حرش   » و تسا -  هدوب  داتسا  دوخ  ياههتشون  زا  هک  هقف -  لوصا  رد  ینیوج » نیمرحلا ، ماما 

لاس 943 ه رد  داتسا  نیا  دماجنایم . لوط  هب  اهنآ  رکذ  هک  تسا  هدوب  کلذریغ  و  وحن ، رد  ماشه  نبا  حیضوت »  » و هقف ، لوصا  رد  یلحم » »
(1 . ) منک تیاور  دوب -  اور  وا  يارب  اهنآ  لقن  هک  ار -  یتایاور  مدوب  زاجم  نآ ، ساسا  رب  هک  درک  رداص  یماع  هزاجا  نم  يارب  ق ،
لاکـشا حرـش   » و یناود ،» لالج  الم  هیـشاح   » هارمه ار  یجـشوق  یلعالم  دـیرجت » حرـش   » باـتک زا  ياهراـپ  هک  یناـجرج  نیـسحالم   - 8

(2 . ) مدناوخ وا  رب  ار  تئیه  رد  ینیمغچ » حرش   » هسدنه و رد  یمور  هداز  یضاق  سیساتلا »
. مدرک تئارق  وا  رب  ار  وحن  رد  هیفاک » حرش   » و یناجرج » فیرش  دیس  هیشاح   » اب هارمه  ار  لوطم »  » زا یتمسق  هک  يدابارتسا ، دمحمالم   - 9

(3)
(4 . ) مدومن عامس  وا  رضحم  رد  ار  یناعم  ملع  زا  ياهراپ  هک  ینالیگ ، یلع  دمحم  الم   - 10

ضورع و رد  ۀـیجرزخلا » حرـش   » باتک مامت  زین  يدربراج و  هیفاش » حرـش   » باتک مامت  هک  یلبنح ، راجنلا  نبا  نیدـلا  باهـش  خیـش   - 11
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و يراخب » حیحـص  : » هلمج زا  ثیدـح ، فلتخم و  نونف  رد  یناوارف  ياهباتک  زین  و  مدرک ؛ تئارق  وا  رب  ار  يراصنا  ایرکز  خیـش  زا  هیفاـق ،
دوخ هک  یتایاور  زین  و  مدرک ، تئارق  ای  عامس و  وا  رضحم  رد  هک  هچنآ  هرابرد  داتسا  نیا  مدومن . عامس  وا  رـضحم  رد  ار  ملـسم » حیحـص  »

(5 . ) دوب هداد  تیاور  هزاجا  نم  هب  لاس 943 ه ق ، نامه  رد  تشاد  هزاجا  اهنآ  هرابرد 
باتک نیا  زا  راونالاراحب »  » باـتک رد  یـسلجم  رد  هک  راـتخملا » یبنلا  دـلوم  یف  راونـالا   » باـتک هدنـسیون  ، ) يرکب نسحلاوبا  خیـش   - 12

: دیوگیم یناث  دیهش  و  تسا ، هدروآ  ار  یبلاطم 
(6 . ) مدومن عامس  وا  رضحم  زا  ار  جاهنم »  » رب يو  حرش  زا  ياهراپ  ریسفت  هقف و  بتک  زا  یتمسق  نم 

(7 . ) مدناوخ وا  رب  ار  کلام  نبا  هیفلا »  » هک یکلام ، یمرج  نیدلا ، نیز  خیش   - 13
هب نیمزرـس  نیا  رد  نم  و  رـصم -  هتـسجرب  دنمـشناد  نامز و  رگـشهوژپ  یکلاـم ، یناـقلم  اـی -  یناـقل -  نیدلارـصان  ققحم ، داتـسا   - 14

نونف و  يواـضیب » ریـسفت  ، » داتـسا نیا  دزن  دـشاب -  وا  زا  رت  تسد  هریچ  یبرع ، یلقع و  مولع  رد  هک  مدروـخن  رب  وا  زا  رت  لـضاف  يداتـسا ،
(8 . ) مدومن عامس  ار  رگید 

هدرک فیلات  دوخ  هک  ار -  تئارق  رد  ياهلاسر  زین  و  ورمع ، نبا  تئارق  قبط  ار -  میرک  نآرق  هک  یعفاش ، يوالبط  نیدلارصان  خیـش   - 15
(9 . ) مدناوخ وا  رب  دوب - 

وا رب  ار  هعبـس -  ءارق  تئارق  قـبط  میرک -  نآرق  و  هیبطاـشلا ،»  » باـتک تئارق ، رد  هک  ساـحن ، یبا  نـب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  خیـش   - 16
. مناسر نایاپ  هب  ار  نآ  متسناوتن  هک  مدرک  زاغآ  وا  دزن  هرشع  ءارق  تئارق  ندناوخ  هب  مود  راب  و  مدناوخ ،

: دیوگیم يدوعلا  نبا 
فلتخم نونف  نتفرگارف  يارب  رـصم -  ءالـضف  دوتـسیم و  عضاوت  قالخا و  نسح  يوقت و  حالـص و  رظن  زا  ار  داتـسا  نیا  ابلاغ  یناث  دیهش 
هتسجرب يدنمشناد  ناونع  هب  ینآرق  مولع  رد  داتسا  نیا  نوچ  دنتشگیم ، ضیفتـسم  وا  رـضحم  زا  دندرکیم و  هعجارم  ودب  ینآرق -  مولع 

 - تشاذگیمن نیمز  شتـسد  زا  ار  يرگـسم )  ) شکچ دوب و  راک  مرگرـس  دوخ  هک  هاگنآ  مدرم -  یتح  تفریم ، رامـش  هب  سانـشرس  و 
دراو وا  رب  گرزب  ءالـضف  زا  یکی  هک  داـهنیم  تعنـص  راـک و  زا  تسد  هاـگنآ  طـقف  دـندرکیم . تـئارق  يو  رب  ار  ینآرق  موـلع  بلاـطم 

(10 . ) تسشنیم ریصح  يور  رب  دوخ  دنارتسگیم و  شرف  وا  يارب  و  دشیم ،
نبا دوب . هدرک  رداص  نم  يارب  ماع  هزاجا  زین  وا  مدـناوخ ، وا  رب  ار  يدـنمدوس  نونف  هک  يروهنـس ، دـیمحلادبع  لماک ، لضاف  داتـسا   - 17

: تفگیم يدوعلا 
(11 . ) دوتسیم رایسب  تسا -  هدوب  مرک  ملع و  تلیضف  عماج  هکنآ  رطاخ  هب  ار -  داتسا  نیا  هرس ، ) سدق   ) یناث دیهش 

و هینیمسایلا »  » و دنه ، باسح  رد  دشرملا »  » و باسح ، رد  دایز  ياهباتک  هک  یعفاش ، یضرف  رداقلادبع  نب  دمحم  نیدلا  سمش  خیش   - 18
(12 . ) مدرک تفایرد  وا  زا  ماع  هزاجا  و  هدومن ، عامس  ار  ۀلیسولا » حرش   » وا رضحم  رد  و  هدناوخ ، وا  رب  ار  هلباقم  ربج و  ملع  رد  نآ  حرش 

: تفگیم یناث  دیهش  سپس 
و دزاسیم ، ینالوط  يدـنیآ  شوخان  وحن  هب  ار  بلطم  اـهنآ ، یلیـضفت  رکذ  هک  متفرگ  ارف  ار  مولع  يداـیز ، ناداتـسا  رـضحم  زا  رـصم  رد 

: زا دناهدوب  ترابع  اهنآ  زا  ياهراپ  الامجا 
(13 . ) هریمع خیش   - 19

(14 . ) قحلادبع نب  نیدلا  باهش  خیش   - 20
(15 . ) ینیقلب نیدلا  باهش  خیش   - 21

. رگید دیتاسا  و  ( 16  ) یطو رید  نیدلا  سمش  خیش   - 22
: سدقملا تیب  و - 
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و درک ، تئارق  يو  رب  ار  ملسم  حیحص »  » و يراخب ،» حیحص   » زا یئاهشخب  یناث  دیهش  هک  یسدقم ، فیطللا  یبا  نیدلا  سمـش  خیـش   - 23
. دومن تفایرد  تیاور  هزاجا  وا  زا 

: هینطنطسق ز - 
.« صیصنتلادهاعم  » باتک هدنسیون  یسابع ، میحرلادبع  دیس   - 24

یناث دیهش  یملع  راثآ  تافلؤم و 

: همدقم
مهم روما  هب  مایق  ءاتفا و  رد  وا  تاقوا  و  دنارذگ ، ءاملع  رـضحم  رد  رفـس و  رد  ار  دوخ  یناگدنز  ياهتـصرف  رثکا  رادقمیلاع  دنمـشناد  نیا 
اهبش و  تخاسیم ، يرپس  مدرم  جئاوح  ندروآرب  سیردت و  هب  دوخ  رهـش  رد  ار  اهزور  تشگیم . فورـصم  اج  ره  رد  یعامتجا  ینید و 

هک دوب  قفوم  دـیؤم و  یهلا ، تادـییات  ددـم  هب  ناـنچنآ  کـلذ  عم  دـنارذگیم ، ناتـسروگنا  هب  یگدیـسر  لزنم و  تخوس  مزیه و  هیهت  هب 
دنمـشزرا هجوت و  بلاج  هزادـنا  یب  یگتخپ ، تقد و  مظن و  ظاحل  زا  هک  دراذـگ  ياج  هب  دوخ  زا  فلتخم  مولع  رد  یبلاج  راـثآ  تسناوت 

تدـمزارد و تاعلاطم  و  فلتخم ، بهاذـم  نادنمـشناد  رـضحم  رد  ذـملت  فلتخم و  دـیتاسا  دزن  وا  روضح  دایز و  ياهترفاسم  دنـشابیم .
هب ار  یناث  دیهـش  راثآ  تاـفلؤم و  هک  دوب  یلماوع  اـهنیا  همه  یملع ، عجارم  رداـصم و  یـسر  روغ  رد  وا  هجوت  ناـیاش  هلـصوح  و  موادـم ،

مظن و نایب و  یناور  ریبعت و  رد  حوضو  يرکف و  قمع  زا  دـنیآرد و  یـسرد  بتک  تروص  هب  المع  اـهنآ  زا  ياهراـپ  هک  تخادرپ  ياهنوگ 
. دندرگ رادروخرب  ثحابم ، بیترت  يدنب و  باوبا  رد  هقیلس  قوذ و  نسح  بلاطم و  حیحص  هضرع  دنیآ و  شوخ  بیترت 

، تسین نادنمشناد  ءاملع و  زا  یصاخ  هقبط  هدافتسا  هب  دودحم  وا  راثآ  اههتشون و  همه  هک  تسا  نیا  یناث  دیهـش  راثآ  رد  هجوت  لباق  هتکن 
تـسد درمـشرب ، یـصصخت  یقیقحت و  دص  رد  دـص  تَحب و  یملع  ار  اهنآ  دـیاب  هک  تخادرپ  يراثآ  فیلات  هب  یهاگ  وا  هکنآ  مغریلع  و 

یملع تعاضب  زا  هک  يدارفا  مدرم و  هدوت  يارب  یتح  هک  هدوب  ناسآ  هداس و  یقالخا و  افرـص  هک  دـشیم  یتاعوضوم  شراگن  راک  ردـنا 
. دنریگ هرهب  نآ  زا  تلوهس  هب  دنتسناوتیم  و  داتفایم ، دنمدوس  دندوب ، مورحم 

، دشیم یقالخا  یملع و  راثآ  شنیرفآ  راک  ردنا  تسد  تفرگیم و  ماهلا  دوخ  یعامتجا  طیحم  عاضوا  طئارش و  زا  یناث  دیهش  ناسنیدب ،
: دیدیم نوچ  تشون ، تبیغ »  » تمذم رد  یباتک  مینیبیم  الثم 

حیرفت ههاکف و  مرگرـس  شیوخ  هرمزور  تارواحم  لفاحم و  سلاجم و  رد  و  دـننکیم ، فرـص  تلاطب  هب  ار  یناگدـنز  ياهتـصرف  مدرم  »
نینچ و  دننکیم ، هیذغت  ناملـسم ، ناعونمه  نارقا و  نتخاس  تیثیح  یب  ینید و  ناردارب  يزیروربآ  هلیـسو  هب  ار  دوخ  سوفن  و  دـنوشیم ،
(3 .« ) دنرادن یمیب  مقتنم  يادخ  تاوامس و  رابج  یسرپزاب  هذخاؤم و  زا  کلذ  عم  و  دنروآیمن ، ناهانگ  تائیس و  رامش  رد  ار  يراک 

، دراگنیم دالوالا » ۀبحالا و  دـقف  دـنع  دا  ؤفلا  نکـسم   » ناونع تحت  ار  يرگید  باتک  دـهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  زیزع  لفط  هک  هاگنآ  و 
اهبیسآ مغ  مه و  زا  ار  اهنآ  دیآیم و  راک  هب  ار  مدرم  تاقبط  همه  هک  راگزور ، بئاصم  ربارب  رد  نارگید  دوخ و  رطاخ  نیکست  رد  یباتک 

. دش دهاوخ  رشتنم  يدوز  هب  هللا -  ءاش  نا  هک -  تسا  هدومن  همجرت  ار  باتک  نیا  مجرتم ، و  دناهریم ،
. دسریم یقیقحت  هلاسر  باتک و  اههد  هب  داهن  كاپ  دنمشناد  نیا  یملع  راثآ 

مان هب  ای  هتفای و  تسد  اهنآ  زا  یخرب  هب  ام  هک  تشاذـگ  ياج  هب  دوخ  زا  یملع  رثا  داـتفه  دودـح  سیردـت ، رگید و  تالاغتـشا  مغریلع  و 
. میا هتفای  یهاگآ  فلتخم -  عجارم  رد  وا  لاوحا  همجرت  نمض  اهنآ -  زا  ياهراپ 

اعقاو دریگیم  نایاپ  فیلات -  خیرات  ظاحل  زا  ۀیهبلا - » ۀـضورلا   » هب دوشیم و  حاتتفا  نانجلا » ضور   » زا هک  یناث  دیهـش  تافیلات  هعومجم 
ات دروآیم  طاشن  رـس  رب  دوخ  زیگنا  لد  رظاـنم  اـب  ار  یناـسنا  مولع  ینید و  ياهـشناد  رگـشهوژپ  ره  هک  تسا  یناتـسوب  هضور و  نوچمه 

. ددرگ باریس  نآ  ياهروخشبآ  ناتسوب و  نیا  زا  ياهیواز  ره  هدهاشم  اب  وا  بلق  و  دبایب ، اهنآ  نایم  رد  ار  دوخ  هدشمگ 
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: مینکیم دای  ریز  رد  یعوضوم  بیترت  بسح  رب  ار  ردقیلاع  هیقف  راوگرزب و  ملاع  نیا  هدش  هتخانش  راثآ 
یهقف ياههلاسر  بتک و  فلا - 

رد حرـش  نیا  زا  دـلجم  کـی  هک  یلح ، همـالع  ناـهذالا » داـشرا   » رب یجزم  تسا  یحرـش  ناـهذالا : داـشرا  حرـش  یف  ناـنجلا  ضور   - 1
ۀینم  » اب راب  نیلوا  و  هدیسر ، ماجنا  هب  هدعقلا 949 ه ق ، يذ  هعمج 25  رد  یگلاس  نس 33  رد  وا  داهتجا  روهظ  زا  سپ  ةولص »  » و تراهط » »
هقف رد  یناث  دیهش  هک  تسا  یباتک  نیتسخن  دوشیم ، هدافتسا  يدوعلا  نبا  هلاسر  زا  هک  هنوگنامه  و  ( 4  ) دش پاچ  رد 1307 ه ق  دیرملا »

ناتساد نمض  ار  هیضق  نیا  تفای و  عالطا  نآ  رب  يدوعلا  نبا  هکنآ  ات  تسا  هدومنن  راهظا  یسک  هب  ار  نآ  فیلات  هدرک و  فیلات  یلالدتـسا 
(. کی  ) درک دای  دوخ  هلاسر  رد  یلصفم 

نآ 8 تاید »  » باتک نایاپ  خیرات  هک  یلح  ققحم  مالسالا » عیارش   » رب یجزم  تسا  یحرش  مالسالا : عیارـش  حرـش  یف  ماهفالا  کلاسم   - 2
حرش رد  شرتسگ  لیصفت و  هب  سپس  و  هدوب ، راصتخا  رب  ینبم ، تسخن  باتک ، نیا  حرش  رد  دیهـش  شور  دشابیم . رخالا 964 ه ق  عیبر 

(. ود ( ) 5  ) دیسر مجح  رپ  باتک  دلجم  تفه  هب  ماجنارس  هک  ياهنوگ  هب  تفای  شیارگ  نآ  شرازگ  و 
نیا یناث  دیهـش  و  هدش ، دای  نآ  رد  زامن  تابحتـسم  هک  لوا ، دیهـش  هیلفنلا » ۀلاسرلا   » رب تسا  یحرـش  ۀیلفنلا : حرـش  یف  ۀیلملا  دئاوفلا   - 3

(6 . ) تسا هدش  هلدا  زا  ياهراپ  ضرعتم  انایحا  و  هدرک ، حرش  یجزم ، تروص  هب  راصتخا و  هب  ار  هلاسر 
(. هس )

رد 19 ار  نآ  هک  دشابیم  لوا  دیهش  هیفلالا » ۀلاسرلا   » رب یناث  دیهش  ریبک  حرش  زا  ترابع  باتک  نیا  ۀیفلالا : حرش  یف  ۀیلعلا  دصاقملا   - 4
ریبک و حرش  زا  ترابع  ۀیلعلا » دصاقملا   » هک تسا  هتشون  ۀیفلالا » ۀلاسرلا   » رب حرـش  هس  یناث  دیهـش  دیناسر . ماجنا  هب  لوالا 950 ه ق  عیبر 

(. راهچ . ) دشابیم روبزم  هلاسر  رب  یلالدتسا 
(. جنپ  ) تسا هتخادرپن  ثحب  هب  نآ  رد  هدرتسگ  نانچنآ  یلو  هدرک ؛ دای  نآ  رد  ار  لئاسم  مها  هک  طیسولا :)  ) ۀیفلالا ۀلاسرلا  حرش   - 5

هب ار  نآ  هک  دشابیم  ۀیفلالا » ۀلاسرلا   » رب یئاوتف  یشاوح  حورش و  تاقیلعت و  زا  ترابع  مهیور  رب  هک  زیجولا :)  ) ۀیفلالا ۀلاسرلا  حرـش   - 6
(. شش  ) درمشرب هیلمع » هلاسر   » زا یعون  ار  نآ  دیاب  اذل  و  هدرک ، ریرحت  نیدلقم ، ندرک  لمع  روظنم 

يراتشبن هلاسر  نیا  دیناسر . نایاپ  هب  ناضمر 950 ه ق  هبنشود 27  زور  رد  ار  نآ  هک  رافـسالا : یف  نیمیقملا  مکح  یف  راکفالا  جیاتن   - 7
میـسقت روهـشم ، ماسقا  هب  هلاسر  نیا  رد  هلاسم  نیا  دـشاب . هدرک  زور  هد  هماقا  دـصق  دوخ  دـلب  رد  هک  يرفاسم  مکح  نایب  رد  هدرـشف  تسا 

(. تفه ( ) 7  ) تسا هدش 
(. تشه  ) درک فیلات  ار  نآ  هبنشجنپ 956 ه ق ، زور  رهظ  رد  هک  راقعلا : نم  ۀجوزلا  ثرا  یف  ۀلاسر   - 8

(. هن  ) دومن فیلات  ار  نآ  هجحلا 956 ه ق ، يذ  هبنش 25  هس  زور  رد  هک  ِةَوبَحلا : ماکحا  یف  ۀلاسر   - 9
نیمه تابثا  رد  ار  روبزم  هلاسر  و  تسا ، ینیع  بجاو  هعمج ، زامن  هک  دوب  دـقتعم  یناـث ، دیهـش  ۀـعمجلا : ةولـص  بوجو  یف  ۀـلاسر   - 10

(. هد  ) دننکیم لقن  نآ  زا  دوخ  یلالدتسا  هقف  بتک  رد  ءاملع  زا  يرایسب  درک و  فیلات  هلاسم 
(. هدزای  ) دشابیم هرامش 10  رد  روکذم  هلاسر  زا  ریغ  هلاسر ، نیا  ۀعمجلا : ةولص  یلع  ثحلا  یف  ۀلاسر   - 11

(. هدزاود : ) ۀعمجلا موی  لامعا  یف  ۀلاسر   - 12
(. هدزیس  ) اهجوز رضاحلا  اهب ، لوخدملا  لماحلا  ضئاحلا  قالط  میرحت  یف  ۀلاسر   - 13

(. هدراهچ  ) اهجوز اهنع  بئاغلا  ضئاحلا ، قالط  مکح  یف  ۀلاسر   - 14
(. هدزناپ  ) ۀینلا قیقحت  یف  ۀلاسر   - 15

(. هدزناش ( ) ةریبکلا  ) ةرمعلا جحلا و  کسنم  یف  ۀلاسر   - 16
(. هدفه ( ) ةریغصلا  ) ةرمعلا جحلا و  کسنم  یف  ۀلاسر   - 17
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(. هدجه  ) ةرمعلا جحلا و  تاین  یف  ۀلاسر   - 18
(. هدزون  ) تیملا دیلقت  زاوج  مدع  یف  ۀلاسر   - 19

(. تسیب  ) رئبلا ءام  لاعفنا  یف  ۀلاسر   - 20
(. کی تسیب و   ) لسغلا ءانثا  یف  اریغص  اثدح  بنجملا  ثدحا  اذا  ام  یف  ۀلاسر   - 21

(. ود تسیب و   ) اهنم قباسلا  یف  کشو  ةراهطلا ، ثدحلا و  نقیت  اذا  ام  یف  ۀلاسر   - 22
(. هس تسیب و   ) تسا هتشاگن  فجن  هب  لوبناتسا  زا  تعجارم  ماگنه  ار  نآ  هک  ۀیفجنلا : ثحابملا  باوج   - 23

(. راهچ تسیب و   ) ۀیدنهلا لئاسملا  باوج   - 24
(. جنپ تسیب و   ) ۀیماشلا لئاسملا  باوج   - 25

(. شش تسیب و   ) نیدلا نیز  خیش  ۀبوجا   - 26
(. تفه تسیب و   ) دمحا خیشلا  ۀبوجا   - 27

(. تشه تسیب و  ( ) 8  ) لضافالا ضعبل  لئاسم  ثلث  یلع  ۀبوجا   - 28
(. هن تسیب و   ) ۀیناسارخلا لئاسملا  باوج   - 29

(. یس  ) تسا هتشون  خساپ  اهنآ  هب  لماع ، لبج  رد  هکم ، زا  تعجارم  زا  سپ  هک  لماع : لبج  لئاسم  ۀبوجا   - 30
(. کی یس و   ) تسا تادابع  هب  طوبرم  لئاسم  رد  ابلاغ  ةرصتخملا : يواتفلا   - 31

(. ود یس و  : ) ۀیالولاب الا  ةولصلا  لوبق  مدع  یف  ۀلاسر   - 32
رفص رد 12  ار  نآ  هک  تسا ، يداقتعا  لئاسم  رد  مه  و  یلمع ، تابجاو  هقف و  رد  مه  هک  ۀینیعلا : تابجاولا  یف  ۀیلوبنطـس  الا  ۀلاسرلا   - 33

(. هس یس و   ) تسا هتشاگن  952 ه ق 
(9 . ) تسا سکعنم  نآ  رد  یمهم  تاقیقحت  هک  داشرا  دوقع »  » ثحبم زا  یتمسق  رب  تسا  ياهیشاح  ناهذالا : داشرا  ۀیشاح   - 34

(. راهچ یس و  )
: تسا هتفگ  يدوعلا  نبا  هک  دلجم  ود  رد  رصتخم  تسا  ياهیشاح  مالسالا : عیارش  ۀیشاح   - 35

(. جنپ یس و   ) تسا هتفای  شراگن  نآ  زا  یهجوت  لباق  تمسق 
هب فورعم  هیـشاح  دنور  رب  و  هداد ، رارق  قیقحت  دروم  ار  همالع  دعاوق »  » ثحابم مهم  تاکن  هک  ياهیـشاح  ماکحالا : دـعاوق  ۀیـشاح   - 36

(. شش یس و  ( ) 10  ) تسا هتشگ  مهارف  تراجت -  باتک  ات  هیشاح -  نیا  زا  فیطل  يدلجم  و  دشابیم ، ۀیراجنلا » »
(. تفه یس و   ) عفانلا رصتخملا  ۀیشاح   - 37

: دسیونیم باتک  نیا  ندرک  دای  زا  سپ  ینارهت  گرزب  اغآ  خیش  جاح  موحرم  تاعاقیالا : دوقعلا و  غیص  یف  تاملکلا  رهاوج   - 38
: تسا هدمآ  نینچ  نآ  زاغآ  رد  هک  مدرک  تیؤر  ار  دیهش  دوقعلا » غیص   » هخسن نیدلا ، ۀبه  یلع  دمحم  دیس  هناخباتک  رد  »

ریرحت لاس 996 ه ق ، هب  ار  نآ  هک  تسا  هدوب  یناغماد  دمحم  هاش  نب  یلع  دوصقم  طخ  هب  هخسن  نیا  هلها . وه  امک  اریثک  ادمح  دمحلا هللا 
(. تشه یس و  ( ) 11 « ) تسا هدشن  دای  تاملکلا » رهاوج   » زا یمان  هلاسر ، نیا  رد  نکل  دومن ؛

: داهتجالا قیرط  یلا  داشرالا  و  دابعلا ، لاعفا  ماکحا  و  داعملا ، ءدبملا و  ۀفرعم  یف  داصتقالا   - 39
: تسا هدش  میظنت  شخب  ود  ساسا  رب  هک 

(. هن یس و   ) تسا هدوب  راصتخا  رب  ینبم  باتک ، نیا  رد  یناث  دیهش  شور  یهقف ، تابجاو  عورف و  دئاقع 2 -  لوصا   - 1
ار نآ  لوا ، دیهـش  دننامه  هک  هدرـشف  یلالدتـسا و  یجزم و  تسا  یحرـش  هعمل :) حرـش   ) ۀیقـشمدلا ۀعمللا  حرـش  یف  ۀیهبلا  ۀضورلا   - 40

(. لهچ  ) تسا هدرک  شرازگ  عماج  لومشرپ و  رصتخم و 
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هلاسم و لیلد  هب  دراوم  رثکا  رد  و  هدوب ؛ ریبعت  نسح  تسالـس و  و  يوق ، يدـنب  ناوختـسا  و  راصتخا ، دـنب  ياپ  باتک ، نیا  رد  یناث  دـیهش 
و دراد ، یتاراشا  دیـسریم -  رظن  هب  تسردان  هک  یتروص  رد  لوا -  دیهـش  تایرظن  ءارآ و  زا  ياهراپ  رب  در  یهقف و  مهم  ءارآ  زا  ياهراـپ 

. تسا هدومن  راهظا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  زین  ار  دوخ  یصخش  يأر 
دوخ تاعلاطم  سرد و  رد  ینید  نایوجشناد  ءاملع و  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، رادروخرب  یـصاخ  تیعقوم  زا  یهقف  بتک  نایم  رد  باتک  نیا 

ءاملع و همه  لابقا  ءانتعا و  دروم  یـسرد » باتک   » ناونع هب  نونکات  دیـسر  نایاپ  هب  نآ  فیلاـت  هک  یناـمز  زا  دناهتـشگ و  روآ  يور  نادـب 
. تسا یعیش  هیملع  ياههزوح  رد  ینید  نایوجشناد 

: تفگ ناوتیم  باتک  نیا  تیمها  هرابرد 
جاح هتشون  قبط  هک  دناهتفای  شیارگ  نانچنآ  نآ  تالکشم  حیضوت  باتک و  نیا  رب  یـسیون  هیـشاح  قیلعت و  حرـش و  هب  گرزب  ءاهقف  هک 

(12 . ) تسا هدش  شراگن  نآ  رب  هیشاح  حرش و  دون  هب  بیرق  ینارهت ، گرزباغآ  خیش 
: دنیوگ

عبط هب  فجن  رـصم و  ناریا و  رد  اهراب  و  تسا ، هدرک  فیلات  هام ، هدزناپ  ای  زور و  شـش  هام و  شـش  تدـم  رد  ار  باتک  نیا  یناث  دـیهش 
هب و  هدوب ، لخادـت  لباق  رگید  یخرب  اب  اهنآ  زا  یخرب  میدرک  دای  اهنآ  زا  هک  یتـالاسر  تسا  نکمم  هک  دـش  روآداـی  دـیاب  انمـض  دیـسر .

. دشابیم دنمزاین  رتنوزف ، یشهوژپ  رتشیب و  یتصرف  هب  هراب ، نیا  رد  قیقحت  دشاب . هدش  یفرعم  ددعتم  ياهمان  اب  هلاسر  کی  تروص 
هقف لوصا  بتک  ب - 

یهقف لوصا  هدعاق  دص   - 1 شخب : ود  رد  ۀیعرشلا : ماکحالا  عیرفتل  ۀیبرعلا  ۀیلوصالا و  دعاوقلا  دیهمت   - 41
. یبرع بدا  هدعاق  دص   - 2

. دشابیم نآ  بلاطم  جارختسا  لیهست  يارب  یطوسبم  تسرهف  ياراد  نایاپ ، رد  و 
عبط هب  لوا  دیهـش  هعیـشلا » يرکذ   » باتک اب  رد 1272 ه ق  و  تسا ؛ هدـناسر  ناـیاپ  هب  مرحم 958 ه ق ، لوا  رد  ار  باتک  نیا  یناث  دـیهش 

(. کی ( ) 13 . ) تسا هدیسر 
: تسا هدمآ  تاضور  رد  هسفن : تاعامجا  یسوطلا  خیشلا  فلاخ  ام  لیصفت   - 42

(. ود . ) دناهدرک دامتعا  تاعامجا  هب  هک  تسا  یناسک  رب  در  زین  تاعامجا و  قلطم  رب  در  تقیقح ، رد  باتک ، نیا 
ثیدح مولع  هب  طوبرم  بتک  ج - 

: تفگ ناوتیم  هک  تشاگن  هیارد  ملع  رد  مان  نیا  اب  ياهدرشف  باتک  یناث  دیهش  ۀیاردلا : ۀیادب   - 43
(. کی . ) تشگ باتک  فیلات  راکردنا  تسد  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یعیش  دنمشناد  نیلوا  يو 

(. ود . ) دیسر پاچ  هب  فجن  ناریا و  رد  نتم ، اب  ماوت  باتک  نیا  ۀیاردلا : ۀیادب  حرش   - 44
: دسیونیم باتک  نیا  هرابرد  يدوعلا  نبا  نیثدحملا : تاحالطصا  ۀفرعم  یف  نیدصاقلا  ۀینغ   - 45

یباتک یعوضوم ، نینچ  رد  هعیش  نادنمشناد  زا  کیچیه  یناث  دیهـش  زا  لبق  هدوب و  هقباس  یب  باتک  نیا  فینـصت  هعیـش ، ءاملع  نایم  رد  »
(. هس  ) دشاب ۀیادب »  » زا ریغ  هک  دوریم  لامتحا  دوب ». هدرکن  فیلات 

(. راهچ .« ) ةرخآلا ۀعرزم  ایندلا   » ثیدح حرش   - 46
: دیوگیم یلماع  رح  خیش  موحرم  ثیداحالا : یف  باتک   - 47

(. جنپ . ) دوب هدش  باختنا  بوبحم ، نب  نسح  هخیشم »  » زا هک  ماهدید  یناث  دیهش  طخ  هب  ثیدح  رازه  دودح 
زا ياهراپ  رد  هک  تسا  یباتک  ای  و  لاجرلا » ۀصالخ  دئاوف   » باتک زا  ریغ  و  لاجر ، رد  یـصاخ  باتک  ارهاظ  بسنلا : لاجرلا و  باتک   - 48

(. شش . ) دشابیم فورعم  لاجرلا ،» بتک  یلع  تاقیلعتلا   » ناونع هب  فلؤم  راثآ 
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(. تفه  ) لاجرلا ۀصالخ  دئاوف   - 49
مالک د - 

تسا يراشرس  ینغ و  تاقیقحت  اهثحب و  هک  مالـسالا ،» نامیالا و  ۀقیقح   - » ای مالـسالا - » نامیالا و  قیقحت   - » ای نامیالا -  قیاقح   - 50
 - يرتنوزف لیـصفت  اب  نید -  لوصا  رد  یثحبم  باتک ، نیا  نایاپ  رد  هراب . نیا  رد  تاهبـش  زا  ياهراپ  در  و  مالـسا » نامیا و   » موهفم هرابرد 

لاس 1307 هب  بتک  زا  ياهعومجم  نمض  و  درک ؛ فیلات  هدعقلا 954 ه ق ، يذ  متشه  هبنشود ، بش  رد  ار  نآ  یناث ، دیهش  و  تسا ، هدمآ 
(. کی . ) دیسر عبط  هب  ناریا  رد  ه ق 

نامه هک  تسا  نآ  رب  نامگ  ار  نیفلؤم  زا  ياهراپ  نکل  دشابیم ؛ دئاقع  زا  ثحب  هرابرد  باتک  نیا  ارهاظ  ۀیادهلا : لیبس  یف  ۀـیادبلا   - 51
: دیوگیم ینارهت  گرزب  اغآ  دشابیم . ۀیاردلا » ۀیادب  »

ناشن زین  نآ  مان  و  دشابیم ، باتک  ود  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  و  تسا ، هدرک  دای  ۀیاردلا » ۀیادب   » زا سپ  باتک  نیا  زا  یلماع  رح  خیـش  »
(. ود ( ) 14 « ) تسا هتفای  شراگن  دئاقع ، هرابرد  هک  دهدیم 

. میدرک دای  دیهش  یهقف  بتک  نمض  باتک ، نیا  زا   … ماکحا : داعملا و  ءدبملا و  ۀفرعم  یف  داصتقالا  = 
نافرع قالخا و  ه - 

بجوم هک  یللع  یعرش و  ماکحا  رارسا  زا  نآ  یط  رد  هک  دهدیم  ناشن  باتک  ناونع  رهاظ  نیدلا : ملاعم  رارـسا  یف  نیدصاقلارانم   - 52
رد باتک  نیا  زا  یناث  دیهـش  و  تسا ، هدـمآ  لمع  هب  قیقحت  ثحب و  دـشابیم ،  … تامرحم و -  تاـبجاو و  ینعی  ماـکحا - ، نیا  عیرـشت 

(. کی  ) دنکیم دای  دیرملا » ۀینم  »
: دیفتسملا دیفملا و  بادآ  یف  دیرملا  ۀینم   - 53

رد اهراب  هک  دـیناسر ، نایاپ  هب  لوالا 954 ه ق  عیبر  رد 20  ار  نآ  هک  ءاـتفا ، یتفم و  یـضاق و  ملعت و  میلعت و  یقـالخا  ینید و  بادآ  رد 
(. ود . ) تسا هدیسر  عبط  هب  فجن  دنه و  ناریا و 

(. هس  ) دیفتسملا دیفملا و  بادآ  یف  دیرملا  ۀینم  ۀلاسر  رصتخم   - 54
: دالوالا ۀبحالا و  دقف  دنع  دا  ؤفلا  نکسم  ای -  ۀنکسم -   - 55

رئاس نادـنواشیوخ و  دـنزرف و  نداد  تسد  زا  لـیبق : زا  دـئادش -  بئاـصم و  اـب  ههجاوم  ماـگنه  هب  ار  ناـسنا  فئاـظو  هک  تسا  ياهلاـسر 
هک هاگنآ  دوخ -  تیلست  روظنم  هب  بجر 954  لوا  هعمج  زور  تشاچ  رد  ار  باتک  نیا  یناث  دیهـش  دزاسیم . صخـشم  رگید -  بئاصم 

. تسا هتشاگن  نارگید  يرادلد  تیلـست و  يارب  زین  و  دوب -  هداد  تسد  زا  ار  ملاعم  بحاص  نسح  خیـش  دلوت  زا  لبق  ینادنزرف  ای  دنزرف و 
اهراب باتک  نتم  دش . دهاوخ  رشتنم  پاچ و  يدوز  هب  هللا  ءاش  نا  هدرک و  نادرگرب  یسراف  هب  ار  نآ  لاس 1361 ه ش ، رد  روطس  هدنراگن 

(. راهچ  ) دیسر عبط  هب  ناریا  رد 
: داؤفلا نکسم  رصتخم  یف  دابکالا  دربم   - 56

(. جنپ . ) دش صیخلت  ناگمه ، هدافتسا  روظنم  هب  هک  تسا  هدش  دای  داؤفلا » نکسم   » زا ياهدرشف  باتک  نیا 
يدراوم زا  زین  و  نآ ، تمرح  رب  تنـس  باتک و  تلالد  و  تبیغ ، زا  نآ  رد  هک  تسا  یبلاج  باتک  ۀـبیغلا : ماـکحا  نع  ۀـبیرلا  فشک   - 57

رفص 949 ه ق، رد 13  ار  نآ  یناـث ، دیهـش  و  هدـش ، وگتفگ  نآ  لاـثما  تبیغ و  زا  زارتحا  تیفیک  زا  و  دـشابیم ، زیاـج  ندرک ، تبیغ  هک 
(. شش  ) تسا هدش  نادرگرب  زین  یسراف  هب  زین  اریخا  هدیسر ، عبط  هب  فجن  ناریا و  رد  اهراب  تسا و  هدرک  فیلات 

ینطاب ینورد و  تاکن  بادآ و  ینافرع و  رارـسا  نایب  رد  هک  ةولـصلا :» رارـسا   - » ای ۀـیبلقلا -  ةولـصلا  فئاظو  یلع  ۀـیلعلا  تاهیبنتلا   - 58
غارف خیرات  و  تسا ، هدش  فیلات  ینآرق  تایآ  ثیداحا و  زا  دادمتـسا  اب  و  هدوب ، فلؤم  رظن  دم  رد  زامن  تابجاو  بیترت  و  دـشابیم ، زامن 

(. تفه . ) دشابیم هجحلا 951 ه ق  يذ  مهن  نآ ، زا 
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وحن ح -  هیعدا -  ز -  ریسفت -  و - 
ریسفت و - 

(. کی  ) ۀلمسبلا حرش  یف  ۀلاسر   - 59
هیعدا ز - 

(. کی  ) ۀیعدالا یف  ۀلاسر   - 60
(. ود  ) ۀعمجلا بادآ  یف  ۀلاسر   - 61

وحن ح - 
(. کی  ) وحنلا یف  ۀموظنملا   - 62

طخ هب  ار  هلاسر  نیا  زا  یـشخب  وا  هک  تسا  هدمآ  يدوعلا  نبا  هلاسر  رد  و  دشابیم ، هرامش 62  حرش  هک  وحنلا . یف  ۀموظنملا  حرـش   - 63
(. ود . ) تسا هدید  یناث  دیهش  دوخ 

تازاجا ط - 
ایآ تسین  مولعم  نکل  تسا ؛ هدومن  يروآدرگ  هدـش  رداص  ثیدـح  خـیاشم  زا  هک  یتازاجا  باتک ، نیا  رد  یناث  دیهـش  تازاـجالا :  - 64

و تسا ، هدش  رداص  وا  يارب  یناث  دیهـش  دیتاسا  خیاشم و  زا  هک  دـشاب  یتازاجا  نآ  ياوتحم  هک  تسا  یباتک  نامه  زا  ترابع  باتک ، نیا 
(. کی . ) دشابیم رگید  صاخشا  يارب  خیاشم  تازاجا  قلطم  ای 

، رگید ياهراپ  و  لصفم ، ياهراپ  هک  تسا  هدرک  رداص  یعونتم  تازاجا  شنادرگاـش  زا  یهورگ  هب  یناـث  دیهـش  هذـیمالتل : هتازاـجا   - 65
. دشابیم رصتخم 

: تسا هدرک  دای  دروم  نیا  رد  ار  ریز  تازاجا  ینارهت  گرزب  اغآ  خیش  جاح  و 
رد 957 ه ق. یسیم  نیدلا  ریهظ  خیش  هب  هزاجا   - 1

رد 954. یلماع  یسیم  نیدلا  ییحم  خیش  هب  هزاجا   - 2
رد 965. يرئازج  نیدلا  جات  خیش  هب  هزاجا   - 3

رد 948. یندم  هعمز  نب  نیدلازع  خیش  هب  هزاجا   - 4
رد 941. یئاهب  خیش  ردپ  دمصلادبع ، خیش  هب  هزاجا   - 5

رد 954. یلماع  یعبج  ناملس  خیش  هب  هزاجا   - 6
رد 950. يوسوم  ینیسح  هللاءاطع  دیس  هب  هزاجا   - 7

رد 958. يوسوم  ینیسح  غئاص  نبا  هب  هزاجا   - 8
(. ود ( ) 15  ) رد 953 یجیهال  دومحم  خیش  هب  هزاجا   - 9

هعومجم گنج و  ي - 
رد و  درک ، میدـقت  یمور  هداز  یـضاق  هب  ار  نآ  هتـشاگن و  ملع  هد  هرابرد  هینطنطـسق  رد  هک  تسا  ياهلاسر  مولع : ةرـشع  یف  ۀـلاسر   - 66

. دیدرگ رداص  کبلعب  هیرون »  » هسردم هرادا  سیردت و  يارب  يو  هرابرد  یمکح  هجیتن ،
. دسریم هلاسر  باتک و  داتشه  هب  اعومجم  دنیوگ  هک  یناث  دیهش  یملع  راثآ  زا  یتمسق  دوب  نیا 

راثآ بتک و  زا  يرادرب  هخـسن  فینـصت و  فیلات و  رد  وا  ربص  هلـصوح و  هب  دـناهدرک  داـی  ار  یناـث  دیهـش  لاـح  حرـش  هک  یناگدنـسیون 
یعاسم و  دربیم ، رـس  هب  ترفاسم  رد  یپ  رد  یپ  دوخ  هدوب و  دایز  یناث ، دیهـش  هب  ناعجارم  مینادیم  هکنیا  اـب  دـنراد ؛ یتاراـشا  نارگید ،

نیا هک  درک  یقلت  ینابر  یتبهوم  ار  یقیقحت  قیمع و  ناوارف و  یملع  راثآ  نیا  دـیاب  اذـل  تفرگیم . راک  هب  مالـسا  رـشن  هار  رد  ار  شیوخ 
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. تسا هدوب  رادروخرب  نآ  زا  یهلا  قیفوت  ددم  هب  راوگرزب  دنمشناد 
: دنیوگ و  . » دسیونیم دنکیم -  دای  دیهش ) « ) کلاسم  » زا هک  هاگنآ  يراسناوخ - 

. تشاگن هام  هن  تدم  رد  ار  باتک  نیا  وا 
راوشد وا  رب  یتدم  نانچ  رد  نآ  ریرحت  دنک ، خاسنتـسا  ار  یباتک  نینچ  دهاوخب  رودزم  ياهدنـسیون  ررحم و  کی  رگا  هک  دـنادیم  ادـخ  و 

« دشابیم
. دیامن فیلات  قیقحت ،-  اب  ماوت  دایز -  مجح  نیا  اب  ار  یباتک  دهاوخب  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات 

هکنیا رب  ینبم  هدرک ، لقن  ءاملع  زا  یعمج  زا  ار  نآ  هک  تسا  نیبرقملا » قئادـح   » باتک بحاص  نخـس  روآ ، تفگـش  قیفوت  نینچ  دـی  ؤم 
حرـش ۀیهبلا =  ۀضورلا   » باتک فیلات  هب  رادقم ، یلاع  ملاع  نیا  مینادیم  هکنانچ  دومن ، فیلات  هاتوک  یتدـم  رد  ار  باتک  نیا  یناث  دـیهش 

. دوریم رامش  هب  یلالدتسا  هقف  ياهباتک  نیرتهب  زا  هک  یباتک  دیدرگ ، قفوم  هام  دنچ  یط  رد  هعمل »
 - باتک تسیود  هک  تشاذگ  یقاب  دوخ  زا  باتک  رازه  ود  یناث ، دیهـش  هک  دـنکیم  لقن  قثوم  يدنمـشناد  زا  لمآلا » لما   » بحاص زین  و 

. تسا هدوب  نارگید ، راثآ  وا و  دوخ  یملع  راثآ  زا  معا  وا ، فیرش  طخ  هب  روبزم -  بتک  عمج  نایم  زا 
اب ار  ملق  رابکی ، وا  هک  درامـشیم  رب  نینچ  ار  وا  تامارک  زا  یکی  دوخ ، سیباقم »  » باتک تامدقم  رد  یمظاک  هیقف  هللادـسا  خیـش  موحرم 

: دیوگ هکلب  و  تشونیم ، رطس  یس  ات  تسیب  دودح  نآ  اب  درکیم و  انشآ  تاود 
(16 . ) دروآ یمرد  شراگن  هب  ار  رطس  داتشه  ای  لهچ 

یمالسا نادنمشناد  ءاملع و  هاگدید  زا  یناث  دیهش 

نآ یمالـسا  ناهج  تفای -  هار  گرزب  دیتاسا  رـضحم  رد  و  درک ، زاغآ  یمالـسا  نادلب  ندیدرونرد  هب  هک  هاگنآ  زا  یناث -  دیهـش  ترهش 
هک یلاح  رد  مه  نآ  هدوب ، ناگمه  فارتعا  لوبق و  دروم  شداـهتجا  ماـقم  زین  وا و  یملع  تلزنم  اجیردـت  هک  اـجنآ  اـت  تفرگ  ارف  ار  زور 
اب مه  نآ  وا -  شیاتـس  هب  اهنابز  هک  دوب  نانچ  ترهـش ، نیا  هجیتن  دوب -  هتـشاذگن  رـس  تشپ  ار  شرمع  زا  لاس  هس  یـس و  زا  شیب  زونه 

. دندرک زاغآ  نخس  يو ، ءانث  حدم و  هب  یفلتخم  تارابع  اب  و  هدش ، هدوشگ  يو -  یحور  تسادق  زا  ياهزیمآ 
. میروآیم ریز  رد  ار  اهنخس  نیا  زا  دنچ  یئاه  هنومن  ام  و 

: يدوعلا نبا   - 1
و هدوب ، هتـسارآ  لامک  رخافم  زا  یعاونا  اب  وا  تیـصخش  تماق  هدوب و  دـجاو  ار  یئاه  هبخن  نساـحم و  لاـمک ، ياهتلـصخ  زا  یناـث  دـیهش 
ءدـبم و تما و  نیا  درمناوـج  گرزب و  خیـش و  وا  تفاـییم . وا  راوـج  رد  ار  نتـشیوخ  هک  دـیلابیم  يدـنمزارف  حور  ناـج و  هب  وا  دـبلاک 

همانرب نانچ  ار  دوخ  يزور  هنابـش  تاقوا  تشادـن . فورـصم  تلیـضف  بسک  رد  زج  ار  شرمع  زا  ياهظحل  تسا …  هدوب  لئاضف  ياهتنم 
. دتفا دنمدوس  تاظحل  مامت  رد  ار  يو  هک  درکیم  يزیر 

«: سیباقملا  » بحاص  - 2
یهار هب  مدرم  ینید  يامنهار  یمالسا ، فئاوط  همه  یتفم  ناینیشیپ ، راگدای  ناینیسپ ، هردان  نیرحبتم ، لمکا  نیرخاتم ، لضفا  یناث ، دیهش 

لئاضف نایب  رد  وا  قح  ءافیتسا  ایازم و  ندرمـشرب  زا  ناگرزب  نانخـس  هک  دوب  تعیرـش  رون  و  هعیـش ، يادـتقم  میقتـسم ، یطارـص  رادـیاپ و 
. تسا اسران  ششزرارپ 

لضف يادنلب  رد  دشابیم . هنوگ  تریح  زیچان و  یسب  شدنلب  ياهتلصخ  بقانم و  شرازگ  رد  كرتس ، نادنمـشیدنا  نادنمدرخ و  راتفگ  و 
رد وا  و  تخاس ؛ رارقرب  یئآمه  درگ  تداهش ، لالج و  هوکش و  لمع و  ملع و  بتارم  نایم  دوخ ، تیصخش  يالبال  رد  تداعس  لامک و  و 

(17 . ) تسا هدوب  دیؤم  قفوم و  یسب  لاعتم ، دنوادخ  راکشآ  ناهن و  فطل  هیاس 
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: یلماع رح  خیش   - 3
تیعماج تلزنم و  هوکش  ماقم و  تمظع  رحبت و  قیقحت و  يوقت و  تدابع و  دهز و  لضف و  ملع و  هقف و  رد  یناث  دیهش  تیعقوم  عضوم و 

، تسا رامش  ءاصحا و  دح  زا  شیب  شا  هدیدنـسپ  فاصوا  نساحم و  میئامن . وگزاب  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  زا  رتروهـشم  تالامک ، لئاضف و 
عاونا عماج  نآرق و  هب  ملاع  ملکتم و  میکح و  يوحن و  دـهتجم و  هیقف و  وا  تسا . اـهنابز  رـس  رب  روهـشم و  وا ، یملع  راـثآ  تافنـصم و  و 

(18 . ) درک زاغآ  ثیدحلا » ۀیارد   » رد یباتک  فینصت  هب  هعیش  ءاملع  عمج  رد  هک  تسا  یسک  نیتسخن  و  هدوب ، اهشناد  مولع و 
«: قئادحلا  » باتک بحاص  ینارحب ، فسوی  خیش   - 3

یققحم و  لماع ، تسا  یملاع  تسا . رامـش  رب  تاقث ، ءالـضف و  مظاعا  ءاس و  ؤر  ناگتـسجرب و  زا  هعیـش  نادنمـشناد  نایم  رد  یناث  دـیهش 
، دیآرد شرامـش  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتنوزف  شا  هدیمح  فاصوا  نساحم و  هک  دهاجم  تسا  یئاسراپ  دهاز و  و  فاکـشوم ، قفوم و  تسا 

(19 . ) دنک یسرروغ  ار  اهنآ  الماک  دناوتب  یسک  هک  تسا  نآ  زا  شیب  شلئاضف  و 
«: لاجرلا دقن   » باتک رد  یشرفت   - 4

ار ملع  زا  یناوارف  ياههیام  شیوخ  رطاخ  هنازخ  رد  هک  دشابیم  دامتعا  دروم  لاجر  زا  هعیش و  دنموربآ  هجوم و  نادنمشناد  زا  یناث  دیهش 
رطاخ هب  و  درک ، فیلات  ار  یبلاج  سیفن و  ياهباتک  و  درورپ ، ار  ياهتسجرب  نادرگاش  تسا . هدوب  اهشزغل  زا  هزیکاپ  شنانخـس  و  هتخودنا ،

(20 . ) دیسر تداهش  هب  هینطنطسق  رد  عیشت 
«: تانجلا تاضور   » بحاص يراسناوخ ،  - 5

، تیصخش هوکش  ظاحل  زا  هک  مرادن  دای  هب  ار  یسک  هعیش  هتسجرب  گرزب و  نادنمـشناد  عمج  رد  لاس 1263 ه ق ، دودح  ینعی  نونکات ،
صقن یب  یگتخپ و  و  نخـس ، تیونعم  عبط ، تفارظ  ناداتـسا ، ترثک  یلیـصحت ، همانرب  ماـظن و  هقیلـس ، نسح  یمهف ، شوخ  ردـص ، هعس 

ولت یلاـت  هک  دـنایامنیم  ناـنچ  تلزنم ، برق  یهلا و  قـالخا  هب  قلخت  رد  راوگرزب  داتـسا  نیا  هکلب  دـسرب . وا  ياـپ  هب  یملع ، راـثآ  ندوـب 
(21 . ) دراد رارق  كاپ  ناموصعم  زا  سپ  هدر  رد  هلصافالب  ینعی  تسا ، مالسلا ) هیلع   ) موصعم

: ثدحم يرون  نیسح  ازریم  جاح   - 6
تفگش تیصخش  نارود و  هردان  يو  دیآیم ، رامش  هب  صصختم  نادنمشناد  نیرتلماک  ءاملع و  نیرتلضاف  نیرخاتم ، عمج  رد  یناث  دیهش 

(22 …  ) هعیش و يادتقم  و  میقتسم ، طارص  هب  مدرم  يامنهار  یمالـسا و  فئاوط  همه  یتفم  و  نیـشیپ ، ناگرزب  راگدای  و  ناینیـسپ ، زیگنا 
. تسا هدوب 

: یناقمام همالع   - 7
. تسا هدوب  راتفگ  هزیکاپ  زین  راشرس و  یتاظوفحم  ياراد  یناث ، دیهش 

زا نکل  دوشیم ؛ -  شرازگ  نآ  رد  ثیدح  لاجر  افرص  هکلب  تسا ، هدشن  فیلات  نادنمشناد  لاح  حرـش  تهج  رد  هچ  رگا  ام -  باتک  و 
(23 . ) مینکیم دای  باتک  نیا  رد  نمیت  كربت و  روظنم  هب  ار  اهنآ  لاح  حرش  زا  ياهشوگ  يرطس و  راوگرزب ، داتسا  نیا  لاثما 

: ینیما همالع   - 8
و كرتس ، ءاهقف  داتسا  و  مالسا ، نیئآ  نید و  رویز  و  ملع ، جاوم  رحب  نیرتراشرس  و  راگزور ، يایاطع  تانسح و  نیرتگرزب  زا  یناث  دیهش 

یضایر و  یعیبط ، بدا ، رعش ، لوصا ، هقف ، مالک ، تمکح ، لیبق : زا  شزرا  اب  ياهـشناد  مولع و  رد  صـصختم  شناد و  اب  سونام  انـشآ و 
اذل دشابیم . مولع  نیا  مامت  رد  وا  روآ  تفگش  بلاج و  ترهش  دزاسیم  زاین  یب  داتسا  نیا  فیرعت  تمحز  زا  ار  ام  هک  هچنآ  تسا . هدوب 

. دشابیم یفیرعت  هنوگره  زا  رتنشور  شیقالخا  یملع و  تلزنم  ماقم و  نوچ  میرادن ؛ يزاین  ندناسانش  فیرعت و  هب 
. دشابیم وا  ترهـش  جوا  زا  رت  نیئاپ  هتـشادرب و  رذـگهر  نیا  رد  وا  هک  تسا  يدـنلب  ياهماگ  زا  رت  هاتوک  دـنیوگیم ، وا  هرابرد  هچ  ره  و 

ناسحا مرک و  دوخ ، هبون  هب  زین  وا  و  هتـشاد ، ینازرا  قلخ  رب  ار  الاو  یتمعن  نینچ  شرفاو  يامعن  نایم  زا  هک  یئادـخ  وا ، رب  دـنوادخ  دورد 
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تما ناـیم  رد  دزاـسیم  هدروآرب  ار  هعماـج  زاـین  هک  یمولع  شخبیئاـهر و  نیرفآ و  قیفوت  ياـهشناد  و  هدومن ، هضاـفا  مدرم  هب  ار  دوخ 
(24 . ) تسا هدیشخب  قنور  اهنادب  هداد و  جاور 

: ءاتفا داهتجا و  هلحرم  هب  لین 

ار تقیقح  نیا  یلو  دشابیم ، داهتجا  طابنتـسا و  تردق  ناوت و  زا  رادروخرب  هک  داد  تسد  ساسحا  نیا  لاس 944 ه ق  رد  یناث  دیهش  هب 
داهتجا و ظاحل  زا  وا  تبترم  هب  مدرم  ماجنارس  هک  تشاد  هاگن  یفخم  ار  یـساسحا  نینچ  لاس 948 ه ق ، ات  و  دومنن ، راهظا  یسک  چیه  هب 

. دندرکیم هعجارم  ودب  دیلقت ، يارب  ياهتسیاش  عجرم  ناونع  هب  دندش و  هاگآ  ءاتفا ،
: دیوگیم يدوعلا  نبا 

هبنـشود بش  دربیم -  رـس  هب  نانمـشد  زا  ءافتخا  لاح  رد  نیزج »  » رد عقاو  نم ، هناـخ  رد  هک  یماـگنه  هسفن - » هللا  سدـق   » یناـث دیهـش  »
اما تسا ؛ هدوب  لاس 944 ه ق ، اب  نامزمه  داهتجا ، هبترم  هب  وا  لوصو  ناـمز  زاـغآ  هک  دومن  شرازگ  نینچ  نم  هب  رفص 956 ه ق  مهدزای 

نامزمه یناث  دیهـش  دمآ ». لئان  داهتجا  ماقم  هب  یگلاس  هس  یـس و  رد  وا  نیاربانب  دوب . نراقم  لاس 948 ه ق  اب  نآ  راشتنا  داهتجا و  روهظ 
زین يدوعلا -  نبا  ینعی  دوخ ، مزالم  درگاش  يارب  یتح  ار -  تقیقح  نیا  نکل  دومن ؛ زاغآ  ناهذالا » داشرا  حرش   » شراگن هب  شداهتجا  اب 

. تخاسن المرب 
: دسیونیم هراب  نیا  رد  يدوعلا  نبا 

؛ تشگ غراف  داشرا » حرش   » باتک زا  ياهراپ  فیلات  زا  و  درکن ، راهظا  یسک  چیه  هب  ار  راک  نیا  دومن و  زاغآ  ار  داشرا  حرش  یناث ، دیهش  »
هبطخ و هتـسشن و  يدـنلب  یـسرک  ربـنم و  رب  یناـث  دیهـش  هک  مدـید  ناـنچ  اـیؤر  ملاـع  رد  نم  یبـش  دوب . هدرکن  تیؤر  ار  نآ  یـسک  یلو 

دیهـش يارب  ار  ایؤر  نیا  نم  مدوب . هدینـشن  نونکات  تحاصف  تغالب و  ظاحل  زا  ار  نآ  ریظن  هک  ياهبطخ  هدرک ، زاـغآ  ار  یبلاـج  ینارنخس 
حرـش  » مدید متـسیرگن ، نادب  نم  داد . نم  هب  ار  نآ  تشاد و  تسد  رد  ار  ياهوزج  دمآ ، نوریب  نآ  زا  دش و  هناخ  دراو  وا  متخاس ، وگزاب 

.« تسا هتفای  ساکعنا  نآ  رد  تغالب  تحاصف و  یلاع  يایازم  همه  هک  دشابیم  ياهبطخ  ياراد  تسا و  داشرا »

يرعاش رد  وا  ماقم  یناث و  دیهش 

قیمع عماج و  ياهنوگ  هب  ار  اهنآ  مینیـشنب و  يرواد  هب  اهنآ  هرابرد  ات  تسا  هدیـسرن  ام  هب  نونکات  یناث  دیهـش  زا  يدایز  ياهرعـش  هچرگا 
تسا هتفرگ  رارق  ام  رایتخا  رد  ات  دندنادرگ  تسد  هب  تسد  ار  اهنآ  دیهـش ، لاح  حرـش  ناگدنـسیون  هک  یکدنا  تایبا  نکل  مینک ؛ یبایزرا 
نودـب هدرتسگ و  یئاناوت  و  تسدرود ، ياهقفا  رد  وا  يریگ  جوا  لیخت و  زا  يو  عتمت  زا  یکاـح  تیرعاـش و  رد  وا  یگیاـمنوزف  رگناـیامن 

. دشابیم موظنم  نانخس  شنیرفآ  رب  يو  فلکت 
. تسا سونام  ان  ریباعت  اههژاو و  لامعتسا  زا  يرآ  و  نایب ، یئاویش  ابیز و  یعلطم  ناور و  يریباعت  ياراد  دیهش  راعشا 

ملع رد  يو  هموظنم  زا  هکناـنچ  تسا ؛ یملع  بلاـطم  اهفدـه و  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدرک  ءاـشنا  یعونتم  فادـها  تهج  رد  يراعـشا  وا 
. میدرک دای  شراثآ -  ندرمشرب  نمض  وحن - 

نآ هرابرد  یبلطم ، هب  زاین  بسح  رب  عقوم و  تبسانم  هب  يو  هک  دیآیم  رب  نینچ  هدنام  راگدای  هب  یناث  دیهش  زا  هک  یکدنا  راعشا  لالخ  زا 
هک هدوبن  لابلا  غراف  نانچنآ  يو  نوچ  دادیمن ؛ رارق  یئوگرعش  رایتخا  رد  ياهفرح  نارعاش  دننام  ار  دوخ  ياهتصرف  مامت  تفگیم و  رعش 

یطئارـش نینچ  رد  و  درکیم ، باجیا  ار  ياهیـضق  فطاوع و  هک  تفگیم  رعـش  هاگنآ  طقف  دروآ . يور  رما  نیدـب  یتصرف  ره  رد  دـناوتب 
. دروآیم مظن  هتشر  هب  ار  دنچ  یتایبا  تشگیم و  هریچ  وا  رب  تیرعاش  هک  دوب 

. دسریم مرتحم  ناگدننک  هعلاطم  رظن  هب  يو  راعشا  زا  یئاه  هنومن  کنیا 
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: درک ءاشنا  ار  ریز  راعشا  تفای ، قیفوت  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  ترایز  هب  لاس 943 ه ق ،. رد  یناث  دیهش  یتقو 
يرولا فرشا  یلع  میلست  ةولص و 

رصحلا دحلا و  نع  وبنی  هلضف  نم  و 
هلعنب قابطلا  عبسلا  یق  ردق  نمو 

رهملا نع  قاربلا  هللا  هضوعو 
هبحب یلعلا  هللا  هبطاخو 

رح دبعل و ال  لصحی  مل  اهافش و 
قئال کلضف  دادعت  نع  یلودع 
رثنلا مظنلا و  یف  هنع  یناسل  لکی 

تتا نم  حدم  یف  سانلا  لوقی  اذام  و 
رکذلا مکحم  یف  ءارغلا  هحئادم 
زجاع یعس  الجاع  هیلا  تیعس 

يرهظ تلقثا  ۀمج  یبونذ  ءبعب 
یتمه كرح  قوشلا  حیر  نکلو 

يرقف عم  یسفن و  فعض  عماجرلا  حورو 
مهذفوب مارکلا  برعلا  ةداع  نمو 
رفولا ربحلا و  ریخلاب و  هتداعا 
مهلیزنل یضم  دعو  الب  وداج  و 

رصم یف  ریخلا  ینتدعوا  دق  فیکف و 
یترایز یف  يدیس  یئاجر  ققحف 

يرشح یف  ۀعافشلا  یئانم و  لینب 
: تسا هتفگ  زین  و 

ربجی نم  لالضلا و  تایآ  رمدت  ۀمکح  ۀیآ  نآرقلا  یف  ءاج  دقل 
« رفکیلف ءاش  نم  نمؤیلف و  ءاش  نمف   » انیدیاب رایتخالا  نا  ربختو 

: دروآ مظن  هب  ار  ریز  تیب  ود  دش ، هداز  يو  بایغ  رد  وا  يارب  يدنزرف  تفای : هدژم  هک  هاگنآ  و 
رشبلا نم  مالغ  دولومب  مکیلع  هلضفب  میرکلا  انالوم  نم  دقو 
رجه دق  لصولا  هل  ابلق  هب  ییحا  هئاقب و  لوطب  انعتم  برایف 

یناث دیهش  تداهش  لماوع  للع و 
راطقا و مامت  رد  یعیرس  دنلب و  عیسو و  یئاهماگ  اب  توعد  نیا  دش . زاغآ  عیشت  هب  توعد  دنتفای ، هار  ناریا  نیمزرس  هب  نیملسم  هک  هاگنآ 

. تفای هدرتسگ  ياهصرع  دوخ ، يارب  دمآرد و  تکرح  هب  ناریا  یحاون 
نوچ و  هداهن ، يور  نآ  ياـهیدابآ  اهرهـش و  هب  هعیـش  زا  یهورگ  هک  تشاذـگ  ینوزف  هب  ور  ناـنچنآ  یتیگ  زا  هطقن  نیا  رد  عیـشت  راـشتنا 

دـیعبت و هلاسم  نارود ، نآ  دبتـسم  رابج و  تموکح  يارب  دـندروآ . هانپ  نیمزرـس  نیا  هب  دـندرب  یمرـس  هب  نامز  نآ  تموکح  راشف  تحت 
نیا دـشیم . یقلت  يداع  یعیبط و  رما  کی  بتکم ، نیا  نایعاد  هعیـش و  لاجر  راتـشک  نتخاس و  ناـمناخ  یب  هجنکـش و  ندرک و  ینادـنز 
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دنزیرگب اهاجنآ  زا  دنزاس  رارقرب  هلصاف  تفالخ ، زکرم  هب  کیدزن  ياهیدابآ  اهرهـش و  اب  رگا  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  نایعیـش  زا  هورگ 
. دندوب هدرکن  كرد  ار  مالسا  زا  یموهفم  هک  تسا  یناراوخنوخ  تسد  زا  یئاهر  اهنآ و  ناج  يارب  هلیسو  نیرتهب 

ناسارخ نکل  تفریم ؛ رامـش  هب  يوما  تفالخ  ناکرا  ندیبوک  مهرد  یـسابع و  تفالخ  دنمورین  ياههیاپ  زا  یکی  ناسارخ  دیدرت ، نودب 
« دمحم لآ  نم  اضرلا   » هیعاد هب  هطقن  نیا  رد  توعد  هکلب  دیشوکیمن ؛ اهنآ  عفانم  تهج  رد  درکیمن و  توعد  نایسابع  هب  ار  مدرم  افرص 
زا تیبـلا » لـها   » و دـمحم » لآ   » هژاو هک  تسا  یعیبـط  دادیم . همادا  ار  دوـخ  شبنج  تیبـلا ،» لـها   » نانمـشد ندرب  ناـیم  زا  تـهج  رد  و 

تهج رد  توعد  تروـص  تفریم . راـک  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) شکاـپ دـالوا  یلع و  دروـم  رد  هراوـمه  هدوـب و  انـشآ  سونأـم و  ياـههژاو 
. درکیم رظن  بلج  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکاربمایپ نادناخ  مان  هب  طقف  مه  نآ  هیما  ینب  هطلس  تموکح و  يزادنارب 

هعلاطم دروم  ار  اهنآ  هب  ملـسموبا  نتـسویپ  نایـسابع و  توعد  خیرات  ام  هک  دزاسیم  رادومن  ار  دوخ  هرهچ  هاگنآ  خـیرات  یط  رد  هتکن  نیا 
رد دنتفرگ و  هلصاف  اهیریگرد  ءاغوغ و  نیا  زا  دماجنایمن  بولطم  یماجرف  هب  رما  نیا  دنتسنادیم ، هک  هعیش  نایاوشیپ  یلو  میهدیم ؛ رارق 

. دندرکن یتلاخد  نآ 
هدوب و شیازف  لاح  رد  زور  هب  زور  تیبلا » لها   » هب ناملـسم  نایناریا  شیارگ  هک  تسنیا  درک  راهظا  تیعطاق  اـب  ار  نآ  ناوتیم  هک  یبلطم 

زکرمت اجنآ  رد  عیـشت  هداهن و  ترثک  هب  ور  هطقن  نیا  رد  نایعیـش  اذل  و  دـش ، رادروخرب  یفـصولا  دـیاز  يورین  تردـق و  زا  عیـشت  توعد 
. تفای

يداـم و تاـناکما  ماـمت  اـب  ناـمز  زا  ههرب  نیا  رد  نایعیـش  مینیبیم  نوچ  دوب ، هتفاـی  تسد  دوخ  تزع  جوا  هب  هیوب » لآ   » نارود رد  عیـشت 
توعد عیـشت  ینابم  میکحت  و  تیبلا » لها   » بهذـم هب  يرفاو  مامتها  تیانع و  اـب  ار  مدرم  دـندرکیم و  تیوقت  ار  بتکم  نیا  دوخ  يونعم 

. دندومنیم
مان اب  ار  ناشراثآ  هچابید  گرزب ، نافلؤم  زا  یخرب  یتح  و  دـیدرگ ، رادروخرب  هیوب  لآ  نادـناخ  صاخ  تیانع  زا  ير ، مق و  یهقف  بتکم 

یعیفر هلق  رد  هیوفص -  رصع  ات  یتح  نوگانوگ -  طئارش  عاضوا و  خیرات و  راودا  یط  ناریا  رد  عیـشت  ناسنیدب  دنتـسارآیم . نادناخ  نیا 
يایاوز مامت  رد  عیـشت  تیبلا ،» لها   » هتخابلد هوتـسن و  ینادنمـشناد  تمه  هیاـس  ریز  زین  هیوفـص  ناـمز  رد  تشاد . رارق  تیعقوم  ظاـحل  زا 

. تفرگ دوخ  رایتخا  رد  ار  ناریا  تلم  رادیب  ياهبلق  درک و  ذوفن  ناریا  نیمزرس 
. درب ورف  فرگش  یثارح  میب و  رد  ار  ینامثع  يروطارپما  عاضوا ، نیا  هجیتن  و 

، دنروآرد رـس  ياهیـضق  ره  زا  هک  دیئاپیم  ار  مدرم  ینیبزیت ، ياهمـشچ  اهـسوساج و  تشاد  رارق  اهینامثع  تموکح  تحت  هک  یطاقن  رد 
. دزاس نوگژاو  ار  ناماس  نیا  تفالخ  هکیرا  هدرک و  يورشیپ  ینامثع  تموکح  زکرم  بلق و  ات  دوب  نکمم  انایحا  هک  ياهیضق 

رد یئورین  كرحت و  نانچنآ  ياراد  نانآ  دنتسنادیم  نوچ  دنتـشاد ؛ رارق  تبقارم  تحت  يرگید  هورگ  ره  زا  شیب  هعیـش  هک  تسا  یهیدب 
اب فلاخم  رماوا  ربارب  رد  هجو  چیهب  اهنآ  تسا و  یمتح  تموکح ، يارب  رطخ  دـندرگ  راک  هب  تسد  رگا  هک  دنتـسه  نامز  نایتوغاط  ربارب 

. دنروآیمن دورف  میلست  رس  مالسا ، ینابم 
هک بلح »  » لیبق زا  دوب ، هتفای  نامزاس  اجنآ  رد  یعیش  ياهتموکح  البق  هک  تشگیم  لومعم  یئاهرهش  رد  هجو  نیرتدیدش  اب  تبقارم  نیا 

. تفریم رامش  هب  ناینادمح  نطوم 
یناث دیهش  تشگزاب  درزآیم . تخس  ار  یناث  دیهـش  هک  میبای  یمرد  ار  دیدش  ياهتبقارم  راشف و  زمر  میریگ  رظن  رد  ار  تاکن  نیا  ام  رگا 

تلیضف قاشع  ءاملع و  زا  یهجوت  بلاج  هقلح  رهش ، نیا  هیرون  هسردم  رد  وا  اریز  دوب ، يراشف  نینچ  لولعم  شنطوم ، يوس  هب  کبلعب  زا 
دـش عقاو  مدرم  لابقا  لومـشم  هجوت و  دروم  نانچ  نآ  و  دومنیم ، ءاقلا  اهنآ  هب  ار  شیوخ  ياههظعوم  سورد و  دوخ ، هک  داد  لیکـشت  ار 

. درکیم سیردت  ار  ناش  یسرد  ياهباتک  یبهذم  ره  رد  و  دادیم ، يوتف  اهنآ  بهذم  قباطم  هقرف  ره  هب  هک 
يارب ریزگان  دـیاب  سپ  دوبن . دـنیآ  شوخ  ياهقطنم -  نینچ  رد  مه  نآ  یناـمثع -  تموکح  يارب  فرگـش ، یملع  تضهن  تکرح و  نیا 
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تیارـس رگید  طاقن  هب  ات  دتـسیا  زاب  شتعرـس  زا  شبنج  نیا  دـیآ و  لمع  هب  يریگولج  نآ  يورـشیپ  زا  ات  درک  داجیا  يزرم  تضهن ، نیا 
. دنکن

نآ تشاد و  دوجو  يدرف  هب  رصحنم  هار  کی  لکشم ، نیا  لح  يارب  درک ؟ عورش  اجک  زا  دیاب  دیـسر و  یفده  نینچ  هب  دیاب  هنوگچ  نکل 
. دومنیم عطق  دیاب  تکرح  نیا  یتایح  وضع  سار و  هک  دوب  نیا 

رب شیاه  هیاپ  هک  ياهکیرا  زا  یناـبهاگن  روظنم  هب  تموکح ، کـلم و  زا  میب  و  هنیک ، زا  هدـنکآ  ياهیحور  هناراـکبان و  تسایـس  رطاـخ  هب 
. دش ینابرق  عیشت  مالسا و  هار  رد  یناث  دیهش  دوب ، هدش  هداهن  ناکاپ  نوخ  نتخیر 

توادع و هنیک  هرئان  املسم  تسا  هدش  عقاو  راوگرزب  دنمـشناد  نیا  روضح  هقراب  عاعـشلا  تحت  وا  تیـصخش  دیدیم  یتقو  یماش  فورعم 
. تشگیم رتروهلعش  شلد  رد  تداسح  بیهل 

: دوخ تداهش  هرابرد  یناث  دیهش  ینیب  شی 

: تفگیم یئاهب  خیش  ردپ  یثراح ، دمصلادبع  نب  نیسح  خیش 
هب مدش ؟ ایوج  وا  زا  ار  یتلاح  نینچ  تلع  دوب . هتفر  ورف  نتشیوخ  رد  هک  متفای  كانشیدنا  تخس  ار  وا  مدش و  دراو  یناث  دیهـش  رب  يزور 

: تفگ نم 
یتفایـض سلجم  هک  مدید  باوخ  هب  ار  يدـهلا » ملع   » یـضترم دیـس  ایؤر  ملاع  رد  اریز  مشاب ، دیهـش  نیمود  هک  مرادـنپیم  نینچ  مردارب !

تساخرب و اج  زا  یضترم  دیس  مدش ، سلجم  نیا  دراو  نم  یتقو  دنتشاد . تکرش  نآ  رد  هیماما  هعیـش  نادنمـشناد  ءاملع و  داد و  لیکـشت 
. منک سولج  لوا  دیهش  رانک  رد  هک  داد  روتسد  تفگ و  تینهت  نم  هب 

لها میرح  زا  عافد  قیرط  رد  لوا -  دیهـش  ینعی  راوگرزب ، داتـسا  نوچمه  رادقم  یلاع  دنمـشناد  نیا  میا ، هدید  و  دید ، میهاوخ  هکنانچ  و 
. دش رادربمان  بقلم و  یناث » دیهش   » هب دیسر و  تداهش  هب  نانآ -  ینابم  میلاعت و  جیورت  رشن و  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلا

نایم رد  ار  یئاهشسرپ  هلاسر  نیا  رد  دمصلادبع  نب  نیسح  خیش  اب  روکذم  دیس  هک  ینیسحلا - » نسح  نیدلاردب  دیـسلا  لئاسم   » هلاسر رد 
: تسا هدمآ  نینچ  تشاذگ 

: دنیوگیم هک  دنراد  ياهدیقع  هچ  دوشیم  لقن  یناث  دیهش  زا  هک  ياهیضق  هرابرد  ام  يالوم  داتسا و  لاؤس : »
: تفگ امش  هب  یناث  دیهش  دیدوب ، وا  هارمه  زین  امش  و  درکیم ، روبع  لوبناتسا  رد  ياهطقن  زا  یناث  دیهش 

. دیـسر تداهـش  هب  هطقن  نیمه  رد  یناث  دیهـش  تسویپ و  تیعقاو  هب  ینیب  شیپ  نیا  و  دسریم ، لتق  هب  هطقن  نیا  رد  مرتحم  یـصخش  ابیرق 
باوج تسا ؟) تسرد  هیضق ، نیا  ایآ  ، ) درک یقلت  راوگرزب  تیصخش  نیا  هداعلا  قراخ  تالاح  تامارک و  زا  ار  هعقاو  نیا  دیاب  دیدرت  یب 

. تفرگ تروص  ینیب  شیپ  نینچ  ناسنیدب  يرآ ، - 
. مدوب ینیب  شیپ  نیا  رد  وا  بطاخم  نم  و 

. دیسر تداهش  هب  هطقن  نامه  رد  داتسا  هک  دنداد  شرازگ  نینچ  زین  ام  هب  و 
.« دوب هدرک  يرگن  هدنیآ  ینیب و  شیپ  شیوخ  يارب  یناسفن -  هفشاکم  قیرط  زا  ار -  هثداح  نیا  و 

یناث دیهش  تداهش  تیفیک 
: دسیونیم هیلع ) هللا  ناوضر   ) یلماع رح  خیش  موحرم 

رفن ود  هک  دوب  نیا  دنکیم -  دییات  ار  نآ  زین  نادنمشناد  ياههتشون  مدینش و  ءاملع  یضعب  زا  هک  هچنآ  قبط  یناث -  دیهش  تداهـش  تلع  »
هب نیفرط و  زا  یکی  عفن  هب  ار  يوعد  عرش ) نوناق  قبط   ) زین وا  و  دندرک ، هعجارم  یناث  دیهش  هب  همکاحم  هعفارم و  روظنم  هب  عبج »  » مدرم زا 
دزن دـمآ و  مشخ  هب  دوب ) هتفرگ  ماـجنا  قح  هب  هک   ) يرواد نیا  زا  موـکحم  صخـش  دوـمن . رداـص  مکح  هداد و  هلـصیف  رگید  فرط  ررض 
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باتک فیلات  مرگرس  نایرج ، نیا  اب  نامزمه  یناث  دیهش  درک .) تیاعـس  وا  هرابرد  و   ) تفر یماش » فورعم -   » نامه ینعی  ادیـص ، یـضاق 
. تشاگنیم ار  باتک  نیا  زا  هوزج  کی  يزور  ره  رد  ابلاغ  و  دوب ، هعمل » حرش  ۀیهبلا =  ۀضورلا  »

: دوشیم هدافتسا  هعمل » حرش   » لصا هخسن  زا  هکنانچ  و 
خیرات باتک ، نیا  ناونع  هحفص  رد  یناث  دیهش  اریز  درک ؛ فیلات  زور  شش  هام و  شش  تدم  رد  ار  روبزم  باتک  راوگرزب ، دنمـشناد  نیا 

. دوب هدرک  تشاددای  ار  نآ  فیلات  عورش 
یناتسروگنا رد  راوگرزب  ملاع  نیا  تشاد . لیـسگ  عبج »  » هب یناث  دیهـش  ندرک  ریگتـسد  نتفای و  يارب  ار  یـصخش  یماش ، فورعم  يراب ،

يریگتـسد هب  قفوم  رومام ، نیا  اذل  . ) دوب فیلات  مرگرـس  رگید ، لغاشم  زا  لاب  غارف  اب  مدرم و  زا  رودب  ار  یتدـم  تسا ، هدوب  وا  نآ  زا  هک 
: دوب هتفگ  رومام  نیا  هب  رهش  یلاها  زا  یکی  دشن . وا 

هب رفس  هار  تانایرج ، نیا  اب  نامزمه  هک  دوب  هدش  ماهلا  دیهش  هب  مینیبیمن . ار  وا  ام  هتفر و  رفس  هب  راید  نیا  زا  یناث  دیهش  هک  تسا  یتدم 
نیا رد  هک  دوب  نانچ  یناث  دیهش  فده  نکل  دوب . هتفر  جح  رفس  هب  اهراب  هکنیا  اب  دنک ؛ مایق  جح  مسارم  ماجنا  هب  دریگ و  شیپ  رد  ار  هکم 

وا یسک  ات  درک  زاغآ  ار  دوخ  رفس  هدیـشوپ  ور  یلمحم  رد  اذل  دنامب ، ناهنپ  ناسوساج  دید  زا  ددرگ و  يراوتم  كانرطخ ، ینارحب و  مایا 
. دسانشن دنیبن و  ار 

بهاذم هب  تبـسن  هک  دسانـشیم  ار  يدنمـشناد  ملاع و  ماش ، دالب  رد  هک  تشون  نامیلـس ) ناطلـس  ینعی  ، ) مور هاشداپ  هب  ادیـص »  » یـضاق
ياههدیا دئاقع و  رشن  غیلبت و  راک  ردنا  تسد  و  تسا ، یضفار » : » حالطـصا هب  و  دیآیم ، رامـش  هب  راذگ  تعدب  يدرف  تنـس ، لها  هعبرا 

ریگتـسد هدنز  ار  وا  دیاب  تفگ ، وا  هب  درک و  رومام  یناث  دیهـش  ندرک  ریگتـسد  نتفای و  يارب  ار  يدرف  نامیلـس ، ناطلـس  دـشابیم .) دوخ 
نم ات  دنبای  یهاگآ  وا  نیئآ  بهذم و  رب  و  دننک ، هرظانم  هثحابم و  يو  اب  دیآ و  مهارف  یئآ  مه  درگ  ام  دالب  نادنمـشناد  وا و  نایم  ات  ینک 

. میامن رداص  مکح  دوخ  بهذم  ياضتقم  رب 
هب يور  صخـش ، نیا  تسا ) هتفر  جح  رفـس  هب  هک  دـنداد  عالطا  وا  هب  درک ، وج  سرپ و  یناث  دیهـش  زا  و   ) دـمآ عبج »  » هب هدـش  دای  رومام 

. دومن ریگتسد  ار  وا  دروخرب و  دیهش  اب  هکم  هار  نایم  رد  ات  داهن  هکم  يوس 
و درک ) تقفاوم  دـنک -  لمع  دوخ  هاوخلد  هب  يو  اب  جـح  مسارم  ماجنا  زا  سپ  هکنیا  رب  ینبم  یناـث -  دیهـش  داهنـشیپ  اـب  یئاذـک  روماـم  )

نیا يدرم  دندیـسر  مور  دالب  هب  یتقو  تفرگ . شیپ  رد  ار  مور  دـالب  هار  وا ، هارمه  دـیدرگ ، غراـف  جـح  مسارم  زا  یناـث  دیهـش  هک  هاـگنآ 
: تفگ خساپ  رد  درک ؛ لاؤس  یناث  دیهش  هرابرد  وا  زا  دید و  ار  رومام 

یتسین كانمیب  تهج  نآ  زا  ایآ  تفگ  درم  نآ  مربب . مور  ناطلس  دزن  ار  وا  مرومام  هک  تسا  یعیش  دنمـشناد  هیماما و  ياملع  زا  یکی  يو 
رد هک  تسا  یناراـی  ار  وا  يدرزآ ؛ ار  وا  يدرک و  یهاـتوک  وا  هب  تمدـخ  رد  صخـش و  نیا  قح  رد  وت  هک  دـننک  شرازگ  ناطلـس  هب  هک 

تسا نیا  رد  حالص  ددرگ ؟ وت  لتق  بجوم  نایرج ، نیا  تسا  نکمم  انایحا  و  دنزیخیم ، رب  عافد  هب  وا  زا  دنیآیم و  رب  يو  زا  يرای  ددص 
. يرب ناطلس  دزن  ار  وا  هدیرب  رس  یناسر و  لتق  هب  ار  وا  هک 

. دناسر تداهش  هب  ایرد  لحاس  رد  اجنامه  ار  ریظن  مک  ملاع  نیا  لدگنس ، زغم و  کبس  درم  نیا 
: تفگ يو  هب  درک و  شنزرس  ار  وا  تفشآرب و  وا  رب  ناطلس  نکل  دروآ ؛ ناطلس  دزن  ار  یناث  دیهش  هدیرب  رس  روکذم  رومام 

. يدناسر لتق  هب  ار  وا  منامرف  فالخ  رب  وت  یلو  يروایب ؛ هدنز  ار  وا  هک  مداد  روتسد  وت  هب  نم 
هدیرب رس  ندید  اب  تشاد -  ییانشآ  یتسود و  هقباس  یناث ، دیهـش  اب  هک  صیـصنتلا - » دهاعم   » باتک هدنـسیون  ، ) یـسابع میحرلادبع  دیس 

.« تشک ار  وا  ناطلس  دیسر و  دوخ  هناراکبان  لمع  يازج  هب  رومام  نیا  وا  یعاسم  هجیتن  رد  و  دیدرگ ) رثاتم  راوگرزب ، ملاع  نیا 

« دیرملا ۀینم   » باتک همجرت  زاغآ 
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فلؤم هچابید 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

، نآ اب  رشب  هک  یشناد  ملع و  تخاس ، انـشآ  شناد  ملع و  اب  ار  ناسنا  ملق ، هماخ و  يورین  اب  هک  یئادخ  تسا ، ادخ  هژیو  شیاتـس  ساپس و 
. تشادن یئانشآ  هقباس و 

هیلع و هللا  یلـص   ) دمحم شربمایپ  رب  دورد  ینعی  تسا  وا  ناگدنب  زا  ياهدنب  و  وا ، هب  قشع  بح و  زا  راشرـس  هک  یـسک  رب  دنوادخ  دورد 
( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نارای  نادناخ و  رب  یهلا  تایحت  مالس و  تسا . تیرـشب  هعماج  ملعم  ملاع و  نیرتالاو  هک  ملـس ) هلآ و 

. دنتخاس هتساریپ  هتسارآ و  وا  ياهنیئآ  بادآ و  اب  ار  دوخ  یناسنا  تیصخش  هدیشخب و  ناماس  وا  میلاعت  اب  ار  نتشیوخ  هک 
: دعب اما 

هدر رد  ار  دوـخ  دـناوتیم  شنیب  نیا  لـظ  رد  یمدآ  اریز  تـسا ؛ راوتـسا  وا  شنیب  شناد و  ساـسا  رب  ناـسنا  تیـصخش  تیماـمت  لاـمک و 
رد ار  یئالاو  بتارم  اهنت  هن  دنمشناد  ملاع و  دنک . یگدامآ  بسک  يورخا  عیفر  تاماقم  هب  لوصو  يارب  و  هداد ، رارق  ینامـسآ  ناگتـشرف 

. تسا رادروخرب  مدرم  ادخ و  شیاتس  ساپس و  زا  زین  ایند  رد  دنکیم ، زارحا  ترخآ 
: نادنمشناد شناد و  ملع و  هوکش 

، قح هار  نازاـبناج  ءادهـش و  نوخ  زا  دزادـنایم  ناـیرج  هب  رازفا  تشون  ذـغاک و  يور  رب  هعماـج  داـشرا  قیرط  رد  دنمـشناد  هک  ياهماـخ 
(25 . ) تسا رتدنمجرا  رتردقنارگ و 

همه و   ) ایرد نایهام  اوه ، ناگدنرپ  دننارتسگیم . وا  ياپ  ریز  ار  شیوخ  رپ  لاب و  یهلا  ناگتشرف  درادیمرب  ماگ  دنمشناد  ملاع و  هک  هاگنآ 
كاپ دنمشناد  ملاع و  اریز  ( ؛ دننکیم تساوخرد  يو  يارب  ار  وا  تمحر  شزرمآ و  راگدرورپ ، زا  دنیاپیم و  ار  وا  ناروناج ) نارادناج و 
نامز رد  لثملا ، یف  دـهدیمن .) يدوجوم  چـیه  میرح  هب  اـجبان  زواـجت  هزاـجا  يدرف  چـیهب  درگنیم و  تبحم  هدـید  اـب  ار  ناـهج  تریس ،

نادنمـشناد ءاملع و  تراظن  اب  یمتا ، شیالآ  عون  ره  زا  يراع  میظع  ياههاگبآ  ياهتـسه و  یگدولآ  هنوگره  زا  هزیکاـپ  ياـضف  رـصاعم ،
اهنآ يارب  ار  دنوادخ  تمحرم  دنیاپن و  ار  یهلا  نادنمشناد  اوه ، ناگدنرپ  يز و  بآ  تادوجوم  ارچ  سپ  ددرگیمن ، مومسم  زگره  یهلا 

؟ دننکن تساوخرد 
: دناهتفگ نادنمشناد  زا  یخرب  اذل  )

. دناهدش هدیرفآ  ادخ  ناگدنب  حلاصم  يارب  تاناویح  نیا  نوچ  هک  دندرگیم ؛ مهلم  ءاملع ، يارب  رافغتسا  هب  تهج  نآ  زا  تاناویح 
هب ندـناسرن  ررـض  تاناویح و  زا  تیامح  ناسحا و  هب  ار  مدرم  هدرک و  نایب  تاناویح  دروم  رد  ار  لالح  مارح و  هک  دنتـسه  ءاـملع  نیا  و 

((. 26  ) دننکیم هیصوت  اهنآ 
داشرا ملع و  رشن  يارب  هلیسو  نادب  ات   ) دنزیم هیکت  شیوخ  شارف  رب  دریگیم و ) رارق  یتحار  باوخ و  رتسب  رد  هاگنابش   ) هک يدنمـشناد 

(27 . ) دراد يرترب  نایسراپ  نادباع و  شنیب ) زا  يراع   ) هلاس داتفه  شیاین  تدابع و  رب  وا  تحارتسا  دنک ) يوق  دیدجت  مدرم 
. تسا هدنسب  یفاک و  دریگیم ) ماهلا  ثیداحا  ینآرق و  تایآ  زا  هک   ) قوف بتارم  ءاملع ، ملع و  ماقم  تمظع  هوکش و  هئارا  يارب 

: ملع رد  یماکان  للع 
يراع تیفیک و  تروص و  رهب  ملع -  لیـصحت  ددرگ . ادخ  هب  ناسنا  برق  نماض  دناوتیمن  یـشناد  ملع و  ره  هک  میهد  رادشه  دـیاب  یلو 

و تسا ، یطئارـش  ملع ، يریگارف  لیـصحت و  يارب  هکلب  دزاس ؛ روراب  درف  يارب  ار  یهلا  ياضر  بتارم  دناوتیمن  يدنب -  دیق و  هنوگره  زا 
یفئاظو اـهنیئآ و  بادآ و  زا  دـیاب  دـشخبیم  نیعت  ملع ، ساـبل  گـنر و  هب  ار  دوخ  هکنآ  دراد . دوجو  یطباوض  شناد  نداد  ناـماس  يارب 

دنریزگان نادنمـشناد  زین  ملع و  يایوپ  دارفا  همه  هک  تسا  يرورـض  یئاهتخانـش  زین  اهداهن و  ینابم و  نتخومآ ، شناد  يارب  دنک . يوریپ 
هابت نانآ  ششوک  ات  دنروآ ، هانپ  اهنادب  دوخ  بولطم  فده و  هب  لوصو  ریسم  رد  و  دندرگ ، هاگآ  اقیقد  اهتخانش  طباوض و  ینابم و  نآ  زا 
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. ددرگن یماکان  هفقو و  راچد  نانآ  یعاسم  هدشن و 
ياهفقو هنوگ  چیه  یب  نآ -  نتخودنا  رد  و  دندمآرب ، یلآ  هدیا  بولطم و  شناد  نانچ  لیـصحت  یپ  رد  هک  میراد  غارـس  ار  یناوارف  دارفا 

نانآ زا  یهورگ  نکل  دنتـشاداو ؛ تمحز  جـنر و  هب  نتخومآ  شناد  يارب  ار  دوخ  و  دـنتفرگ ، راک  هب  ار  شیوخ  ياهـششوک  یعاـسم و  - 
. دنوش لئان  یهجوت  لباق  دنمشزرا و  فده  هب  دنبای و  تسد  ياهرهب  هجیتن و  هب  تالکشم -  لمحت  وپاکت و  نانچ  مغریلع  دنتسناوتن - 

يزیچان كدنا و  رادقم  هب  دندومن -  ملع  لیـصحت  فرـص  ار  شیوخ  رمع  زا  يزارد  رود و  ياهتدم  هکنآ  دوجو  اب  نانآ -  زا  یهورگ  و 
مهارف دوـخ  يارب  نآ  زا  رت  هاـتوک  یتدـم  فرظ  رد  ار  نآ  ربارب  نیدـنچ  دوـب  نکمم  هـک  یلاـح  رد  دـنتفای ، تـسد  یملع  ياههیامرـس  زا 

. دنروآ
يرود تفاسم و  دعب  رب  ملع  نیا  دندرگ -  کیدزن  وا  هب  انـشآ و  ادخ  اب  شیپ  زا  شیب  شناد ، ملع و  هیاس  رد  هکنآ  ياج  هب  زین -  ياهدـع 

هدـنیوگ نیرت  نیتسار  هک  يدـنوادخ  مینیبیم  هکنیا  اب  تسا ، هتخاس  نورد  یگریت  یلد و  تخـس  راتفرگ  ار  ناـنآ  هدوزفا و  ادـخ  زا  اـهنآ 
: دیامرفیم میرک  نآرق  رد  نادنمشناد  ءاملع و  هب  عجار  تسا 

(28  ) ءاملعلا هدابع  نم  هللا  یشخی  امنا 
. دنکانمیب وا  زا  دنتسه و  یعقاو  سانشادخ  هک  دننادنمشناد  ءاملع و  افرص  یهلا ، ناگدنب  عمج  رد 

هک تسنآ  دزاسیم ، دودسم  ار  لامک  هب  لوصو  هار  هک  یعناوم  ریاس  و  ءاملع ، یعاسم  یهدزاب  تلق  یماکان و  تیقفوم و  مدـع  نیا  تلع 
لالخا بسانتم ، لاوحا  عاضوا و  يرورض و  مزال و  طئارش  نیئآ و  بادآ و  ملعت و  میلعت و  هب  طوبرم  مهم و  روما  هب  تبـسن  يدارفا  نینچ 

. دندیزرو هحماسم  ملعت  میلعت و  طباوض  تیاعر  رد  دنتشاد و  اور  ار  يراگنا  لهس  و 
شناد طباوض  بادآ و  نیا  زا  یمهم  بلاج و  همش  راگدرورپ ، مرک  قیفوت و  ددم  هب  نیدلا » ملاعم  رارسا  یف  نیدصاقلا  رانم   » باتک رد  ام 

. دزاسیم هدروآرب  ار  دنمهقالع  درف  ره  زاین  نآ ، زا  یهاگآ  نآ و  هعلاطم  هک  ياهنوگب  میدرک ، دای  ار  میلعت  يزودنا و 
میلعت و طئارـش  زا  ياهراپ  هناگادج  روطب  القتـسم و  هک  مینآرب  دیفتـسملا ) دیفملا و  بادآ  یف  دـیرملا  ۀـینم   ) ینعی رـضاح  باتک  رد  یلو 

لاعتم دنوادخ  تساوخ  هب  ار -  ملعتم  ملاع و  لاح  هب  دـنمدوس  شزرارپ و  فئاظو  لیبق  زا  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  اهنیئآ و  بادآ و  ملعت و 
نادـنم هقالع  يوسارف  یئاشگهار  نآ -  نیزاوم  تیاعر  قیقد و  هعلاطم  رظن و  ناعما  هیاس  رد  باتک -  نیا  هک  دـیما  نیا  اب  مینک ، وگزاب  - 

. دشاب اهنآ  فده  بولطم و  هب  لوصو  تهج  رد  شناد  ملع و  ناگتفیش  و 
نآ نیماضم  هب  هرامه  دبای و  ساکعنا  وا  نهذ  رد  نآ  ياوتحم  ددنب و  شقن  نآ ، هدـننک  هعلاطم  رطاخ  هفیحـص  رد  باتک  نیا  بلاطم  رگا 

. دبایب نآ  روطس  يالبال  رد  ار  دوخ  یئاهن  روظنم  بولطم و  هدشمگ  دناوتیم  دنک  تیانع  هجوت و 
هیلع و هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  نانخـس  زا  دادمتـسا  و  میرک ) نآرق   ) ینعی یهلا  راتفگ  زا  طابنتـسا  ماهلا و  اب  روکذم  باتک  بلاطم 

میظنت نیب ، فرژ  خـسار و  ءامکح  شناد و  نید و  ناگنازرف  مالک  و  مالـسلا ) مهیلع   ) نایاوشیپ ناماما و  نایب  زا  تناعتـسا  و  ملـس ) هلآ و 
. تسا هدش 

تمحرم لضف و  هیاس  رد  هک  تسا  نیا  لاعتم  دنوادخ  زا  متساوخرد  مداهن . مان  دیفتسملا » دیفملا و  بادآ  یف  دیرملا  ۀینم   » ار راتـشبن  نیا 
مناتـسود و نادـناخ و  هژیو  دارفا  هب  سپـس  مدوخ و  هب  تسخن  ار  نآ  شخبدوس  ياههرهب  دـئاوع و  دوخ ، نیرید  مرک  هدرتسگ و  میمع و 

. دیامرف راثن  یمالسا  هعماج  دارفا  همه 
زور رد  ار  مصالخا  قدص و  ياهماگ  و  دیازفیب ، مشاداپ  تمظع  هوکـش و  رب  و  دشخب ، ینوزف  نآ -  شراگن  رطاخ  هب  ار -  مباوث  رجا و  و 

. تسا راوگرزب  رگشیاشخب و  يدوجو  وا ، نوچ  درادب ؛ راوتسا  ءازج  باسح و 
. تسا هدش  میظنت  همتت ) و   ) همتاخ باب و  راهچ )  ) دنچ همدقم و  کی  رد  باتک  نیا  بلاطم 

فلتخم ياههاگدید  زا  نایوجشناد  نادنمشناد و  شناد و  ملع و  تلیضف  فرش و 
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هک تسا  يرادـشه  هیبنت و  زا  ياهراپ  نمـضتم  دوشیم ) ریرحت  نیملعتم ، ءاـملع و  ملع و  شزرا  فرـش و  هئارا  روظنم  هب  هک  همدـقم  نیا  )
زین ار  ناملعتم  ملع و  نالماح  ماقم  تمظع  یئالاو و  انمـض  و  دشابیم ، لقع  لیلد  ثیدح و  نآرق و  هاگدـید  زا  شناد  تلیـضف  رگنایامن 
ریاس زا  ار  نانآ  هتـشاد و  لوذبم  یـصاخ  تیانع  ملعتم  ملاع و  ماقم  نأش و  هب  زین  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسنآ  رگناشن  و  دزاسیم ، دزـشوگ 

(. تسا هدش  لئاق  نانآ  يارب  ياهژیو  یگتسجرب  زایتما و  هداهن و  جرا  ار  اهنآ  تیصخش  و   ) هتخاس زاتمم  رگید  تاقبط 
میرک نآرق  هاگدید  زا  ناملعتم  ءاملع و  ملع و  هوکش  تمظع و  فلا - 

نامسآ زا  معا  ناهج -  یتسه  ياههدیدپ  همه  شنیرفآ  یساسا  یلک و  تلع  ار  شناد  ملع و  لاعتم ، دنوادخ  هک  میشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب 
نیرت عطاق  ایوگ و  لیلد  نیرتهب  اهنآ ، راختفا  ءاملع و  ملع و  شزرا  تمظع و  نداد  ناـشن  يارب  هتکن  نیمه  تسا . هدرک  یفرعم  نیمز -  و 

. دشابیم هاوگ 
نیا لـباقم  رد  ار  نادـنمدرخ  ياـهلد  دـنک و  زاـب  تقیقح  هتکن و  نیا  ربارب  رد  ار  ناـسنا  تریـصب  مشچ  دـهاوخیم  لاـعتم  دـنوادخ  یتـقو 

: دیامرفیم دوخ  ینامسآ  باتک  داینب و  راوتسا  راتشبن  رد  دزاس  رادیب  هاگآ و  تیعقاو ،
(29  ) ریدق ءیش  لک  یلع  هللا  نا  اوملعتل  نهنیب  رمالا  لزنتی  نهلثم  ضرالا  نم  تاومس و  عبس  قلخ  يذلا  هللا 

(. دـیآ دورف  فرگـش  هدـیدپ  ود  نیا  نایم  شنامرف  ات   ) درک قلخ  نآ  اب  دـننامه  ناسمه و  ار  نیمز  دـیرفآ و  ار  نامـسآ  تفه  هک  یئادـخ 
نومنهر دنوادخ  هدرتسگ  ریگ و  همه  یئاناوت  تردق و  هب  ار  امش  هک  یتریـصب  دیدرگ ، رادروخرب  تریـصب  ملع و  زا  هک  تسا  نیا  فده 

. دشاب
ملع صخالاب  دـنکیم ، تیافک  هیآ  نیمه  لاـعتم -  يادـخ  یگناـگی  دـیحوت و  هب  ملع  هژیو  هب  ملع -  تلیـضف  هلئـسم  ندـش  نشور  يارب 

ینعی ( ؛ تسا تفرعم  تخانـش و  هنوگره  روحم  و  شناد ، ره  داینب  ساسا و  هک  ملاع  راگدرورپ  یئاتکی  یگناگی و  زا  عالطا  ینعی  دـیحوت 
ظاحل زا  ار  تفرعم  شناد و  ملاـع ، راـگدرورپ  تهج  نیمه  هب  ددرگیم .) نومنهر  ادـخ  هب  ار  ناـسنا  ماجنارـس ، فراـعم ، اهـشناد و  همه 

. تسا هداد  رارق  تاماقم  بتارم و  همه  جوا  رد  شزرا  تفارش و 
دیرفآ و ار  مدآ  ناهج ، راگدرورپ  هک  هاگنآ  داهن ؛ تنم  رشبلاوبا  مدآ  رب  شنیب ،-  ملع و  ینعی  شیوخ -  تمعن  نیتسخن  اب  لاعتم  دنوادخ 
اب ار  وا  دوجو  هک  دراذـگ  تنم  تهج  نآ  زا  وا  رب  دـناشوپ ، يو  تماق  رب  ار  یتسه  ینارون  سابل  دیـشخب و  یئاهر  مدـع  هریت  هتوب  زا  ار  وا 

وگزاب ار  شناد  ملع و  شزرا  داتسرف  ورف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم شربمایپ  رب  هک  ياهروس  نیلوا  رد  اذل  تسارایب . ملع  رویز 
صخـشم و هدیـشخب و  یگژیو  ملع ، اب  ار  نانآ  دوجو  یتسه ، ياههدـیدپ  مامت  نایم  رد  هک  هداهن  تنم  نینچ  رـشب  دارفا  مامت  رب  هدومرف و 

: دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ، هتخاس  ناشزاتمم 
(30 . ) ملقلاب ملع  يذلا  مرکالا ، کبر  ءرقا و  قلع ، نم  ناسنالا  قلخ  قلخ ، يذلا  کبر  مساب  ءرقا 

هیبش يزیچ  ای  هدش و  هتخل  هتـسب و  نوخ  زا  ار  ناسنا  تسا . هدننیرفآ  هک  يراگدرورپ  نک ، زاغآ  ار  ندـناوخ  تراگدرورپ  مانب  ربمایپ ، يا 
شناد ملع و  اب  ار  رـشب  ملق ، هماخ و  اب  هک  تهج  نآ  زا  تسا ، نامیرک  نیرت  میرک  وت  راگدرورپ  و  ربماـیپ ، يا  ناوخب  دـیرفآ . ولاز  مرک و 

. تخاس سونأم  انشآ و 
راتـشبن نیا  نیرز  ياـهگرب  ياهعیلط  هچ  اـب  و  دوـمرف ، حاـتتفا  ار  نیملـسم  ینامـسآ  باـتک  یتـیفیک  هچ  اـب  دـنوادخ  هک  دوـمن  تقد  دـیاب 

رد یئاناد ، نیع  رد  هک  تسا  هتفرگ  ءاشنم  يدوجو  زا  و  درادن ، هار  نآ  سپ  شیپ و  رد  نخـس  هدوهیب  هک  یباتک  درک . زاغآ  ار  زیمآزاجعا 
. تسا هدوتس  شراتفر  راتفگ و  بناوج  مامت 

شوه شوگ  هب  هلـصافالب  ار  شنیب  ملع و  تمعن  سپـس  و  هدیدرگ ، زاغآ  مدآ ، ملاع و  داجیا  تمعن  زا  نخـس  اب  تسخن  یهلا ، باتک  نیا 
. دناوخیم ناسنا 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 268 

http://www.ghaemiyeh.com


: هک دشیدنیب  نینچ  هک  درادیم  او  ار  ناسنا  تایآ ، نیا  رد  لمات  تقد و  نیرتمک 
اب هژیو  هب  ار  ناـسنا  دـنوادخ ، تشادیم ، دوجو  ملع  زا  رتـالاو  یناـسحا  تمعن و  داـجیا -  تمعن  زا  سپ  هاـگیاج -  فقوم و  نیا  رد  رگا 
هب تیادـه  قیرط  تیادـه و  رون  و  درکیم ) دای  رگید  ياهتمعن  زا  هلـصافالب  و   ) تخاسیمن زاتمم  ملع -  ینعی  یتمعن -  و  ناـسحا ، نینچ 

میرک و نآرق  بلاطم  ثحابم و  اـب  علطم  هچاـبید و  بساـنت  تعارب و  هک  ياهنوگ  هب  مه  نآ  دومرفیمن ، زاـغآ  ملع  اـب  ار  میقتـسم  طارص 
. دنکیم رظن  بلج  زین  یحاتتفا  نینچ  رد  تغالب  قیاقح  یناعم و  قیاقد 

. دـنراد یبلاج  ياهنایب  دروخیم  مشچ  هب  قلع »  » هروس نیتسخن  تایآ  رد  هک  یبساـنت  تاـهج  هوجو و  حیـضوت  رد  نادنمـشناد  زا  یـضعب 
: هکنآ حیضوت 

نیا رگید  شخب  دـمآ . دوجوب  ولاز  هیبش  يزیچ  ای  هدـش  هتخل  نوخ  زا  وا  هک  تسا  ناـسنا  شنیرفآ  هب  طوبرم  هروس  نیا  تاـیآ  زا  یـشخب 
اب تسا . هتـشادن  یهاگآ  عالطا و  قئاقح ، نآ  هرابرد  البق  هک  تخومآ  ار  یقیاقح  ناسنا ، هب  دنوادخ  هک  تسا  تقیقح  نیا  نایب  رد  هروس 

: میربیم یپ  تایآ  نیا  هدیجنس  بیترت  بلاج و  مظن  هب  ریز  هیجوت  ود  هب  هجوت 
نوچمه ای  هدش و  هتخل  نوخ  تروصب  وا  هک  دنکیم  دای  ینینج  نارود  رد  ناسنا  تالاح  هلحرم و  نیتسخن  زا  تایآ  نیا  رد  دـنوادخ   - 1

. دباییم نوکت  هدیبسچ  ردام  محر  رادج  هب  هک  یئولاز 
. دنکیم زاغآ  ار  دوخ  یناگدنز  تایح و  زیگنارفنت ، تسپ و  ياهلحرم  نینچ  زا  و 

. دریگیم رارق  تالامک  رظن  زا  یتسه  ياههدـیدپ  همه  جوا  رد  هک  دـباییم  لماکت  نانچ  روآزازئمـشا ، هجوت و  لـباقریغ  دوجوم  نیمه  و 
ملاع ناسنا  کی  تروصب  هک  دریگیم  جوا  نانچ  دیدرگ  تایح  هصرع  دراو  ینینج ، نارود  بیشن  ضیـضح و  نینچ  رد  هک  یناسنا  ینعی 

. دباییم تسد  تایح  لحارم  نیرتالاو  هب  هاگآ ، و 
، یطئارـش عضو و  نینچ  رد  تایح ، لحارم  نیتسخن  رد  وت  ناسنا ! يا  هک  دـهدیم  رادـشه  ناسنا  هب  تایآ  نیا  رذـگهر  زا  دـنوادخ  ایوگ 

. تسا هدوب  وت  لاذتبا  یتسپ و  ياهتنم  رگنایامن  هک  یطئارش  يدرک ، زاغآ  ار  یناگدنز 
نیرت جرارپ  تفارـش و  لزانم  نیرتیلاع  هک  یباـییم  یلاـعت  یتبترم  هیاـپ و  ناـنچ  هب  یناگدـنز  لـحارم  نیـسپاو  رد  هک  یئوت  ناـمه  نیا  و 

. تسا یتسه  ياههدیدپ  همه  نایم  رد  دوجو  هوحن  نیرتالاو  ناسنا و  یناگدنز  نارود 
تاـهج و ملع -  زج  رگا -  اریز  دـشابیم ؛ ناـسنا  نیرفآ  جرا  تـالاح  نیرتفیرـش  شناد ، ملع و  نوچ  هک  تسا  ساـسا  نیا  رب  نخـس  نیا 

رظنب هتـسیاش  نینچ  تشادـیم . رارق  لوا  هجرد  رد  تیمها  ظاحل  زا  تایثیح  نیا  و  تفریم ، رامـش  هب  ناسنا  يرترب  راـیعم  يرگید  تاـیثیح 
نایم هب  نخـس  تاـیثیح ، تـالاح و  نیا  زا  مدآ -  ملاـع و  شنیرفآ  هراـبرد  راـتفگ  زا  سپ  هلـصافالب  دروم -  نیا  رد  دـنوادخ  هک  دـسریم 

. دروآیم
. دزاسیم نشور  ار  نآ  قیمع  بسانت  هداد و  هئارا  ام  هب  ار  روکذم  تایآ  یقطنم  بیترت  هک  تسا  یساسا  هتکن  نیمه 

ناهج شنیرفآ  زا  نخس  یپ  رد   ) دنوادخ هک  تسنآ  قلع »  » هروس نیتسخن  تایآ  بیترت  روخرد  یگتسبمه  بسانت و  تابثا  رد  هیجوت   - 2
: دیامرفیم ناسنا ) و 

(31 . ) ملعی ملام  ناسنالا  ملع  ملقلاب ، ملع  يذلا  مرکالا ، کبر  و 
مورحم نآ  زا  هک  تسا  هداد  ناغمرا  يو  هب  ار  یهاگآ  ملع و  ملق ، هماخ و  اب  هک  تهج  نآ  زا  تسا ؛ نامیرک  نیرت  میرک  وت ، راگدرورپ  و 

(. تسا هتشاد  ینازرا  ودب  ار  دوخ  يالاو  تمارک  رذگهر ، نیا  زا  و   ) دوب
ۀمدـقم دـیاب  میهد  حیـضوت  ار  روبزم  هتکن  هکنآ  زا  شیپ  یلو  دـنکیم ؛ مالعا  اـم  هب  ار  يرگید  هتکن  یهلا ، راـتفگ  رد  دوجوم  بیترت  نیا 

: میئوگب
« تسا روکذم  مکح  يارب  فصو  نآ  تیلع  هب  رعـشم  فصو ، رب  مکح  بترت   » هک تسا  هدیدرگ  ملـسم  ررقم و  نینچ  هقف ، لوصا  ملع  رد 
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مکح نآ  تلع  تلاح ، فصو و  نیا  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  دـشاب  صاـخ  یتلاـح  فصو و  رب  ینتبم  یمکح ، رگا  رگید : تراـبع  هب  )
: تسا هنوگنیدب  قلع ، هروس  تایآ  هرابرد  یلوصا  هدعاق  نیا  حیضوت  دشابیم .)

ینازرا رـشب  هب  ار  شناد  ملع و  نوچ  هک  تسا  هدـش  فیـصوت  تهج  نآ  زا  شتمارک  ندوب  ـالاو  و  تیمرکا »  » فـصو هب  لاـعتم  دـنوادخ 
« تیمرکا  » فصو اب  تیزم  نامه  دوب  هتـسیاش  تفریم  رامـشب  تلیـضف  راـیعم  شناد -  ملع و  زج  يرگید -  تیزم  ره  رگا  تسا . هتـشاد 

. دیآ رامشب  دنوادخ  يالاو  تمارک  رایعم  ناونعب  تیزم  نآ  و  ددرگ ، هیاپمه  نیرق و  تایآ ، نمض  رد  راگدرورپ 
دنامهفیم ام  هب  يریبعت  نینچ  تسا و  هدش  نایب  مرکالا »  » ریبعت اب  ینعی  لیـضفت » لعفا   » بلاق هغیـص و  رد  تایآ  نیا  یط  رد  یهلا  تمارک 

ترابعب . ) تسا زارطمه  يو -  شناد  ملع و  ینعی  وا -  تلزنم  ماقم و  نیرتالاو  اب  ناـسنا ، هب  تبـسن  راـگدرورپ  تمارک  عون  نیرتیلاـع  هک 
(. درک وجتسج  رشب ، هب  شناد  ملع و  ءاطعا  رد  ار  ناهج  راگدرورپ  تمارک  نیرتالاو  دیاب  رگید :

. دـشابیم ناسنا  هب  ملع  ءاطعا  میلعت و  زا  ترابع  نآ  دـنکیم و  نشور  ام  يارب  ار  لاعتم  دـنوادخ  تیمرکا »  » تلع یبیترت ، نینچ  نیارباـنب 
. دشابیم رشب  هب  تبسن  یهلا  تمارک  نیرتالاو  رگنایامن  ناسنا ، هب  شناد  ملع و  تمعن  ءاطعا  هک  دهدیم  رادشه  ام  هب  انمض 

ءاملع ملع و  تمظع  هوکش و  زا  رگید  یئاهزارف 

رکذت و و  هداد ، رارق  ناسنا  یبایادخ  و  یبایدوخ ) و   ) رکذت ساسا  رب  ار  نآ  اب  یگتسبمه  تمزالم و  قح و  شریذپ  هلئـسم  لاعتم  دنوادخ 
. تسا هتخاس  ینتبم  نتشیوخ  زا  میب  تیشخ و  هیاپ  رب  ار  یبایادخ 

: دیامرفیم هک  اجنآ  تسا  هدرک  یفرعم  نادنمشناد  ءاملع و  هعماج  هژیو  ار  يوقت  تیشخ و  زین  و 
(32  ) یشخی نم  رک  دیس 

( دریگ مارآ  راگدرورپ ، دایب  شبلق  و  . ) دبای یمزاب  ار  شیوخ  يادخ  دوخ و  يدوزب  تسا  كانمیب  ادخ  زا  هکنآ 
: دیامرفیم ای  و 

(33  ) ءاملعلا هدابع  نم  هللا  یشخی  امنا 
. دراد هار  اهنآ  لد  رد  يراکزیهرپ  يوقت و  سح  وا و  زا  میب  سرت و  و  دنا ، سانشادخ  هک  دنتسه  ءاملع  طقف  یهلا  ناگدنب  عمج  رد 

. تسا هدومرف  ریبعت  راتفر ) راتفگ و  یگدیجنس  یشیدنا و  راوتسا  و  « ) تمکح  » هب ملع  زا  دنوادخ  زین  و 
: دیامرفیم هکنانچ  تسا  هدرک  یفرعم  تکرب  ریخ و  تمظع و  هوکش و  زا  راشرس  زین  ار  تمکح  و 

(34  ) اریثک اریخ  یتوا  دقف  ۀمکحلا  توی  نم  و 
یناوارف تکرب  ریخ و  هب  اقیقحت  دـنادب  دـیاب  دـشاب  رادروخرب  راـتفر  راـتفگ و  هشیدـنا و  رد  ماکحتـسا  شناد و  تمکح و  زا  هک  یـسک  و 

. تسا هتفای  تسد 
تریـصب و یهاگآ و  میرک و  نآرق  ياهزردنا  دنپ و  زا  ترابع  تمکح »  » هملک ریـسفت  رد  میرک  نآرق  نارـسفم  نخـس  هدرـشف  لصاح و 

همه نوچ  دزاسیم ؛ شیوخ  دـئاع  ار  یناوارف  تکرب  ریخ و  کش ، نودـب  ددرگ  دـنمهرهب  یئاه  یهاگآ  نینچ  زا  یـسک  رگا  تسا . توبن 
. دیاشگیم هرهچ  ناسنا  يور  هب  شناد  ملع و  يارجم  زا  اهیهاگآ  نیا 

: دیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) ییحی يالاو  تلزنم  نایب  ماقم  رد  دنوادخ 
(35  ) ایبص مکحلا  هانیتآو 

. میدرک اطع  راوتسا  ياهشیدنا  يأر و  نیتم و  يرواد  مکح و  تمکح و  دوبن -  شیب  یکدوک  هک  هاگنآ  مالسلا - ) هیلع   ) ییحی هب  ام 
نایب يرجم  نآ  زا  دیامن  مالعا  تیرشب  ناهج  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ربمایپ میهاربا  نادناخ  دنمهوکـش  تیـصخش  دهاوخیم  هک  هاگنآ  ای  و 

: دیامرفیم نینچ  هتشاد و  ینازرا  يو  هب  ار  ینامسآ  باتک  لوزن  تمکح و  هک  دنکیم 
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(36  ) ۀمکحلا باتکلا و  میهاربا  لآ  انیتآ  دقف 
. میدومن ءاطع  راوتسا  راتفر  راتفگ و  هشیدنا و  تمکح و  ینامسآ و  راتشبن  دوخ ) نکش  تب  هداتسرف  ، ) میهاربا نادناخ  هب  ام 

دـشیدنایم و نادان  لهاج و  زا  رتراوتـسا  دنمـشناد ، ملاـع و  نوچ  تسا ؛ شناد  ملع و  ینعم  هب  هیآ  ود  نیا  رد  تمکح »  » و مکح »  » هملک
. تسا ماوت  ماربا ، شجنس و  ماکحتسا و  تناتم و  اب  وا  راتفر  راتفگ و 

تاقبط مامت  كرات  رد  ار  نانآ  و  هدومرف ، یفرعم  یناسنا  ياههعماج  رگید  ياـههدر  همه  زا  رتـالاو  رترب و  ار  نادنمـشناد  لاـعتم  دـنوادخ 
: دیامرفیم وگزاب  نینچ  دارفا ، ریاس  هب  تبسن  ار  نانآ  یگژیو  زایتما و  و  تسا ، هداد  رارق  مدرم 

(37 . ) بابلالا اولوا  رکذتی  امنا  نوملعی  نیذلا ال  نوملعی و  نیذلا  يوتسی  له 
رد ار  هتـسد  ود  نیا  ناوتیم  ایآ   ) دـنربارب مه  اب  دـنا  نابیرگ  هب  تسد  ینادان  لهج و  اب  هک  يدارفا  دـنزهجم و  ملع  حالـس  اب  هک  نانآ  ایآ 

كرد ار  هورگ  ود  نیا  يونعم  تفاسم  دعب  میظع و  توافت  هک  دننادنمـشیدنا  افرـص  تسیرگن )؟ نآ  هب  دید  کی  اب  هداد و  رارق  هدر  کی 
. دنریگیم دنپ  رذگهر  نیا  زا  دنباییم و  زاب  ار  نانآ  نایم  زایتما  دننکیم و 

زا ات  تسا  هداد  رارق  رگید  یئاه  هژاو  لباقم  هطقن  رد  ار  ینعمرپ  رادـبآ و  یئاه  هژاو  هلـسلس  ینآرق ، تایآ  لالخ  رد  لاعتم  دـنوادخ  يرآ 
هورگ لاوحا  فاصوا و  رگید ، تاغل  ندرب  راک  هب  اب  هکنانچ  ددرگ . رکذتم  نادنمشناد  هرابرد  ار  یئایوگ  يایازم  فاصوا و  رذگهر ، نیا 

. دشابیم نانآ  یگدنز  كاندرد  طئارش  روآ و  فسا  عضو  رگنایب  هک  دنکیم  نایب  ياهنوگب  ار  ملع  زا  هرهب  یب 
زا و  تسا ، هدـش  هدافتـسا  اـناد  يارب  بیط »  » هملک ناداـن و  يارب  ثیبخ »  » هملک زا  میرک  نآرق  رد  هورگ  ود  نیا  زاـیتما  نداد  ناـشن  يارب  )

)!؟ درادن دوجو  یتوافت  هزیکاپ ، هدولآ و  رصنع  ود  نیا  نایم  ایآ  هک  دهاوخیم  يرواد  نادنمدرخ 
: دیامرفیم اذل 

(38 . ) بیطلا ثیبخلا و  يوتسی  لق ال 
. تسین ربارب  هزیکاپ  فیظن و  رصنع  اب  هدولآ  دیلپ و  رصنع  ربمایپ . يا  وگب 

ترارح یئانـشور ، ربارب  رد  یکیرات  انیب ، ربارب  رد  روک  رگید ، ياهیآ  رد  هکنانچ  تسا ، هتفرگ  رارق  هزیکاپ  لباقم  هطقن  دـیلپ ، هیآ ، نیا  رد 
ار تایآ  نیا  ریسفت  میرگنب و  فرژ  یمک  رگا  دراد . رارق  ( 39  ) ناگدرم لباقم  هطقن  رد  اههدنز  و  شخب ، مارآ  هیاس  ربارب  رد  هدـنهدرازآ 
( ، تشهب تنج =  و  شخب ، مارآ  هیاـس  لـظ =  یئانـشور . رون =  اـنیب . ریـصب =  : ) ياـه هژاو  میهاـفم  زا  دوصقم  هک  مینیبیم  مینک  یـسررب 

. هدنهد رازآ  يامرگ  رورح =  اهیکیرات . تاملظ =  انیبان . یمعا =  : ) تاغل زا  روظنم  هکنانچ  تسا ، دنمشناد  شناد و  ملع و  زا  ترابع 
. دشابیم نادان  ینادان و  لهج و  زا  ترابع  شتآ ) ران =  و 

زارفارس يراختفا ، نینچ  اب  ار  نانآ  هدرک و  دای  شیوخ  ینامسآ  ناگتشرف  دوخ و  مان  رانک  رد  ار  نادنمـشناد  ملع و  بابرا  لاعتم  دنوادخ 
: دیامرفیم هکنانچ  تسا . هدومرف 

(40 . ) ملعلا اولوا  ۀکئالملا و  وه و  الا  هلا  هنا ال  هللا  دهش 
. دهدیم یهاوگ  دوخ  یگناگی  تینادحو و  رب  ادخ 

. تسین رگد  يدوبعم  دنوادخ  زج  هک  دنهاوگ  نادنمشناد  ناگتشرف و  زین  و 
ماقم زین  يرگید  تانایب  اب   ) هکلب تسا ؛ هدرکن  هدنـسب  رادقم  نیمه  هب  ءاملع  زا  لیلجت  تشادگرزب و  يارب  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ 

یتبترم رد  شنیب  ظاحل  زا  ار  اهنآ  هدرک و  دادملق  نآرق  زومر  رارـسا و  هب  هاگآ  يدارفا  ناونع  هب  دوخ  دـننام  ار  نانآ  هداهن و  جرا  ار  نانآ 
: دیامرفیم نینچ  نانآ  رتنوزف  تشاد  یمارگ  رد  و ) تسا ، هدروآ  شیوخ  زا  سپ 

(41  ) ملعلا یف  نوخسارلا  هللا و  الا  هلیوأت  ملعی  امو 
ذفان رگن و  فرژ  نادنمشناد  لاعتم و  دنوادخ  زج  ار  نآ  ققحت  نآرق و  هباشتم  تایآ  روظنم  فده و  صیخشت  حیحـص و  عاجرا  لیوأت و 
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. دندادیمن ملع ، رد 
: دیامرفیم زین  و 

(42  ) باتکلا ملع  هدنع  نم  مکنیب و  ینیب و  ادیهش  هللااب  یفک  لق 
. دناهدنسب یفاک و  امش  نم و  نایم  هاوگ  ناونع  هب  دنرادروخرب  ینامسآ  باتک  هب  تبسن  یهاگآ  ملع و  زا  هک  یناسک  ادخ و  وگب ،

یبوخ هب  راگدرورپ  هب  تبـسن  وا  تلزنم  برق و  هتفرگ و  رارق  ادخ  رانک  رد  توبن ، رب  هاوگ  دهاش و  ناونعب  دنمـشناد  ملاع و  قوف ، هیآ  رد 
. تسا رادومن  نآ ، رد 

هب نانمؤم ، هارمه  دـنوادخ  ار  تاجرد  نیا  هک  دـندنم  هرهب  یعیفر  ياههیاپ  تاجرد و  زا  نادنمـشناد ، بنج  رد  نانمؤم  رگید ، ياهیآ  رد  )
: دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ، ) هدومرف  ءاطعا  نادنمشناد 

(43  ) تاجرد ملعلا  اوتوا  نیذلا  مکنم و  اونمآ  نیذلا  هللا  عفری 
ءاطعا ماقم  تعفر  دنتـسه ، دنمهرهب  شناد  ملع و  زا  هکنانآ  هب  زین  و  دندروآ ، نامیا  قح  هب  يرـشب ، هعماج  امـش  عمج  رد  هک  نانآ  هب  ادخ 

(. دنشاب زاتمم  مدرم ، ریاس  زا  یعیفر  ماقم  نینچ  لظ  رد  ات   ) دنکیم

نامیا هیاس  رد  میرک -  نآرق  قطنم  رد  یناسنا -  هعماج  فلتخم  ياههورگ  زا  هورگ  راهچ 

: دنرادروخرب ياهژیو  تاماقم  تازایتما و  زا  نامیا  هیاس  رد  میرک -  نآرق  قطنم  رد  یناسنا -  هعماج  فلتخم  ياههورگ  زا  هورگ  راهچ 
: دیامرفیم اهنآ  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  هک  یعقاو ) نمؤم  ره  الوصا  و  : ) ردب گنج  نانمؤم   - 1

دنع تاجرد  مهل  اقح  نونمؤملا  مه  کـئلوا  اـنامیا …  مهتداز  هتاـیآ  مهیلع  تیلت  اذإ  مهبولق و  تلجو  هللا  رکذ  اذا  نیذـلا  نونمؤملا  اـمنا 
(44  ) میرک قزر  ةرفغم و  مهبر و 

دوشیم هدناوخ  نانآ  رب  دنوادخ  تایآ  هک  هاگنآ  و  هتـشگ ، كانمیب  ناشیاهلد  ادخ  دای  هاگ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  افرـص  یعقاو )  ) نانمؤم
شزرمآ عیفر و  ياههیاپ  تاجرد و  زا  یهلا  هاگـشیپ  رد  هک  دنـشابیم  رظن  دروم  نانمؤم  نامه  اقح  نانیا  دیازفایم …  ناشنامیا  يورین  رب 

. دنتسه رادروخرب  ياهنادنموربآ  يزور  و 
: دیامرفیم اهنآ  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  دنرادن ، ) غیرد  ناج  لام و  لذب  زا  تقیقح  قح و  ءایحا  رد  هک  : ) ادخ هار  نادهاجم   - 2

(45  ) ۀجرد نیدعاقلا  یلع  مهسفنا  مهلاوماب و  نیدهاجملا  هللا  لضف 
نانیشن هناخ  رب  دنزرویمن -  غیرد  ناج  لام و  لذب  زا  ادخ  هار  رد  هک  ار -  یشوک  تخس  دارفا  نادهاجم و  هیاپ ، هجرد و  کی  اب  دنوادخ 

. تسا هداد  يرترب  ناسآ ، نت 
: دیامرفیم اهنآ  هب  عجار  میرک  نآرق  دنتسه .) یعقاو  ياهناسنا  روخ  رد  هتسیاش و  يراتفر  ياراد  هک  : ) ناراکوکین ناحلاص و   - 3

(46  ) یلعلا تاجردلا  مهل  کئلواف  تاحلاصلا  لمع  دق  انمؤم  هتءای  نمو 
، دنتسه اراد  ار  یعقاو  ياهناسنا  روخ  رد  هتـسیاش و  يرادرک  هک  یلاح  رد  دنروآیم ، يور  ادخ  هب  خسار ، داقتعا  نامیا و  اب  هک  یناسک  و 

. دنشابیم الاو  یتاماقم  تاجرد و  دجاو  یهلا  هاگشیپ  رد  مدرم  زا  هورگ  نیا 
بنج رد  میدـید  زین  البق  هکنانچ  دـننکیم ، زارحا  ار  يدـنمجرا  تاماقم  دوخ ، یهاگآ  شنیب و  هیاـس  رد  هک  : ) نادنمـشناد ءاـملع و   - 4
نینچ نانآ  هرابرد  ادـخ  هک  دـیامنیم ) بسک  ار  یعیفر  تاماقم  تاجرد و  هب  لـین  یگتـسیاش  تقیقح ، قح و  هب  هتـسبلد  دارفا  ناـنمؤم و 

: دیامرفیم
تاجرد ملعلا  اوتوا  نیذلا  مکنم و  اونمآ  نیذلا  هللا  عفری 

(. تشذگ نآ ، همجرت  ابیرق  )
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یتازایتما تاجرد و  نامیا ، اب  مدرم  فلتخم  تاقبط  زا  هورگ  راهچ  يارب  لاعتم  دـنوادخ  اهنآ  نمـض  هک  تایآ -  نیا  هعومجم  هب  هجوت  اب 
ریاس رب  هجرد  هیاپ و  ظاحل  زا  دنتـسج  تکرـش  ردـب  گنج  رد  هک  ار  يدارفا  لاعتم ، راگدرورپ  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  دومرف -  ررقم 

نـیرت و هتـسجرب  تـسا . هدیـشخب  تـیزم  يرـشب  هعماـج  ياـههورگ  فانــصا و  ماـمت  رب  ار  نادنمــشناد  ءاـملع و  و  هداد ، يرترب  ناـنمؤم 
هعماج كرات  رب  یکانبات  ياهرهوگ  نوچمه  یناسنا ، نوگانوگ  ياهرشق  نایم  رد  ینآرق  تایآ  قطنم  قبط  و   ) دنشابیم دارفا  نیرتزارفرس 

(. دنشخردیم تیرشب 

نادنمشناد ءاملع و  هژیو  تازایتما 

دنزاتمم اههورگ  ریاس  زا  هتسجرب  زایتما  جنپ  اب  نادنمشناد  ءاملع و  میرک ، نآرق  رد  فلا - 

نامیا  1

(47  ) انمآ نولوقی  ملعلا  یف  نوخسارلاو 
میرک نآرق  ياپارـس  ام  دنیوگیم  دنتفای  هار  شناد  ياضف  طیحم و  نورد  هب  دنتـشادرب و  ملع  هنهپ  رد  ار  يذفان  خـسار و  ياهماگ  هکنانآ 

. میرادیم رواب  ار 

دنوادخ یگناگی  دیحوت و  هب  داقتعا   2

ملعلااولوا ۀکئالملا و  وه و  الا  هلا  هنا ال  هللا  دهش 
(. تشذگ مرتحم  ناگدننک  هعلاطم  رظن  زا  ابیرق  هیآ  نیا  همجرت  )

راگدرورپ میب  زا  نتسیرگ  رثات و  هودنا و   3

(48  ) اعوشخ مهدیزی  نوکبی و  ادجس …  ناقذالل  نورخی  مهیلع  یلتی  اذا  هلبق  نم  ملعلااوتوا  نیذلا  نا 
ورف نیمز  رب  شیوخ  ياههناچ  اب  دوش -  هدناوخ  نانآ  رب  دنوادخ  تایآ  هک  هاگنآ  دنتشگ -  دنمهرهب  ملع  زا  نآ ، زا  شیپ  هک  یمدرم  اقح 

. دننک زاغآ  ار  نتسیرگ  دنتفا … و 
. دیازفیب اهنآ  ینتورف  فاطعنا و  يراز و  عوشخ و  رب  میرک ، نآرق  ندناوخ  و 

ینورد فاطعنا  عوشخ و   4

اعوشخ مهدیزی  و 
. دیازفایم نانآ  فاطعنا  ینتورف و  یمرن و  عوشخ و  بتارم  رب  ینامسآ ، باتک  تقیقح  دیشروخ  شبات  نآرق و  توالت 

ادخ زا  میب  سرت و   5

ءاملعلا هدابع  نم  هللا  یشخی  امنا 
(. دش دای  البق  زین  هیآ  نیا  همجرت  )
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(. دنتسه یهلا  شنیب  يونعم و  تریصب  ياراد  هک  تسا  ینادنمشناد  نآ  زا  افرص  هتسجرب  زایتما  جنپ  نیا  )
قیمع ینیب  ناـهج  یـشیدنا و  فرژ  تمکح و  یفاـک و  شنیب  زا  ملـس ) هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  هـکنیا  دوـجو  اـب 

: دیوگب هک  دیامرفیم  رما  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  اذه  عم  دوب ، رادروخرب 
(49  ) املع یندز  بر  لقو 

. ازفیب مشنیب  شناد و  بتارم  رب  اراگدرورپ  وگب 
: دیامرفیم نادنمشناد  ینیب  نشور  ندنایامن  رد  زینو 

(50  ) ملعلا اوتوا  نیذلا  رودص  یف  تانیب  تایآ  وه  لب 
. تسا هدش  ینازرا  اهنآ  هب  شناد  ملع و  هک  یمدرم  ياههنیس  رد  تسا  يراکشآ  نشور و  ياههناشن  نآرق ، هکلب 

: دیامرفیم هک  اجنآ  و  دنادیم ، نادنمشناد  ءاملع و  هژیو  ار  دوخ  ياهلثملا  برض  ندیشوین  كرد و  هلئسم  میرک ، نآرق 
(51  ) نوملاعلا الا  اهلقعی  ام  سانلل و  اهبرضن  لاثمالا  کلت  و 

نادنمـشناد ءاملع و  زج  اما  مینکیم . وگزاب  مدرم  يارب  تسا ) رگرادـیب  هدـنهدرادشه و  ياههزیگنا  نوچمه  هک   ) ار اهلثملا  برـض  نیا 
. دنشیدنیب تسرد  نآ  هرابرد  و ) دنبای ، زاب  ار  نآ  يافرژ  دنونشب و  شوه  شوگب  ار  اهنآ   ) دنناوتیمن

همتاخ

نآرق رد  هک  تسا  یئاهزایتما  لئاضف و  زا  یـشخب  دـنایامنیم -  ام  هب  ار  ءاملع  ملع و  تلیـضف  شزرا و  هک  ینآرق -  ریباعت  بلاـطم و  نیا 
. دروخیم مشچ  هب  میرک 

. تسا نآ  زا  رتنوزف  ءاملع ، شزرا  رابتعا و  و  ملع ، تشادگرزب  نداهن و  جرا  رد  یهلا  باتک  تایآ  هنرگ ، و 
. میدرک دای  ار  اهنآ  زا  یخرب  راصتخا ) رطاخب   ) ام و 

يوبن ثیداحا  تنس و  قطنم  رد  ناملعتم  ءاملع و  ملع و  ماقم  یئالاو  ب - 

هراشا

زا تفگ  ناوتیم  هک  تسا  ریگمـشچ  ناوارف و  ياهزادـنا  هب  ناملعتم  ءاملع و  ملع و  رابتعا  شزرا و  هئارا  رد  ( 52  ) يوبن ثیداحا  تنس و 
. تسا نوریب  رامش  ءاصحا و  دح 

رد ناملعتم -  ءاملع و  ملع و  تلیضف  هب  عجار  رشب  یعقاو  ناربهر  ناماما و  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا  لوقنم  ثیداحا 
رظن زا  ار  ثیداحا  نیا  زا  ياهراپ  هنومن  ناونع  هب  ام  دـنکیم و  بلج  دوخ  هب  ثیدـح  بتک  رد  ار  یققحم  ره  رظن  ياهدرتسگ  رایـسب  دـح 

. میدنارذگ

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر  نانخس 

ملع و رابتعا  شزرا و  هرابرد  هک  تسا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا یمارگ  لوسر  نانخـس  دوشیم  دای  سپ  نیا  زا  هک  یثیداحا  )
(: تسا هدومرف  نایب  نایوج ، شناد  ءاملع و 

(53 .« ) دزاسیم رادروخرب  یهلا  قیاقح  مهف  كرد و  ینید و  شنیب  زا  ار  يو  تسا ، ناهاوخ  ار  وا  تداعس  ریخ و  دنوادخ ، هک  یسک  »
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(54 .« ) تسا يرورض  مزال و  درم ) نز و  زا  معا   ) ناملسم درف  ره  رب  يزومآ  ملع  یبلط و  شناد  »
ياهـششوک یعاسم و  لظ  رد  و  دراد ، فورـصم  ملع ، نتفای  زاب  رد  ار  شیوخ  یعـس  و  ، ) دـیآرب شناد  زا  یئاـیوپ  ددـص  رد  یـسک  رگا  »

رد شیاه ) شـشوک  مغریلع   ) رگا یلو  دـیامرفیم . ررقم  وا  يارب  ار  بیـصن  هرهب و  ود  لاـعتم  دـنوادخ  دـبایزاب  ار  شناد  ملع و  شیوخ )
(55 .« ) ددرگیم روظنم  وا  يارب  لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  شاداپ  رجا و  کی  دشاب ، قفومان  ماکان و  ملع ، زا  یئایوپ 

هب دنگوس  درگنب . نایوج  شناد  ناملعتم و  هب  دیاب  دننامارد ، خزود  شتآ  زا  هک  دتفا  یناسک  هرهچ  هب  شهاگن  درادیم  تسود  هک  یسک  »
دمآ تفر و  دنمـشناد  ملاع و  هناخ  رد  هب  ملع -  لیـصحت  روظنم  هب  هک  یئوجـشناد  درگاش و  ره  تسا ، وا  تردـق  دـی  رد  ناج  هک  یـسک 

. دیامرفیم روظنم  وا  يارب  ار  دباع  هلاسکی  تدابع  شاداپ  باوث و  درادیم ، رب  هک  یماگ  ره  رد  دنکیم ،
. دزاسیم هدامآ  وا  يارب  تشهب  رد  ار  يدابآ  رومعم و  راید  رهش و  دهنیم ، ریسم  نیا  رد  هک  یمدق  ره  يارب  و 

ناهاگماش هب  ار  شزور  هک  هاگنآ  تانآ -  تاظحل و  مامت  رد  دنکیم . شزرمآ  بلط  وا  يارب  زین  نیمز  دوریم ، هار  نیمز  يور  رب  هک  وا  و 
. تسا یهلا  شزرمآ  رهم و  تمحر و  لومشم  دناسریم -  زورب  ار  ناهاگماش  و  ددنویپیم ،

.« دننامارد دازآ و  خزود ، شتآ  هجنکـش  زا  یهلا ، شنیب  يایوج  ملع و  يایوپ  نادرگاش  هنوگ  نیا  هک  دـنهد  یهاوگ  ینامـسآ  ناگتـشرف 
(56)

رجا و ياراد  و   ) هدوب تداـبع  مرگرـس  رادـیب و  اهبـش  راد و  هزور  اـهزور  هک  تسا  یـسک  دـننامه  ملع ، رادتـسود  درگاـش  وـج و  شناد  »
رسارس رگا  هک  سیبقوبا -  هوک  زا  دریگیم  ارف  ار  نآ  دباییم و  تسد  نادب  وجشناد  هک  ملع -  زا  یباب  ره  و  دشابیم ) وا  ناسمه  یشاداپ 

(57 .« ) تسا رتدنمدوس  رتهب و  دنک -  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دشاب و  الط  نآ 
نایم هلصاف  دسر ، ارف  شگرم  ملع ، لیصحت  ماگنهب  رگا  تسا  مالـسا  یهلا  نیئآ  نید و  ءایحا  نتخومآ ، ملع  زا  وا  فده  هک  یئوجـشناد  »

اب هطبار  رد  طقف  یعقاو  نایوجشناد  ینعی  ( ) 58 « ) تسا هجرد  کی  هیاپ و  کی  دـح  رد  یتشهب  تلزنم  ماقم و  ظاحل  زا  ناربمایپ  نایم  وا و 
ریاس اب  هسیاقم  رد  تلیـضف  رظن  زا  دـنراد و  رارق  نآ  زا  رت  نیئاپ  هجرد  کی  رد  ناربماـیپ ، هب  تبـسن  يورخا -  تاـماقم  ظاـحل  زا  توبن - 

(. دنشابیم مالسلا ) مهیلع   ) ءایبنا هب  تبسن  يرتشیب  برق  ياراد  مدرم 
رود و هلصاف  نآ ، هجرد  ود  ره  نایم  هک  یتاجرد  تسا ، هجرد  هیاپ و  داتفه  نازیم  هب  اسراپ  دباع و  رب  دنمـشناد  ملاع و  يرترب  تلیـضف و  »

نایم تفاسم  ات  دماجنایم  لوطب  لاس  داتفه  دنک  یط  ندیود  کت و  اب  ار  هلـصاف  نیا  دهاوخب  يراوهار  بسا  رگا  هک  دراد  دوجو  يزارد 
و  ) ناطیـش هک  تسا  نیا  دنمـشناد  ملاع و  درف  يارب  هجوت  لـباق  تلیـضف  نینچ  دوجو  تلع  دـیامیپب . ار  هناـگداتفه  تاـجرد  زا  هجرد  ود 

رایشه  ) دنمشناد ملاع و  یلو  دننکیم ؛ ررقم  يزیر و  حرط  مدرم ، نایم  رد  ار  ياهنادرخبان  ياهيروآون  اهتعدب و  هنوگ ) ناطیش  ياهناسنا 
نآ راضم  هب  ار  نانآ  دهد و  رادشه  ار  مدرم  ات  دشوکیم  و  ، ) دنکیم یئاسانـش  ار  عورـشمان  شخب و  نایز  ياهیروآون  نآ  رگدادـیب ، ) و 

يارب ار  هنیمز  نآ ، ندرب  نایم  زا  اهتعدب و  یئاسانـش  رد  دنمـشناد  ملاع و  غیرد  یب  ياهـششوک   ) دنکرب نب  خـیب و  زا  ار  نآ  و  دزاس ) هاگآ 
یعــس و و  ( ، ) 59 « ) هدروآ يور  شیوـخ  تداـبع  هب  افرـص  دـباع  هک  یلاـح  رد  دروآیم ) مـهارف  وا  يارب  یئـالاو  تاـماقم  نـینچ  زارحا 

(. ددرگیمن دئاع  هعماج  هب  وا  تدابع  زا  یعفن  تسا و  دنمدوس  وا  دوخ  يارب  طقف  وا  ششوک 
ناگتشرف دنوادخ و  اریز  تسا ؛ مدرم  دارفا  نیرت  نیئاپ  رب  ربمغیپ )  ) نم ناحجر  تلیضف و  اب  ناسمه  دباع ، رب  ملاع  ماقم  يرترب  تلیضف و  »

تسا و مدرم  ملعم  هک  يدنمـشناد -  ملاع و  رب  بآ -  نایم  رد  ایرد  نایهام  دوخ و  هنال  رد  ناگچروم  یتح  نیمز -  نامـسآ و  ناـنکاس  و 
(60 .« ) دتسرفیم دورد  دشابیم -  نومنهر  تداعس  ریخ و  هب  ار  نانآ 

 - ددرگ یمزاب  شیوخ  هناخ  هب  هرابود  هک  ياهظحل  نآ  اـت  دـیوگیم  كرت  ار  دوخ  هناـخ  نتخومآ -  شناد  يارب  وجـشناد -  هک  هاـگنآ  »
هار رد  داهج  ریس و  نوچمه ) دمآ  تفر و  نیا  رد  وا  یعس  اریز  دروآ ؛ رامشب  وا  یئالط  ياهتـصرف  ار  وا  تشگزاب  تفر و  تدم  نیا  دیاب  )

(61 .« ) ددرگیم بوسحم  ادخ 
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نمأم هب  ار  یتسردان  لطاب و  رما  نآ ، رذگهر  زا  ددرگ و  هدوشگ  وا  يوسارف  ملع  زا  یباب  ات  دهن  نوریب  هناخ  زا  اپ  روظنم  نیدب  یسک  رگا  »
اب یفدـه -  نینچ  اـب  هتبلا  هناـخ -  زا  وا  جورخ  دوـش ، نوـمنهر  تسار  هار  هب  ار  یهر  هدرک  مـگ  دـنادرگزاب و  یتـسرد  قـح و  هاـگیاج  و 

(62 .« ) دنکیم يربارب  شاداپ  رجا و  رظن  زا  لاس  لهچ  تدابع 
: دومرف مالسا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر 

کلام هک  تسنآ  زا  رتهب  رتشزرا و  رپ  ددرگ ، نومنهر  قح ، هب  دـبایزاب و  ار  تیادـه  قیرط  یهلا -  ددـم  هب  وت -  هلیـسو  هب  درف  کـی  رگا  »
(63 .« ) یشاب یناوارف  بیجن  لیصا و  يوم  خرس  نارتش 

: دومرف ذاعم  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 
(64 .« ) تسا رت  شزرارپ  رتمهم و  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  يراک  نینچ  دنک  تیاده  وت  تسدب  ار  درف  کی  لاعتم  دنوادخ  رگا  »

. دومرف داریا  ار  ینخس  نینچ  زین  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  هب  باطخ  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  هک  دنیوگ 
نایم رد  ار  هلمج  نیا  هک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  . ) داهد رارق  دوخ  تمحرم  فطل و  لومـشم  ارم  نانیـشناج  دنوادخ ، »

: دندرک ضرع  نانآ  دومرف ، ) داریا  دوخ  نارای  زا  یعمج 
؟ دنتسه یمدرم  هنوگچ  امش  نانیشناج 

: دومرف
(65 .« ) دهدیم میلعت  ادخ  ناگدنب  هب  ار  نآ  هدومن و  ءایحا  ارم  شور  تنس و  هک  دنتسه  یناسک 

قطانم رد  هک  یناراب  تسا . ناراب  شزیر  هیضق  دننام  انیع  دهدیم -  لیکشت  ارم  تلاسر  تثعب و  فده  هک  مدرم -  داشرا  تیاده و  هلئسم  »
: دزیریم ورف  یتوافتم  ياهنیمزرس  و 

اههایگ و اهنیمزرـس  نیا  رد  ناراب  شزیر  هجیتن ، رد  دریذـپیم و  دوخ  رد  ار  بآ  هک  تسا  هداـمآ  هزیکاـپ و  ناـنچنآ  اهنیمزرـس  زا  یخرب 
دـنکیمن و ذوـفن  نآ  رد  بآ  هک  تـسا  تخـس  تفـس و  ناتـسگنس ، ) نوـچمه   ) اهنیمزرـس زا  یخرب  دـنایوریم . ار  یناوارف  ياـههزبس 

بآ نآ  زا  ات  هتخاس  دـنمدوس  هلیـسونیدب  ار  مدرم  ادـخ  و  درادیم ، هاـگن  دوخ  رد  ار  بآ  دوشیم و  عمج  نیمز  يور  هکلب  دور ؛ یمنورف 
. دنزاس روراب  هدرک و  يرایبآ  رئاخذ ، نیا  اب  ار  دوخ  يزرواشک  ياههقطنم  دندرگ و  باریس  دنماشایب و 

. دنایوریم ار  یهایگ  هن  درادیم و  هاگن  دوخ  يور  رب  ار  بآ  هن  هک  تسا  رازنش  ریوک و  تسپ و  اهنیمزرس  زا  یخرب  و 
: دنریگیم رارق  نم  ياهداشرا  اهتیاده و  شراب  ریز  هک  تسا  یناسک  توافتم  تالاح  هدننکوگزاب  لثم ، نیا 

تریـصب نیا  زا  دنوشیم و  ینید  تریـصب  ياراد  دوخ  اهنت  هن  هک  دندرگیم  دـنمهرهب  ياهنوگب  نم  یهلا  ياهدروآ  هار  زا  اهنآ  زا  یـضعب 
. دنهدیم رارق  میلعت  تحت  ار  نانآ  هتخاس و  لقتنم  زین  نارگید  هب  ار  دوخ  شنیب  دندرگیم ، دنمدوس  یملع  یناگدنز  رد 

الاب ار  ناشرـس  اساسا  هک  دنتـسه  فاطعنا  لـباقریغ  تخـس و  ناـنچ  نم ، ینامـسآ  دروآ  تسد  شراـب  ناـضیف و  ربارب  رد  رگید  یـضعب  و 
نم هک  یتیاده  دنرادیمن ، هاگن  دـنریذپیمن و  دوخ  رد  ار  یهلا  تیادـه  ناراب  دـننکیمن و  هجوت  یهلا  ناضیف  شزیر و  هب  دـنریگیمن و 

(66 .« ) میامنیم وگزاب  مدرم  يارب  ار  نآ  منکیم و  تیلوئسم  تلاسر و  ساسحا  نآ ، هب  تبسن 
: دیمان مومذم  دسح  ار  نآ  ناوتیمن  تسین و  اور  سک -  ود  هرابرد  زج  دسح -  کشر و  »

فرـص قح  هار  رد  ار  شیوخ  لاوـما  وا  یلو  دـهدیم ، رارق  شراـیتخا  رد  یناوارف  لاـم  هتخاـس و  دـنمتلود  ار  وا  دـنوادخ ، هک  یـسک   - 1
هطبغ یمدرم  نینچ  لاح  هب  دـیاب  تلیـضف ، اب  دارفا  . ) دـناشکیم يدوبان  هب  ار  دوخ  یلام  ياههیامرـس  تلیـضف ، ءایحا  قیرط  رد  دـنکیم و 

(. دنرب کشر  نانآ  هب  تبسن  دنروخ و 
زا زین  دوخ  وا  تسا . هداهن  شفک  رد  ار  یملع  ياههیامرس  هتخاس و  راشرس  شناد  تمکح و  اب  ار  وا  دوجو  لاعتم  دنوادخ  هک  یسک   - 2

، میلعت هار  زا  دزاسیم و  دـنمهرهب  یملع  هتخودـنا  نیا  اب  ار  نارگید  دریگیم و  هرهب  شیوخ  يونعم  یناـسنا و  یناگدـنز  رد  هیامرـس  نیا 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 276 

http://www.ghaemiyeh.com


زهجم اههیام  نآ  اب  ار  هعماج 
(67 .« ) دنک یم 

ناگتفایزاب هر  ناوریپ و  شاداپ  ربارب  ددرگیم ، قفوم  هار  نیا  رد  دنکیم و  توعد  يونعم  يرکف و  دشر  تیاده و  هب  ار  مدرم  هک  یـسک  »
شاداـپ نازیم  زا  روکذـم -  شاداـپ  زا  ربـهار  يرادروخرب  هجو -  چـیه  هب  هک  ياهنوـگ  هب  دـنکیم  تفاـیرد  ادـخ  زا  يدزم  رجا و  دوـخ ،

. دهاکیمن وا  تامیلعت  ناورهر 
هر هـک  تـسا  یمرج  ربارب  وا  مرج  دزاـسیم ) راوـمه  ناـنآ  يارب  ار  هاـنگ  فارحنا و  هار  و   ) دــهدیم قوـس  یهرمگ  هـب  ار  مدرم  هـکنآ  و 

(68 .« ) دهاکیمن يزیچ  زین  ناهرمگ  مرج  راب  زا  عضو ، نیا  هتبلا  دنتشگ . مرج  نآ  راچد  ناگدرکمگ ،
: ددرگیم دودسم ) و   ) هتخیسگ زیچ -  هس  هب  تبسن  زج  وا -  لامعا  يراج ) باسح   ) دریمیم دازیمدآ  هک  هاگنآ  »

(. نآ لاثما  ناتسرامیب و  دجسم ، نابایخ ، لپ ، نتخاس  لیبق  زا   ) هعفنملا ماع  رمتسم و  ریخ   - 1
(. یملع راثآ  بتک و  دننام   ) دندرگ دنمدوس  نادب  مدرم  هک  یشناد  ملع و   - 2

(69 .« ) دیامن ردپ  راثن  ریخ ، ياعد  هراومه )  ) هک ياهتسیاش  حلاص و  دنزرف   - 3
: تسا زیچ  هس  دراذگیم  راگدای  هب  دوخ  گرم  زا  سپ  ناسنا ، هک  يزیچ  نیرتهب  نیرت و  شزرارپ  »

. دنک دای  ریخ  ياعد  اب  ار  وا  هک  ياهتسیاش  حلاص و  دنزرف   - 1
. دسرب وا  هب  شاداپ  هک  يرمتسم ) هعفنملا  ماع  هسسؤم  و   ) هیراج هقدص   - 2

(70 .« ) دوش لمع  نادب  هتفرگ و  رارق  نارگید  هدافتسا  دروم  وا  گرم  زا  سپ  هک  یشناد  ملع و   - 3
ورف ار  شیوخ  لاب  رپ و  ملع -  نابلاط  يزومآ  ملع  نایوجـشناد و  راـک  هب  تبـسن  یناـمداش  تیاـضر و  زاربا  يارب  ینامـسآ -  ناگتـشرف  »

(71 .« ) دنهنیم
(72 .« ) دیشاب هتفرگ  غارس  تسدرود ) رایسب  طاقن  و   ) نیچ رد  ار  نآ  هک  دنچ  ره  دیشاب ، شناد  ملع و  يایوج  »

(. تسا یسانشادخ  سفنلا و  ۀفرعم  روظنم ، )
، دننکفایم تمحرم  فطل و  هیاس  وا  رب  شیوخ ) رپ  لاب و  اب   ) ناگتشرف دنک ، زاغآ  ملع  زا  یئایوپ  رد  ار  شیوخ  ناهاگحبـص  یـسک  رگا  »

(73 .« ) دیآیمن دیدپ  وا  يزور  قزر و  رد  یشهاک  و  هتشگ ، رادروخرب  يزور  خارف  تکرب و  نمی و  زا  دوخ  یناگدنز  لوط  رد  زین  و 
راومه وا  یتخبکین  تشهب و  يوس  هب  یهار  يو ، يوسارف  رد  لاعتم  دنوادخ  دیامیپب ، نتخومآ -  شناد  روظنم  هب  ار -  یقیرط  یسک  رگا  »

(74 .« ) دزاسیم
(75 .« ) دوشیم رازگرب  ینادان  يانبم  رب  لهج و  نیع  رد  هک  تسا  يزامن  زا  رتدنمدوس  رتهب و  ملع ، اب  ندیباوخ  »

دوجو زا  رتریذپان  لمحت  رتاسرف و  تقاط  ناتفص -  نمیرها  اهناطیش و  هاگدید  زا  ینید -  تریـصب  شنیب و  دجاو  درف  هیقف و  کی  دوجو  »
(76 .« ) تسا دباع  رازه 

هک تسا  اهنامـسآ  زارفرب  ناگراتـس  دوجو  دـننامه  یکاخ ، ناهج  نیمز و  هنهپ  يور  رب  دنمـشناد  ملاع و  دارفا  یگدـنز  ناـیرج  هیـضق و  »
دصقم هب  ار  رفس  ناوراک  هلفاق و  و   ) دبای یمزاب  ار  شیوخ  هار  اهیکیرات  بش و  لد  رد  ایرد ، یکـشخ و  رد  اهنآ  شـشخرد  ددم  هب  ناسنا 

نارالاس و ناوراک  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  دندرگ  دیدپان  دنریگ و  رارق  ربا  ششوپ  ریز  ناگراتـس  نیا  هک  هاگنآ  دندرگیم ) نومنهر 
(. 77 « ) دنوش یگتشگرس  یهرمگ و  راچد  نایناوراک -  دوخ  رب  هوالع  زین -  نارفاسم  ناربهار 

، تمایق زور  رد  دنوادخ  دسرب ، یلاسگرزب  هب  هک  هاگنآ  ات  دبای  شرورپ  ادخ  یگدـنب  تدابع و  ملع و  طیحم  اضف و  رد  هک  يزومآون  ره  »
(78 .« ) دنکیم ینازرا  ودب  ار  رادرک  راتفگ و  رد  نیتسار  و  قیدص »  » درف ود  دون و  شاداپ  رجا و 

: دنکیم باطخ  نینچ  ملع  نالماح  نادنمشناد و  هب  تمایق  زور  رد  يادخ ، »
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ینعی ود  نآ  رذگهر  زا  افرص  متساوخیم  هک  مدرپس  امـش  هب  ار  دوخ  يرابدرب  شناد و  ملح و  ملع و  تهج  نادب  نم  نادنمـشناد ! ءاملع و 
. مهد رارق  شیوخ  تمحر  شزرمآ و  لومشم  ار  امش  ملح ، ملع و 

(79 .« ) مرادن نآ  زا  یکاب  تسین و  دراو  نم  رب  یتیشم  نینچ  رد  يداریا  هنوگچیه  و 
ملع یئامه  درگ  بیکرت و  ینعی  ( ) 80 « ) تسین يرابدرب  ملح و  اب  شناد  ملع و  دنویپ  زا  رترب  رتدنیآ و  شوخ  يدنویپ ، هعومجم و  چـیه  »

هتخادرپ ینوجعم  زا  وا  تیصخش  دشاب  ماوت  ملح  هزیمآ  اب  ملع  درف ، کی  رد  رگا  رگید : ترابع  هب  تسا . اهبیکرت  نیرت  تلیضف  رپ  ملح ، اب 
(. دسریمن نآ  ياپ  هب  شزرا  تلیضف و  ظاحل  زا  ینوجعم  بیکرت و  چیه  هک  تسا  هدش 

(81 . ) دنک يربارب  ملع ، میلعت  رشن و  اب  دناوتیمن  يونعم -  هدزاب  شاداپ و  نازیم  ظاحل  زا  یششخب -  هقدص و  چیه 
ینخـس تسین ، زیمآ  تمکح  نخـس  زا  رتالاو  رترب و  دنکیم ، ءادها  دوخ  ینید  ردارب  هب  ناملـسم  درف  کی  هک  یناغمرا  هیدـه و  هنوگره  »

یتسپ و هدرک و  يریگولج  وا  تیصخش  يدوبان  طوقـس و  زا  هدوزفا و  ینامیا  ردارب  نآ  تیاده  بتارم  رب  نآ -  رذگهر  زا  دنوادخ -  هک 
(82 .« ) دزاسیم درط  وا  زا  ار  يدوبان  يراکهبت و 

(: 83 « ) دهد میلعت  دوخ  ینید  ردارب  هب  ار  نآ  دبای و  تسد  یشناد  ملع و  رب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ششخب  هقدص و  نیرتالاو  نیرتاهبرپ و  »
رد ناوتیمن  ار  یعقاو )  ) تداعـس ریخ و  دـنرگیدکی . زابنا  کیرـش و  یهلا ، شاداپ  رجا و  ظاحل  زا  درگاش  ملعتم و  اـب  دنمـشناد  ملاـع و  »

(84 .« ) تفایزاب هعماج  تاقبط  ریاس  نایم 
و  ) دایز وا ، یگدنب  بتارم  تدابع و  هک  تسا  يدباع  زا  رت  شخبرمث  رتهب و  دشاب -  زیچان  كدنا و  وا  یملع  هیام  دنچ  ره  اناد -  ملاع و  »

(85 .« ) دشاب ریگمشچ )
هب ار  نآ  ای  دریگارف و  ار  یتخبکین  ریخ و  هار  هک  دـشاب  نینچ  وا  فدـه  افرـص  دریگ و  شیپ  رد  ار  دجـسم  هار  نادادـماب ، یـصخش ، رگا  »

. دشاب هداد  ماجنا  لماک  هرمع  هک  تسا  یسک  ناسمه  يورخا -  شاداپ  رجا و  ظاحل  زا  دهد -  میلعت  نارگید 
رازگرب ار  لماک  جح  مسارم  هک  تسا  یـسک  شاداپ  رجا و  اب  ربارب  وا  شاداپ  رجا و  دروآ  يور  دجـسم  هب  یفدـه  نانچ  اب  هاگنابـش  رگا  و 

(86 .« ) دشاب هدرک 
هب دـنمهقالع  رادتـسود و  ای  ملع و  هدنونـش  عمتـسم و  ای  وج و  شناد  ملعتم و  اـی  دنمـشناد و  ملاـع و  هک  یلاـح  رد  ار -  دوخ  زور  هعیلط  »

رارق يدوباـن  طاـطحنا و  هاـگترپ )  ) رد هک  شاـبم  دنتـسه ) نوریب  هقرف  راـهچ  نیا  زرم  زا  هک   ) مجنپ هورگ  زا  نک ، زاـغآ  یتـسه -  شناد ،
(87 .« ) يریگیم

(: دومرف مدرم  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر  )
. دیزاس عابشا  نآ  ياهتمعن  زا  ار  دوخ  دینکیم  روبع  تشهب  ياهناتسوب  زا  هک  هاگنآ  »

: دندرک ضرع 
؟ تسیچ تشهب  ياهناتسوب  هللا  لوسر  ای 

: دومرف
تاسلج يوجتـسج  رد  دـنا و  شدرگ  رد  هراومه  هک  تسا  يرایـس  ناگتـشرف  ار  يادـخ  اریز  تسا ؛ هرکاذـم  ثحب و  تاسلج  تاـقلح و 

« دـننکیم هطاحا  ار  نانآ  نوماریپ  دـنوشیم  دراو  یملع  ياهوگتفگ  ثحب و  تاسلج  لـها  رب  هک  هاـگنآ  دنتـسه . یملع  هرکاذـم  ثحب و 
(. دنیامنیم زاربا  یتیفیک  نانچ  اب  ار  شناد  ملع و  هب  هقالع  قشع و  بتارم  و  ( ) 88)

نایم هب  نخـس  مارح ، لالح و  زا  نآ  رد  هک  تسا  یتاسلج  نآ ، زا  روظنم  هک  دـناهدش  روآدای  تاـقلح  نیا  هراـبرد  نادنمـشناد  زا  یـضعب 
حرطم اهنآ  لاثما  جـح و  قالط ، حاکن ، هزور ، زامن ، شورف ، دـیرخ و  لیبق : زا  نید  نیناوق  هرابرد  یئاهوگتفگ  تاـقلح ، نیا  رد  دـیآیم .

اب ار  ناسنا  هطبار  تیفیک  هک  تسا  ینیناوق  حیرـشت  زا  ترابع  تاـسلج ، هنوگ  نیا  هرکاذـم  ثحب و  عوضوم  رگید : تراـبع  هب  . ) ددرگیم
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. اهنآ لاثما  جح و  هزور ، زامن ، لیبق  زا  میمانیم  تادابع »  » هب طوبرم  نیناوق  ار  نآ  ام  هک  دنکیم  میظنت  ادخ 
صخـشم رگیدـکی  اـب  ار  مدرم  هطبار  یگنوگچ  هک  تسا  ینیناوق  شرازگ  حیرـشت و  هب  طوبرم  تاـسلج  نیا  هرکاذـم  ثحب و  هکنآ  اـی  و 

. اهنآ لاثما  نهر و  هراجا ، شورف ، دیرخ و  لیبق  زا  دراد  مان  تالماعم »  » ناونعب هقف  رد  هک  دزاسیم 
(. اهنآ دننام  قالط و  حاکن ، لیبق  زا  تسا  هیصخش  لاوحا  هداوناخ و  لیکشت  تیفیک  هب  عجار  ای  و 

هجاوم یئآمه  درگ  تسـشن و  ود  اب  اجنآ  رد  دش و  دجـسم  دراو  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  يزور  »
. دندوب يزومآ  ملع  ینید و  تریصب  بسک  مرگرس  یهورگ  یئآ ، مه  درگ  کی  رد  تشگ :

. دندوب ادخ  زا  تساوخرد  اعد و  لوغشم  ياهتسد  رگید ، یئآمه  درگ  تسشن و  رد  و 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ 

ارف مرگرس  لوا  هورگ  نآ  یلو  دنناوخیم ؛ ار  يادخ  ریخا ، هورگ  نوچ  دنراد ؛ رارق  تداعس  ریخ و  تهج  رد  یئآمه  درگ  تسشن و  ود  نیا 
هکنیا دوجو  اب  . ) دنزاس لقتنم  نادان  دارفا  هب  میلعت ، رذگهر  زا  ار  دوخ  ینید  یهاگآ  شناد و  دـنهاوخیم  دنتـسه و  شناد  شنیب و  نتفرگ 
میلعت رطاخب  متسه ) امش  ربمایپ  هک  نم  . ) دنراد تیزم  مود  هورگ  رب  لوا  هورگ  اذه ) عم  دنرادیم ، رب  ماگ  تلیـضف  ریـسم  رد  هورگ  ود  ره 
قیاقح میلعت  شنیب و  داـجیا  نم  تثعب  فدـه  و  ( ) 89 « ) مدش ثوعبم  نادـب  هتفرگ و  هدـهع  هب  ار  تلاسر  ماقم  یهاگآ ، ) رـشن  قیاقح و  )

ود دوخ ، زادرپوگلا  راتفر  نیا  اب  و   ) دناهدوب میلعت  يزودنا و  شناد  مرگرس  هک  تسشن  یهورگ  عمج  رد  ترضح  نآ  سپس  تسا .) هدوب 
(. دومن مالعا  المع  ءاعد ، تدابع و  رب  ار  ملع  يرترب  هلیسو ، نیدب  هدومرف و  یبایزرا  ار  روکذم  تسشن 

: تفگ هک  دننکیم  لقن  لاسع  نب  ناوفص  زا 
. دوب هداد  هیکت  شیوخ  ماف  خرس  درب  رب  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  مدیسر  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  روضح  »

: مدرک ضرع 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  مدروآ . يور  دجسم  هب  نآ  زا  يوجتسج  ملع و  بسک  رطاخ  هب  نم  هللا ، لوسر  ای 

رد نانچنآ  هتفرگ و  رب  رد  ار  ملع  يایوج  درگاش  دوجو  شیوخ  لاب  رپ و  اب  ناگتـشرف  یتسه . شناد  ملع و  يایوپ  هک  یئوت  وت ، رب  نیرفآ 
يایوپ وجشناد ، هک  يزیچ  هب  هقالع  قشع و  تبحم و  طرف  زا  یتوسان -  ناهج  ایند و  نامسآ  هب  هک  دنوشیم  هتشابنا  مهیور  رب  وا  نوماریپ 
بتارم رگناـیامن  مـلع -  بلاـط  نوـماریپ  رد  ناگتــشرف  بـکارت  مـکارت و  عـمجت و  تـقیقح ، رد  ینعی  ( ) 90 « ) دـنریگیم جوا  تـسنآ - 

(. دشابیم ایند -  نید و  رما  رد  تریصب  شناد و  ینعی  ملع -  بلاط  فده  هب  تبسن  سدقم  تادوجو  نیا  دیدش  هقالع  یگتسبلد و 
: دیوگیم سیق  نب  ریثک  »

: تفگ دش و  دراو  يدرم  ءانثا  نیا  رد  میدوب ، هتسشن  قشمد  دجسم  رد  ءادرد  وبا  اب 
. ینکیم لقن  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ثیدح  مدرم  يارب  امـش  ماهدینـش  هک  تسا  نیا  مفده  ماهدمآ و  هنیدـم  زا  نم 

. ما هدومیپ  ار  زارد  رود و  هار  نیا  امش  نابز  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر  ثیدح  ندینش  رطاخب  نم 
: تفگ ءادردوبا 

: تفگ یشاب ؟ هتخاس  راومه  دوخ  رب  ار  ماش  ات  هنیدم  زا  رفس  جنر  هک  دشاب  هدرک  راداو  ار  وت  يرگادوس ، تراجت و  هلئسم  ادابم 
: تفگ يو  هب  ءادردوبا  سپس  هن .

: تفگ درم  نآ  دشاب ؟ هدناشک  وس  نیدب  هنیدم  زا  ار  وت  يرگید ، ياهفده  دنکن 
(. تشادن او  رفس  نیا  هب  ارم  ملس ، ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یمارگ لوسر  نخس  ثیدح و  عامتسا  زج  یفده  چیه  ینعی  . ) هن

: تفگ درک و  زاغآ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  زا  یثیدح  لقن  هب  ءادردوبا  هاگنآ 
: دومرفیم هک  مدینش  ترضح  نآ  زا 
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. دهدیم قوس  تسا  تشهب  نآ ، دصقم  هک  یهار  رد  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دنک ، یط  شناد  ملع و  نتخومآ  تهج  رد  ار  يریسم  یسک  رگا 
نایهام یتح  یتسه ) ياههدیدپ  همه  . ) دـنهن یمورف  ار  شیوخ  لاب  رپ و  ملع -  بلاط  هب  تبـسن  دوخ  ینامداش  مالعا  روظنمب  ناگتـشرف - 

ریاس رب  مامت  هام  ردـب و  يرترب  زایتما و  دـننامه  مدرم ) تاقبط  ریاس  و   ) دـباع رب  دنمـشناد  ملاـع و  هک  دـننکیم  تساوخرد  ادـخ  زا  اـیرد 
و دـنراذگن ، ثرا  هب  دوخ  زا  سپ  یمهرد  رانید و  چـیه  ءایبنا  نوچ  دنتـسه ؛ یهلا  ناربمایپ  ناثراو  نادنمـشناد ، ءاـملع و  تسا . ناـگراتس 

دئاع یناگدنز ، رد  ار  یناوارف  بیـصن  مهـس و  اققحم  دـبای ، تسد  یثاریم  نینچ  رب  یـسک  رگا  تسا . شناد  ملع و  زا  ترابع  اهنآ  ثاریم 
«(. 91  ) دزاسیم شیوخ 

: تفگیم وا  هک  دنکیم  لقن  نینچ  یجاس  ییحی  نب  ایرکز  ییحی  یبا  هب  دانسا  اب  نادنمشناد  زا  یکی 
اب یکاب  یب  مشچ و  خوش  درم  میدوزفا . دوخ  تعرـس  رب  هار  نایم  میتفریم ، نیثدـحم  زا  یکی  هناخ  يوسب  هرـصب  ياههچوک  زا  یکی  رد  »

: تفگ ام  هب  ءازهتسا  رخسمت و  تلاح  اب  وا  دوب ، هارمه  ام 
مالـسا یمارگ  لوسر  نخـس  يو  ( !؟ دـیهنن ماگ  ناگتـشرف  لاب  رپ و  يور  ینعی  دـیراد ، هاگن  الاب  ناگتـشرف  ياهلاب  يور  زا  ار  دوخ  ياهاپ 

ماگ دناوتیمن  وا  هک  میدید  ناهگان  دوب .) هداد  رارق  دوخ  ءازهتسا  زیواتسد  ءاملع ، ملع و  تلیضف  هرابرد  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
(. دوبن نتفر  هار  هب  رداق  رگید  و   ) هدش کشخ  هداتفا و  راک  زا  روآ ) مرش  ءازهتسا  نینچ  تلعب   ) وا ياپ  ود  نوچ  درادرب . ماگ  زا 

: تفگیم وا  هک  تسا . هدروآ  زین  یناتسجس  دواد  دانسا  اب  ومه 
هیلع و هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ثیدح  هک  هاگنآ  درم  نیا  درکیم . یناگدنز  يرابودنب  یب  هدولآ و  رورش و  درم  ثیدح ، نادنمـشناد  نایم 
ار نآ  دـنهنیم و  نـیمز  رب  مـلع  بلاـط  يارب  ار  شیوـخ  لاـب  رپ و  ناگتـشرف  مـلعلا : بلاـطل  اـهتحنجا  عـضتل  ۀـکئالملا  نا  (: » ملـس هـلآ و 

: تفگ درک و  زهجم  نینهآ  ياهخیم  اب  ار  دوخ  ياهاپ  دینش ، ار  دننارتسگیم »
شیاهاپ رد  شراخ  هروخ و  يرامیب  راتفرگ  دوخ ، تشز  راتفگ  لمع و  نیا  زا  سپ  دـنیوگ  منک .!! لامیاپ  ار  ناگتـشرف  رپ  لاب و  مهاوخیم 

.« تشگ
راتفر و نآ  زا  سپ   ) وا مادنا  ریاس  اپ و  ود  هک  تسا  هتـشون  هدروآ و  ملـسم  حیحـص  حرـش  رد  یمیمت  لیعامـسا  نب  دمحم  ار  ناتـساد  نیا 

. دیدرگ جلف  یکشخ و  راچد  هنادرخبان ) راتفگ 
ءاملع ملع و  تیمها  شزرا و  هئارا  ماقم  رد  هک  دـشابیم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  تاـنایب  زا  زین  ریز  نانخـس  )

: دومرف داریا 
(92 .« ) دنشابیم قح  هار  نادهاجم  نادنمشناد و  زا  ترابع  توبن ، تبترم  ماقم و  هب  مدرم  نیرتکیدزن  »

(93 .« ) تسا رتریذپ  لمحت  رتزیچان و  رتناسآ و  دنمشناد ، ملاع و  کی  گرم  زا  هلیبق ، هورگ و  کی  گرم  »
سلاـجم و هب  یملع ، ) شنیب  هیاـس  رد   ) ار ناـگدرب  یتـح  و  دـیازفایم ، فیرـش  دارفا  يراوـگرزب  فرـش و  بتارم  رب  شناد ، تمکح و  »

(94 .« ) دننک سولج  اهنآ  نایم  رد  ات  دهدیم  عیفرت  ناگرزب  لفاحم 
. ار نادنمشناد  سپس  و  دزیگنایم ، رب  ار  شیوخ  ناگدنب  زیخاتسر ، زور  رد  يادخ  »

: دنکیم باطخ  نینچ  اهنآ  هب  و 
نادب هن  ار  امـش  دوجو  متخانـشیم و  ار  امـش  نوچ  مداد  رارق  امـش  نایم  رد  ار  شنیب  ملع و  رهوگ  تهج  نآ  زا  نم  طقف  ءاملع ! هورگ  يا 

. دیریگ رارق  نم  تمحر  لومـشم  متـساوخ  هکلب  هن ، میامن ؛ هجنکـش  باذع و  ار  امـش  مشاب  هتـساوخ  هک  متـسارایب  شناد  ملع و  هب  تهج 
(95 .« ) ما هتخاس  شیوخ  تمحر  لومشم  ار  امش  متشذگرد و  امش  زا  اقح  نوچ  دیریگ ؛ شیپ  رد  ار  یتخبکین  تشهب و  هار  دیورب و 
دنوادخ زا  دوخ  يرود  دعب و  بتارم  رب  دیازفین  دوخ  یهاگآ  ملع و  بتارم  رب  تسشن ، سلجم و  نآ  رد  دنیشنب و  یسلجم  رد  یسک  رگا  »

(96 .« ) دیازفایم
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تسا یسک  مدرم ، نیرتردقنارگ  و  دزاس ، مهارف  شیوخ  دوجو  رد  ار  مدرم  یهاگآ  ملع و  هک  تسا  یـسک  زا  ترابع  مدرم ، نادنمـشناد  »
دوخ يارب  ار  یملع  هیاـم  نیرت  كدـنا  نیرتزیچاـن و  هک  تسا  یـسک  دارفا  نیرتشزرا  مک  و  درآ ، فک  هب  ار  یملع  هیامرـس  نیرتنوزف  هک 

(97 .« ) دشاب هتخودنا 
تسا و یمازلا  ملع ، رشن  میلعت و  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  ریز  تیاور  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا یمارگ  ربمغیپ  نانخـس  زا 

: دیامرفیم هک  اجنآ  دهد ؛ رارق  اهنآ  رایتخا  رد  مدرم ، هدافتسا  يارب  ار  شزرارپ  هیامرس  نیا  دنمشناد ، ملاع و  دیاب 
زا هک  یناـمیپ  ناـمه  عون  تفرگ ، ناـمیپ  اـهنآ  زا  هکنآ  زج  دومرفن  ءاـطعا  ار  یملع  هیامرـس  دنمـشناد ، ملاـع و  چـیه  هب  لاـعتم  دـنوادخ  »

(. 98 « ) دنزرون نامتک  تقیقح  نایب  زا  زگره  دنشاب و  رگنشور  ار  تایعقاو  دنهد و  میلعت  مدرم  هب  ار  قیاقح  هک  تسا  هتفرگ  ناربمایپ 

( مالسلا مهیلع   ) هعیش ناماما  ياههاگرظن  زا  ناملعتم  ءاملع و  ملع و  تلیضف  ج - 

هراشا

(: مالسلا مهیلع   ) همئا تیاور  قیرط  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  قطنم  رد  شناد  ملع و  تلزنم  جوا 
ردـپ و زا  وا  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  نسحلا  نبا  زا  حیحـص  دانـسا  اب  یثیدـح  هعیـش ، ناثدـحم  قیرط  زا 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دناهدرک  لقن  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  زا  نانآ  دوخ و  دادجا 
.« تسا بجاو  يرورض و  درم ) نز و  زا  معا   ) ناملسم درف  ره  رب  نتخومآ  شناد  »

رگا اریز  دـینک ؛ تفایرد  ملع  لـها  هتـسیاش و  دارفا  زا  ار  نآ  و  دـیوش ، اـیوج  نآ ، هدافتـسا  دراوم  اههمـشچرس و  زا  ار  شناد  ملع و  دـیاب 
. دوشیم یقلت  هنسح  ناونعب  دشاب  ماوت  یهلا  فده  اب  نتخومآ  شناد 

، ملع اب  گنهامه  راتفر  لمع و  دـشابیم . راگدرورپ  سیدـقت  حـیبست و  یملع ، ياهوگتفگ  هرکاذـم و  تسا و  تداـبع  ملع  زا  یئاـیوپ  و 
. تسا ادخ  هار  رد  داهج 

. دوشیم بوسحم  هقدص  دنرادن ، ياهرهب  ملع  زا  هک  یناسک  هب  نآ  میلعت  و 
یغارچ مارح و  لالح و  تخانش  يارب  یئامنهار  لعشم و  ملع ، اریز  دشابیم ؛ ادخ  هب  برقت  هلیسو  هتسیاش ، روخرد و  دارفا  هب  ملع  لذب  و 

رد ناسنا  نابزمه  و  یئاهنت ، تبرغ و  راگزور  رد  ناسنا  قیفر  رای و  و  تشحو ، ماگنهب  ناـسنا  مدـمه  سنوم و  و  تشهب ، يوسارف  نازورف 
. تسا ناتسود  عمج  رد  وا  تنیز  رویز و  و  نانمشد ، ربارب  رد  وا  حالس  و  یشوخان ، یشوخ و  تاظحل  رد  وا  يامنهار  و  یسک ، یب  لاح 

، تسا هداد  رارق  تلیـضف  ریخ و  ریـسم  رد  هلیـسونیدب  ار  نانآ  هدیـشخب و  یلاـعت  ار  رـشب  زا  یعماوج  شناد ، ملع و  ددـمب  لاـعتم  دـنوادخ 
قـشمرس وگلا و  نانآ ، دروآ  هر  شور و  راتفر و  زا  ات  هدرک  نانآ  زا  ساـبتقا  هب  ریزگاـن  ار  یهاـگآ  ملع و  دـقاف  ياـههعماج  هک  هنوگنادـب 

. ددرگ یهتنم  ملع ، هب  زهجم  ياههعماج  نامه  راکفا  ءارآ و  هب  ناشراکفا  ءارآ و  ماجنارس ، و  دنریگ ،
هب شیوخ  تایحت  دورد و  اب  هدرک و  سمل  ار  نانآ  یحور  تیصخش  ناشرپ ، لاب و  اب  دندرگیم و  نادنمشناد  اب  یتسود  هتفیش  ناگتـشرف ،

. دنیوگیم کیربت  تینهت و  نانآ 
دروم ار  ینید  شناد  ملع و  زا  راشرس  هعماج  نادنمـشناد و  ات  دنیامن  تساوخرد  دنوادخ  زا  هک  دنـشوکیم  نینچ  رت  کشخ و  هدیدپ  ره 

ادخ اب  ار  تساوخرد  نیا  زین  نایاپ  راهچ  اههشیب و  نابایب و  ناگدنرد  تارشح و  ایرد و  نایهام  یتح  دهد . رارق  شیوخ  فطل  تمحرم و 
. دنراذگیم نایم  رد 

زا عنام  هتفرگ و  هدـهعب  ار  ناجیب  رادـناج و  زا  معا  یتسه  ياههدـیدپ  مامت  زا  تیامح  تسا  هتفای  تیوقت  ناـمیا  هزیمآ  اـب  هک  یملع  اریز  )
يورین ره  اـب  هرخـالاب  یمتا و  ياهتیمومـسم  ياهرذ و  ياـهیگدولآ  اـب  لـثملا  یف  و  دـیآ ، لـمعب  زواـجت  يدوـجوم  میرح  هب  هک  تسنآ 
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. دوش هداد  قوس  يدوبان  یناشیرپ و  هب  یناگدنز ، و  یتسه ، ناهج  مارآ  هزیکاپ و  ياضف  يرگید ، رگناریو 
حوضو هب  رضاح ، رصع  رد  دروخیم -  مشچ  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  شزرارپ  راتفگ  رد  هک  ار -  تقیقح  نیا  ام  و 

اهنآ زا  هتخود و  مشچ  ناـمیا ، اـب  نادنمـشناد  ءاـملع و  هب  شیاـه  هدـیدپ  ماـمت  اـب  یتـسه  ملاـع  دوـجو و  ناـهج  ارچ  هک  مینکیم  كرد 
دوجو ياههدیدپ  همه  تینوصم  یتسه و  ماظن  ظفح  عفادم  یماح و  داهن ، كاپ  نامیا و  اب  نادنمـشناد  ءاملع و  يرـصع ، ره  رد  دنیاپیم .

. دندادیمن ار  ياهدیدپ  چیه  میرح  هب  زواجت  هزاجا  يرگمتس  رباج و  تردق  چیه  هب  و  دناهدوب ،
(. دنتسه هدوب و  ینابر  ءاملع  یهلا و  نادنمشناد  افرص  هفیظو ، نیا  رگافیا  و 

، ینشور مشچ  هیام  شناد  دزاسیم . نک  هشیر  مدرم  بولق  زا  ار  ینادان  لهج و  ياز  گرم  لماوع  هک  تسا  اهلد  تایح  هیام  ملع  يرآ ) )
. تسا ینامسج  روتف  فعض و  عنام  مادنا و  يدنمورین  و 

ناکین و سلاجم  تاقلح و  رد  هتفای و  ءاقترا  تلیـضف ، اب  هدـیزگرب و  هتـسجرب و  دارفا  تاماقم  لزانم و  هب  ملع  هیاـس  رد  دـناوتیم  ناـسنا 
يراد هزور  اب  لداـعم  یملع ، يوگتفگ  هرکاذـم و  ددرگ . لـئان  يورخا  يویند و  یلاـع  بصاـنم  جرادـم و  هب  هتفرگ و  رارق  ناشیدـناریخ 

. دشابیم ادخ  اب  زاین  زار و  یهاگنابش و  مایق  اب  ربارب  نآ ، ملعت  میلعت و  سیردت و  و  تسا ،
هب یملع  شنیب  يارجم  زا  ناـسنا  تسا . تداـبع  يارب  وا  قوشم  نیرتهب  ادـخ و  زا  ناـسنا  تعاـط  هزیگنا  لـماع و  نیرترثؤم  شناد ، ملع و 

قفوم مارح  لالح و  حیحـص  تخانـش  هب  نآ ، رذگهر  زا  دـیامنیم و  مایق  ناتـسود  نادـنواشیوخ و  اب  دـنویپ  طابترا و  ظفح  محر و  هلص 
. ددرگیم

دنوادـخ دـنوریم . شیپ  مه  ياپ  هب  اپ  لمع  ملع و  و  هتفرگ ، ماهلا  وا  ملع  زا  ناسنا  راتفر  و  تسا ، راـتفر  لـمع و  يارب  ناـسنا  ربهار  ملع ،
. دنادرگیم مورحم  نآ  زا  ار  ناتخب  هریت  هک  یلاح  رد  دزاسیم ؛ دنمهرهب  ملع  زا  ار  ناتخب  کین  لاعتم 

. تسا هدرکن  ماکان  مورحم و  يردقنارگ  هرهب  ظح و  نانچ  زا  ار  نانآ  دنوادخ ، هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ 
(: مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  نانخس 

: دیشاب رایشه  مدرم ! »
هجوتم دیاب  دشابیم . یملع  نیزاوم  قبط  رب  ناتراتفر  یگنهامه  قابطنا و  نتخومآ و  شناد  زا  ترابع  امش  نامیا  جوا  يراد و  نید  لامک 

تورث و لاـم و  اریز  تسا ؛ رت  يرورـض  رت و  مزـال  امـش ، يداـم  ياـه  يزودـنا  تورث  زا  ملع  ندرک  هریخذ  نتخومآ و  شناد  هک  دیـشاب 
رد صاخـشا ، تشونرـس  تاردقم و  قبط   ) يدام ياهزاین  نیمات  تسا . هدـش  میـسقت  ناگمه  جایتحا  روخرد  زاین و  بسح  رب  مدرم  يزور 

يدام ياهزاین  هک  یلداع  دنوادخ  هدش و  ینیب  شیپ  رگداد ، دنوادخ  هلیـسو  هب  يداع ) فراعتم و  شـشوک  نازیم  هب  یهلا و  تیـشم  هیاس 
. دهدیم رارق  ناترایتخا  رد  ار  نآ  دنکیم و  تنامض  زین  امش  يارب  تسا  هدرک  تنامض  الماک  ار  دارفا 

و ( ) 99  ) دیشاب ملع  نانچ  يایوپ  دیاب  سپ  تسا -  هدش  هتشابنا  وا  ینهذ  هاگتـسد  دنمـشناد و  ملاع و  دوجو  رد  شناد  ملع و  هنیجنگ  یلو 
.« دیبای تسد  شیوخ  جنر  هیاس  رد  اهبنارگ  ياهجنگ  رئاخذ و  نیا  رب  هکنآ  ات  دیراد  راک  هب  نآ  هجرد  نیرت  یئاهن  ات  ار  شیوخ  یعس 

اب ماوـت  مه  نآ  راـگدرورپ -  تداـبع  هب  ار  اهبـش  دـنارذگیم و  هزور  هب  ار  اـهزور  هک  تـسا  یـسک  زا  رترب  رتـالاو و  دنمـشناد ، ملاـع و  »
فرـص راگدرورپ  شیاین  تدابع و  روظنم  هب  يزیخرحـس  يراد و  هزور  هب  افرـص  ار  شیوخ  تمه  و  دزاسیم ، يرپس  جـنر -  شـشوک و 

. دنکیم
هک يرگید -  دنمشناد  ملاع و  هلیسو  هب  زج  هک  دیآیم  دیدپ  مالسا  نامزاس  رد  یتسکش  ءالخ و  دسر ، ارف  يدنمـشناد  ملاع و  گرم  رگا 

(100 .« ) يدرگ دهاوخن  تمرم  همدص ، فاکش و  نیا  هدوبن و  ناربج  لباق  تسا -  وا  دننامه  نیشناج و 
: هک تسا  هدنسب  یفاک و  هتکن ، نیا  هب  هجوت  ملع ، تلیضف  تفارش و  تشادرواب  يارب  »

و دننارورپیم ، رس  رد  ار  نآ  رد  یگتسیاش  ملع و  هیعاد  دنوشیم و  یملع  نینچ  نتشاد  یعدم  یملع ، تسرد  شنیب  دقاف  حلاصان و  دارفا 
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. دندرگیم نامداش  تخس  دننکیم  دای  دنمشناد ، ملاع و  ناونع  هب  نانآ  زا  دنزاسیم و  بوسنم  شناد  ملع و  هب  ار  اهنآ  هک  هاگنآ 
يرازیب رفنت و  راـهظا  نآ  هب  تبـسن  زین  يداوس  یب  لـهج و  راـتفرگ  دارفا  هک  سب  ردـق  نیمه  یناداـن ، لـهج و  شهوکن  یتـشز و  يارب  و 

(101 .« ) دننازیرگ تخس  دنوش  یفرعم  ناونع  تمس و  نیا  اب  هکنیا  زا  هدومن و 
: دومرف دایز  هب  لیمک  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

رد یلو  دـهدیم . رارق  دوخ  هاـنپ  رد  ار  تدوجو  هدرک و  يرادـساپ  یناـبهاگن و  وت  زا  شناد  ملع و  اریز  تسا ؛ لاـم  زا  رتهب  ملع ، لـیمک ! »
اورنامرف و اههدارا  یتسه و  ياههدیدپ  یگدنز و  نوئش  مامت  رب  شناد  ملع و  یـشاب . نآ  رادساپ  نابهاگن و  دوخ  هک  يریزگان  لام ، دروم 

شهاک ناصقن و  بجوم  نآ ، قافنا  لام و  فرص  دشابیم . وا  هدارا  شوختسد  موکحم و  ناسنا ، تورث  لام و  هک  یلاح  رد  تسا ، مکاح 
دزاسیم و رت  هدنیازف  رترابرپ و  ار  دنمـشناد  ملاع و  یملع  ياههتخودنا  نارگید ، هب  نآ  میلعت  ینعی  ملع  قافنا  هک  یلاح  رد  ددرگیم  نآ 

(102 .« ) دراذگیم یناوارف  هب  ور  اعبط  ملع  يالاک 

دراد يرترب  تیزم و  لیلد  تفه  هب  تورث ، لام و  رب  شناد  ملع و 

نارابج هنعارف و  هدـنام  سپ  ثاریم و  يدام ، تورث  لام و  هک  یلاح  رد  تسا ، مالـسلا ) مهیلع   ) ناربمایپ ءایبنا و  ثاریم  شناد ، ملع و   - 1
. دشابیم راگزور 

نآ ناصقن  شهاک و  بجوم  يداـم ، تورث  لاـم و  قاـفنا  یلو  تسین ؛ ریذـپ  ناـصقن  نارگید ، هب  نآ  ءاـطعا  قاـفنا و  يارجم  زا  ملع   - 2
. ددرگیم

. دشابیم ناسنا  رادساپ  نابهاگن و  دوخ  شناد ، ملع و  هک  یلاح  رد  تسا ؛ دنمزاین  نانابهاگن  ظفاح و  هب  تورث  لام و   - 3
یلو تسا ؛ ناسنا  هارمه  راوخمغ و  رای و  كاخ ، هریت  لد  رد  روگ و  ياپ  ات  یتح  تسا ، ریذپانانف  ياهتخودنا  هیامرـس و  شناد  ملع و   - 3

هتشاذگ اهنت  ار  ناسنا  گرم ، زا  دعب  دهد و  رارمتـسا  ناسنا  اب  ار  دوخ  يرایمه  دناوتیمن  هتـشگ و  ادج  وا  زا  ناسنا  گرم  ای  تورث  لام و 
. دنامیم یقاب  ایند  رد  و 

مهارف ساپـسان -  رفاک و  و  سانـشادخ ، نمؤم و  زا  معا  يدرف -  ره  يارب  و  تسا ، یمومع  هداتفااپ و  شیپ  ياهیامرـس  تورث ، لاـم و   - 5
. تسا نامیااب  دارفا  هژیو  یهلا ، شنیب  ملع و  لوصح  یلو  دندرگیم ؛ رادروخرب  نآ  زا  نانآ  دوشیم و 

نارادـلام و هب  تبـسن  مدرم  تاقبط  مامت  یلو  دـنراد ؛ زاین  دنمـشناد  ملاع و  ملع  هب  نید -  هب  طوبرم  لئاسم  رد  مدرم -  تاـقبط  همه   - 6
. دننکیمن زاین  ساسحا  نادرمتلود 

هار طارص و  زا  روبع  رد  وا  هب  و   ) تسا دیواج  تشهب  يوسارف  ترخآ ، هاگرذگ  طارص و  زا  ریس  رد  ناسنا  شخب  ورین  شناد ، ملع و   - 7
ندومیپ رد  وا  هار  دس  عنام و  تورث ، لام و  هک  یلاح  رد  دـناسریم ، ) ددـم  تسا -  يزارفرـس  تشهب و  نآ  دـصقم  هک  یقیقد  کیراب و 

. دشابیم ساسح  هاگرذگ  طارص و  نیا 

تسا وا  فراعم  تامولعم و  رادقم  هب  يدرف  ره  تیصخش  شزرا 

: هک تسا  هدش  طبض  تروص  نیدب  قوف  ثیدح  تایاور ، زا  یخرب  رد  ( 103)
«: دشابیم وا  تاعالطا  یتسرد  اهتخانش و  فراعم و  رد  تراهم  یئاراک و  نازیم  هب  هتسباو  درف ، ره  تیصخش  شزرا  »

. هنسحی ام  ءرما  لک  ۀمیق 
(: مالسلا هیلع   ) نیدباعلا نیز  داجس ، ماما 
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فرـص هار  نیا  رد  ار  دوخ  ياهـششوک  یعاـسم و  ياـهتنم   ) دـنتفاییم یهاـگآ  نتخوـمآ  شناد  يـالاو  ياهـشزرا  اـیازم و  هب  مدرم  رگا  »
رـضاح هرخالاب  و  . ) تشذگیم اهایرد  قامعا  رد  نتفرورف  اهلد و  نوخ  نتخیر  زرم  زا  هک ) دندومنیم  یگدامآ  مالعا  اجنآ  ات  دندرکیم و 

یبن لایناد  هب  لاعتم  دنوادخ  دننک .) لابقتـسا  زاب  شوغآ  اب  يزابناج ، يراکادـف و  هاکناج و  ياهجنر  زا  ملع ، هب  لوصو  هار  رد  دـندشیم 
: دومرف یحو  نینچ  مالسلا ) هیلع  )

يدـتقم ناونع  هب  نانآ -  زا  دریگیم و  شیپ  رد  زیمآریقحت  يراتفر  نادنمـشناد ، ملع و  لها  قح  ءادا  رد  هک  يدرخبان  نادان و  درف  اققحم 
درف سکع ، هب  یلو  دریگیم . رارق  نم  مشخ  بضغ و  لومـشم  همه  زا  شیب  مناگدنب ) عمج  نایم  رد   ) دـنکیمن يوریپ  شیوخ -  ربهر  و 

ءامکح و ربارب  رد  دـنکیم و  ظفح  نادنمـشناد  ءاملع و  اب  هراومه  ار  دوخ  یگتـسبمه  تمزالم و  هک  میظع -  شاداپ  يایوپ  راـکزیهرپ و 
دورف تعاط  میلست و  رس  ناشربارب ، رد  هتشاذگ و  مارتحا  نانآ  ءارآ  راکفا و  هب  وا   ) دشابیم شریذپ  فاطعنا و  سح  ياراد  نادنمـشیدنا ،

. دشابیم متبحم  فطل و  دروم  مدرم ، ریاس  زا  شیب  و  ( 104 « ) تسا نم  ناگدنب  نیرت  بوبحم  دروآیم )
(: مالسلا هیلع   ) رقاب ماما 

ناـگتفای هر  بیـصن  هک  یـشاداپ  دـننامه  دـهد  مـیلعت  مدرم  هـب  ار  نآ  دـیاشگب و  مدرم ) يور  رب   ) ار تیادـه  باوـبا  زا  یکی  یـسک  رگا  »
. دنکیم تفایرد  شاداپ  رجا و  دنوادخ ، زا  ددرگیم 

. دیآیمن دیدپ  یشهاک  ناصقن و  هنوگچیه  ناگتفای ، هر  شاداپ  مجح  زا  رذگهر ، نیا  رد  و 
نیگنس راب  دهد ، میلعت  نانآ ) هب  ار  میقتـسم  طارـص  زا  فارحنا  لماوع  دزاس و  هدوشگ   ) ار یهرمگ  زا  يرد  مدرم ، يوسارف  یـسک  رگا  و 

.« دوشیمن هتساک  يزیچ  زین  ناگدش  اوغا  هانگ  راب  ینارگ  زا  یلو  دتفایم ؛ يو  شودب  وا  بتکم  ناگتشگ  مگ  فارحنا  هانگ و 
(. 105 « ) تسا رتدنمجرا  رترب و  ینید ) شنیب  دقاف   ) دباع رازه  داتفه  زا  تسا  دنمهرهب  شیوخ  شناد  زا  هک  يدنمشناد  ره  »

هکنآ رب  هوالع  ددرگیم . وا  دئاع  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  درگاش  شاداپ  نادـنچ  ود  دـنکیم ؛ مایق  نارگید  میلعت  هب  هک  امـش  زا  کیره  »
هک هنوگناـمه  و  دـیزومایب ، ملع  نـالماح  زا  ار  شناد  هک  تسا  امـش  رب  اذـل  تسا . يرترب  تیزم و  ياراد  زین ، شیوـخ  درگاـش  هب  تبـسن 

(. 106 « ) یئامن مایق  دوخ  ینید  ناردارب  میلعت  هب  دنداد  میلعت  ار  امش  نادنمشناد ، ءاملع و 
تدابع راک و  زا  نم  رظن  رد  دشاب  نکمم  وا  هب  تبسن  یملع  دامتعا  هک  مریگ  رارق  یسک  رانک  رد  سلجم  نآ  رد  هک  یسلجم  رد  نتـسشن  »

(107 .« ) تسا رت  شخب  نانیمطا  رتمکحتسم و  لاسکی ، تدمب 
یـشاداپ رجا و  وا ، کین  راک  شاداپ  نزو  مه  دـهد  میلعت  یـصخش  هب  ار  یکین  ریخ و  مسر  هار و  یـسک  رگا  (: » مالـسلا هیلع   ) قداص ماما 

: دیسرپ ترضح  نآ  زا  دشابیم ) زین  نخس  نیا  يوار  هک  سلجم  نارضاح  زا  یکی  . ) ددرگیم يو  دئاع 
: دومرف وا  خساپ  رد  ترضح  دوشیم ؟ دنمهرهب  یشاداپ  نینچ  زا  مه  زاب  دشاب  یکین  ریخ و  هب  یمود  درف  نومنهر  رگا  یتح 

یشاداپ رجا و  نانآ ، ریخ  راک  دزم  رجا و  ربارب  دننامه و  دنک  يربهار  یکین  ریخ و  هب  ار  ملاع  مدرم  همه  وا  رگا  تسا ) لهس  هک  مود  درف  )
. دوشیم وا  بیصن 

: دیوگیم يوار 
؟ دوشیم روظنم  وا  يارب  شاداپ  نیمه  دورب  ایند  زا  رگا  مدیسرپ 

: دومرف
(108 .« ) دورب ایند  زا  هچرگا  يرآ ،

درف کـی  رگا  ینعی  تروـصنیا ، ریغ  رد  نوـچ  دیـشاب ؛ تریـصب  شنیب و  ياراد  نآ ؛ هب  طوـبرم  قیاـقح  نید و  رد  دـیاب  مدرم  امـش  هـمه  »
ربخ یب  تیندم  یناسنا و  لئاسم  زا  هک   ) ینیـشن ارحـص  درگ و  نابایب  یماع  درف  کی  اب  دشاب  هرهب  یب  ینید ، ياهیهاگآ  ظاحل  زا  ناملـسم 

: دیامرفیم میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  ( 109 . ) درادن یتوافت  تسا )
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نورذحی مهلعل  مهیلا  اوعجر  اذا  مهموق  اورذنیل  نیدلا و  یف  اوهقفتیل 
یتریـصب تهاقف و  نآ ، هب  طوبرم  لئاسم  نید و  رما  رد  اـت  دـننک ) نطو  راـید و  كرت  ياهتـسد  یناـسنا ، هعماـج  رد  یهورگ  ره  زا  دـیاب  )

( دنکیم دیدهت  ار  هعماج  هک  یئاهشزغل  اهرطخ و  زا   - ) دندرگ یمزاب  اهنآ  يوس  هب  هک  هاگنآ  ار -  دوخ  هب  هتـسباو  هورگ  دنرآ و  تسدب 
رذحرب دیامنیم ) دیدهت  ار  اهنآ  تیناسنا  تیونعم و  هک   ) یئاهرطخ اهفارحنا و  نیا  زا  هک  دیما  نیاب  دـنهد ، ناشرادـشه  هتخاس و  كانمیب 

(110 .« ) دنشاب
؛ دینامب ربخ  یب  ینید  قیاقح  زا  نیشن  نابایب  یبارعا و  نوچمه  دیابن  دیشاب . قیمع  شنیب  تریصب و  بحاص  نید ، رما  رد  هک  تسا  امش  رب  »

چیه لاـعتم  دـنوادخ  و  ددرگیمن ، فوطعم  ودـب  زیخاتـسر  زور  رد  یهلا  فطل  رظن  دـشاب  یتریـصب  كرد و  نینچ  دـقاف  یـسک  رگا  اریز 
(. 111 « ) دریذپیمن یگدولآ -  زا  يراع  هزیکاپ و  لمع  کی  ناونعب  وا -  زا  ار  يراتفر 

رب دـندرگ و ) هجنکـش  لمحت  زا  ریزگان   ) رذـگهر نیا  رد  رگا  هک  مراد -  یگتـسبلد  مامتها و  دوخ  نارای  ینید  ياهتریـصب  هب  هیاپ  نآ  ات  »
ینید شنیب  هب  تبسن  ماهقالع  مامتها و  يورین  زا  و  « ) ددرگیمن دراو  یللخ  نم ، یگتـسبلد  مامتها و  نیا  رد  مروآ -  دورف  هنایزات  ناشرس 

(112 . ) دوشیمن هتساک  منارای 
هک نانآ -  ثاریم  دنتشاذگن ، ياجب  دوخ  زا  یمهرد  رانید و  ناربمایپ ، اریز  دنتسه ؛ مالسلا ) مهیلع   ) ناربمایپ ناثراو  نادنمـشناد ، ءاملع و 

. تسا هدنام  ياجب  اهنآ  زا  هک  تسا  اهنآ  میلاعت  نانخس و  ثیداحا و  نامه  دریگیم -  رارق  نادنمشناد  ینعی  اهنآ  ثارو  رایتخا  رد 
. تسا هتخاس  دوخ  دئاع  ار  یناوارف  هرهب  ظح و  تقیقح ، رد  دبای  تسد  يزیچان -  ردقب  یتح  يونعم -  هتخودنا  نیا  رب  یسک  رگا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  نادـناخ  ام  نایم  رد  اریز  دـیریگیم ؛ ارف  یناسک  هچ  زا  ار  شیوخ  ینید  یهاگآ  ملع و  هک  دـیرگنب 
نایارس و هوای  ياوران  ياهتبسن  نایوگ و  هفازگ  فیرحت  سرریت  زا  ار  نید  ملع  هک  دنراد  دوجو  يرادرک  تسرد  لداع و  نانیشناج  ملس )

(113  ) دنرادیم هاگن  رودب  نانادان  تاهیجوت 
« دیاشگیم وا  نیئآ  نید و  ربارب  رد  ار  وا  تریـصب  مشچ  دشاب ، دوخ ) ناگدـنب  زا   ) ياهدـنب یتخبکین  ریخ و  ناهاوخ  دـنوادخ ، هک  هاگنآ  »

(114)
(. ددرگ رادروخرب  نید ، لئاسم  حیحص  كرد  تهاقف و  زا  هک  دیامنیم  تیانع  نانچنآ  وا  هب  (و 

ار اـهنآ  تلزنم  ماـقم و  هدومن و  زاربا  ار  دوـخ  رظن  يأر و  درف ، ود  هب  عـجار   ) تساوـخ مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  راـمع  نب  ۀـیواعم  »
: درک ضرع  ترضح ) نآ  هب  اذل  دیامرف ، یبایزرا 

امش نانخس  ياوتحم  نومضم و  و  دشوکیم ، مدرم  نایم  رد  نآ  رشن  يارب  دنکیم و  لقن  ار  امش  ثیدح  هراومه  هک  مراد  غارس  ار  يدرم 
. دزاسیم رادیاپ  خسار و  امش  نایعیش  ياهلد  رد  ار 

نایم رد  نآ  رشن  امش و  زا  ثیدح  لقن  رد  هزادنا  نآ  دح و  نآ  ات  یلو  تسا ؛ یگدنب  تدابع و  لها  هک  امـش  ناوریپ  زا  رگید  يدرف  زین  و 
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دراد ؟ ناحجر  تیزم و  يرگید  رب  درف  ود  نیا  زا  کیمادک  تسین . قفوم  اشوک و  مدرم ،

ار اهنآ  و   ) دـشخبیم ماکحتـسا  ورین و  ار  ام  نایعیـش  بولق  رذـگهر  نیا  زا  دزرویم و  مامتها  ام  ثیداحا  تیاور  لـقن و  هب  هراومه  هکنآ 
(. 115 « ) تسا رترب  دباع  رازه  زا  دنکیم ) يرادساپ  ام  میلاعت  هب  نامیا  رد  نانآ  یباداش  زا  درادیم و  هاگن  مرگلد 

ینعی ( ) 116 « ) تسین رت  بوبحم  نید ، ینابم  هب  يانشآ  هیقف و  کی  گرم  هزادناب  ینمؤم  چیه  گرم  ناگدز ، ) ناطیـش  و   ) ناطیـش يارب  »
ناطیـش و رازاب  دوکر  بجوم  هک  تسا  یتریـصب  اـب  ملاـع  هیقف و  کـی  گرم  ناهاوخدـب -  ناطیـش و  هاگدـید  زا  اـهگرم -  نیرت  هاوخلد 

(. دشابیم نابآم  سیلبا 
ياهمدص تسکـش و  نانچ  مالـسا  هراب ) راصح و   ) رد دـهدب  تسد  زا  ار  نامیااب  ینید  دنمـشناد  هیقف و  یمالـسا ، هعماج  کی  هک  هاگنآ  »

(. 117 « ) دنک ناربج  میمرت و  ار  تسکش  نآ  دناوتیمن  وا ) دننامه  يدنمشناد  ملاع و  دوجو  زج   ) یئورین چیه  هک  دیآیم  دوجوب 
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(: مالسلا هیلع   ) مظاک ماما 
نآ رب  نامیااب  دنمـشناد  نیا  هک  ینیمزرـس  نآ  یتح  و  دـنیرگیم ، وا  كوس  رد  ناگتـشرف  دورب ، ایند  زا  نامیا  اب  هیقف  درف  کی  هک  هاگنآ  »
هب اههاگرذگ  نیا  زا  يو  یتوهال  رادرک  راتفر و  هک  یئاههاگرذگ  اههزاورد و  و  درکیم ، یگدـنب  ار  يادـخ  داتفایم و  كاخب  نیمزرس 

هراب راصح و  رد  نامیااب  ملاع  گرم  اب  دـنیرگیم . دـندرگیم و  راوگوس  ینید  دنمـشناد  ملاع و  نادـقف  رد  تفرگیم  جوا  توکلم  ملاـع 
لئاسم هب  يانیب  نانمؤم  نامیا و  دجاو  نادنمـشناد  ءاملع و  اریز  دنک ؛ میمرت  ار  نآ  دـناوتیمن  زیچ  چـیه  هک  دـیآیم  دـیدپ  یفاکـش  نید ،

رارق دوخ  تیامح  رتچ  ریز  ار  یمالسا  هعماج  هک  ( ) 118 « ) دنشابیم رهش  هراب  نوچمه  و  دنتسه ، مالسا  مکحتـسم  ياههعلق  اهژد و  نید ،
(. دندرگیم نیملسم  نایم  رد  یتخب  هریت  داسف و  لماوع  ذوفن  عنام  هداد و 

هب و   ) دـندش عمج  يدرم  نوماریپ  ياهدـع  هک  دومرف  هظحـالم  دـش و  دجـسم  دراو  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  لوـسر  »
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  دنهدیم ) ارف  شوگ  وا  نانخس 

؟ تسیک درم ، نیا 
: دندرک ضرع 

: دومرف ترضح  تسا ». هیامرپ  يدنمشناد  هّمالع و  »
؟ تسیچ ناونع  نیا  كالم  و  هچ ، ینعی  همالع 

: دندرک ضرع 
برع هعماج  مدرم  نیرت  هاگآ  نیرتملاع و  یبرع ، راعـشا  برع و  یخیرات ) ياهزور  و   ) مایا باـسنا ، هب  طوبرم  لـئاسم  هب  تبـسن  درم  نیا 

: دومرف نخس ، نیا  ندینش  زا  سپ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دیوگیم  مالسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  تسا . نابز 
. دشخبیمن دوس  ار  یسک  زین  نآ  زا  یهاگآ  زین  و  دناسریمن ، نایز  یسک  نآ  زا  عالطا  مدع  لهج و  هک  تسا  یئاهیهاگآ  تاعالطا و  نیا 

: تسا ملع  هس  زا  ترابع  دشابیم ) رابنایز  ناسنا  يارب  نآ  زا  یعالطا  یب  لهج و  هک  دنمدوس  دیفم و   ) شناد ملع و 
(. دشابیم نآرق  مکحم  تایآ  زا  ترابع  دئاقع  لوصا  هلدا  نیهارب و  اریز  ( ؛ دیاقع لوصا  هب  ملع  ینعی  همکحم : هیآ   - 1

(. دزاسیم صخشم  ار  راتفر  يوخ و  رد  طیرفت  طارفا و  طسو  دح  هک   ) قالخا ملع  ینعی  هلداع : هضیرف   - 2
. مارح لالح و  لئاسم  تعیرش و  ماکحا  هب  ملع  ینعی  رادیاپ : تنس   - 3

(119 .« ) دشابیم شزرا  یب  ینوزف  لضف و  دئاز و  یهاگآ  یعون  زیچ ، هس  نیا  ياوسام  و 

ملع باب  رد  هناگ  هدراهچ  ناموصعم  نانخس  د - 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ   1

ملع تمظع  نایب  رد  مالسلا ») هیلع   ) يرکسعلا ریسفت   » باتک زا  مالسلا ) مهیلع   ) هناگ هدراهچ  ناموصعم  نانخس  د - 
(: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ   - 1

هیآ هب  عجار  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  رد 
(120 …  ) یماتیلا یبرقلا و  يذ  اناسحا و  نیدلاولاب  هللا و  الا  نودبعت  لیئارسا ال  ینب  قاثیم  انذخا  ذا  و 

: دنکیم رظن  بلج  ریز  بلاطم 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  تفگ  دیاب  هملک  نیا  حیضوت  يارب  یماتیلا ،»  » هملک ریسفت  اما 

اریز تسا ؛ هتسناد  نانآ  زا  یتسرپرس  هب  فظوم  ار  دارفا  هدومرف و  قیوشت  هیـصوت و  نامیتی  هب  تبـسن  یکین  ناسحا و  هب  ار  مدرم  دنوادخ ،
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، دنک تنایـص  اهنآ  زا  یـسک  رگا  دناهتـشگ . ادـج  نانآ  زا  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  دـهعتم ) زوسلد و   ) ناردـپ تسرپرـس ، یب  میتی و  دارفا 
. دهدیم رارق  دوخ  تیامح  تحت  ار  وا  لاعتم  دنوادخ 

رـس رب  ار  دوخ  تفار  رهم و  تسد  رگا  دوشیم ، عـقاو  یهلا  تمارک  لومـشم  دزاـس  رادروـخرب  شیوـخ  مارتـحا  مرک و  زا  ار  ناـنآ  رگا  و 
هدرتسگ یخاک  لاعتم  دنوادخ  درذگیم ، وا  تسد  ریز  زا  هک  یئوم  ره  دادعت  هب  دنک  يرادلد  شزاون و  ار  وا  هلیـسونیدب  دـشکب و  یمیتی 

رد دربیم ، تذـل  اهنآ  ندـید  زا  اهمشچ  تسا و  ناسنا  هاوخلد  هچنآ  هک  یخاک  دـیامرفیم ، ررقم  وا  يارب  تسنآ  رد  هچنآ  اـیند و  زا  رت 
تذل يانخارف  نینچ  رد  دنهدیم ) رارق  دوخ  یتسرپرس  تحت  ار  نامیتی  هک   ) راکوکین دارفا  زوسلد و  نامدرم  نینچ  تسا . هدمآ  مهارف  نآ 

. دنبایماک هتسویپ  نادیواج و  یشخب ،
: دیوگیم نینچ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر  نایب  نیا  لابندب  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما 

تسا یمیتی  زا  رت ) كاندرد  و   ) رت تخـس  وا ، یناگدنز  عاضوا  طئارـش و  هک  میراد  غارـس  ار  يرگید  میتی  تسرپرـس ، ) نادقف  ظاحل  زا  )
هب دناوتیمن  تسا و  هتـشگ  ادج  مورحم و  دوخ ، ینید  ربهر  ماما و  زا  هک  تسا  یـسک  زا  ترابع  وا  و  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ردپ  هک 

ساسحا ام  نایعیـش  مامت  ینعی   ) تسا هنوگچ  يو ، ءـالتبا  دروم  ینید  ماـکحا  رد  وا  فیلکت  هفیظو و  دـنادیمن  و  دـنک ، ادـیپ  یـسرتسد  وا 
دوخ زوسلد  ردپ  هک  دنتسه  یمیتی  دننامه  دناهتشگ  مورحم  ربهار -  ماما و  ینعی  دوخ -  زوسلد  راتسرپ  زا  نوچ  و  دننکیم ، یعرش  هفیظو 

(. دنا هدش  هانپ  یب  هداد و  تسد  زا  ار 
(: دومرف شیوخ ، ربهر  زا  هتشگ  ادج  نایعیش  هب  تبسن  نآ  میمعت  میتی و  هملک  ریسفت  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما )

مورحم ام و  تعیرش  زا  عالطا  یب  ربخ و  یب  يدرف  تسا -  هتفای  تسد  ام  فراعم  مولع و  هب  هک  ام -  ناوریپ  زا  یسک  رگا  مدرم ! يا  ناه  »
وا هتفرگ و  رارق  وا  ناـماد  رد  هک  تسا  یمیتـی  يدرف ، نـینچ  ددرگیم ، نوـمنهر  اـم  نیناوـق  مـسر  هار و  تعیرـش و  هـب  ار  اـم  هدـهاشم  زا 

. دنکیم يراتسرپ  ردپ  یب  یمیتی  زا  هک  تسا  یتسرپرس  نوچمه 
یلص  ) ربمغیپ نادناخ  ام  مسر  هار و  تعیرش و  دریگ و  هدهع  هب  ار  وا  داشرا  دنک  یئامنهار  ار  عالطا  یب  درف  نیا  یسک  رگا  دیشاب ، شوهب 

نآ روخ  رد  ام  هک  دریگیم  رارق  یهاگیاج  رد  و  هدوب ، ماگمه  هارمه و  یهلا  هاگـشیپ  رد  ام  اب  دـهد  میلعت  وا  هب  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 
.« میتسه

(: دومرف ینایب ، نینچ  داریا  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  )
تیاور ار  نخس  نیا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  اهنآ  شدادجا و  ردپ و  زا  وا  ماهدرک و  لقن  مردپ ، زا  نم  ار  نخـس  نیا  »

.« دناهدرک

( مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما   2

زا ار  ام  عالطا  مک  هدیقع و  تسس  ناوریپ  دناوتب  دشابیم و  هاگآ  ملاع و  ام  نیئآ  تعیرش و  هب  تسا و  ام  ناوریپ  نایعیـش و  زا  هک  یـسک  »
رارق وا  رایتخا  رد  ناگیار  هب  هک  یـشناد -  ملع و  نآ  زا  ینعی  درآ  زاب  ملع  ینارون  ياضف  رد  ار  نانآ  و  دـناهرب ، یهاگآان  لهج و  یگریت 

يرـسفا هک  یلاح  رد  دـیآیم ؛ مدرم  نایم  رد  یفـصولا ) دـئاز  هوکـش  لالج و  اب   ) زیخاتـسر زور  رد  دزاـس ، دـنمهرهب  ار  نارگید  میداد - 
رد یششوپ  سابل و  و  دنکیم ، نشور  ار  نآ  دشابیم و  نکفا  وترپ  تمایق  هنهپ  مدرم  مامت  رب  هک  يرـسفا  دراد ، رـس  رب  ناشخرد  ینارون و 

سپـس درک . یبایزرا  میوقت و  تسنآ  رد  هک  هچنآ  ایند و  مامت  ياهب  هب  ناوتیمن  ار  نآ  دوپوراـت  زا  زیچاـن  هتـشر  کـی  هک  دریگ  رارق  وا  رب 
یکی ار  وا  دیاب  هک  تسا  يدنمشناد  ملاع و  صخش ، نیا  هک  دنکیم  مالعا  نینچ  اهنآ  هب  دناسریم و  مدرم  شوگب  یئادن  گناب و  يدانم 

. درمشرب ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم نادناخ  نادرگاش  زا 
ددرگ وا  نمادب  تسد  تسا  هدیناهر  ینادان  لهج و  یگتشگرس  تریح و  زا  ار  وا  يدنمشناد ، ملاع و  نینچ  هک  یـسک  نآ  مدرم ! يا  ناه 
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يربهار تشهب  ياهناتـسوب  یئانـشور  يوسب  تمایق  هصرع  یکیراـت  تملظ و  تریح  زا  ار  وا  اـت  دزاـس  دوخ  هار  غارچ  ار  شدوجو  وترپ  و 
زا ار  نانآ  ذوفن  لباقریغ  هدروخ و  لفق  ياهلد  و  تشگ ، نومنهر  یکین  ریخ و  هب  ار  اهنآ  دنمـشناد  نیا  هک  يدارفا  ماـمت  هجیتن ، رد  دـنک ،
هب دوخ  هارمه  دودز ، نانآ  ناج  لد و  زا  ار  دـیدرت  ههبـش و  ياهیگریت  مامت  دوخ  یعاسم  لظ  رد  و  تخاس ، هدوشگ  شیوخ  تمه  تکرب 

.« دربیم تشهب  ینارون  ياضف 

( اهیلع هللا  مالس   ) ءارهز همطاف   3

: درک ضرع  دیسر و  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  روضح  ینز  »
امش اب  ار  وا  ياهشسرپ  اب  داتسرف  امش  دزن  ارم  دوشیم . هجاوم  یلئاسم  تالاکشا و  اب  زامن  هرابرد  تسا و  جازملا  فیعـض  هک  مراد  يردام 

ترضح نآ  تخاس و  حرطم  ار  يرگید  شـسرپ  نز  نیا  یلو  داد . خساپ  نز  نیا  شـسرپ  هب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز همطاف  مزاس . حرطم 
. دومرف نایب  ار  نآ  خساپ 

هب اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  و  دیسر ، لاؤس  هد  هب  ماجنارس  هک  تشاذگ  نایم  رد  ترضح  نآ  اب  ار  يددعتم  ياهشسرپ  هنوگ  نیمه  و 
. دومرف داریا  ار  مزال  ياهباوج  تالاؤس ، نیا  مامت 

هب دیـشکیم . تلاجخ  رتشیب ، تالاؤس  ندرک  وگزاب  زا  دومن و  یگدنمرـش  ساـسحا  شیوخ ، ياهـشسرپ  ددـعت  ترثک و  تلع  هب  نز  نیا 
: درک ضرع  تهج  نیمه 

: دومرف زیزع  يارهز  همطاف  موشیمن . محازم  نیا  زا  شیب 
حرط هب  ار  نز  نیا  هـکنآ  يارب  ترـضح  نآ  . ) شاـبم نیگمرـش  نآ  ندرک  وگزاـب  زا  نـک و  حرطم  دـیآیم  وـت  رظن  هـب  هـک  یلاؤـس  ره  و 

(: دیسرپ وا  زا  دیامرف ، قیوشت  بیغرت و  شتالاؤس 
، نآ ربارب  رد  دنک و  لمح  ینامتخاس  ياهناخ و  ماب  يالاب  هب  ار  نآ  دشک و  شودب  ار  ینیگنس  نارگ و  راب  زور ، کی  تدم  رد  یسک  رگا 
رب نارگ  راب  لمح  تمحز و  جنر و  لمحت  یناوارف ، ) شاداپ  دزم و  نانچ  نتشاد  اب   ) ایآ دیامن ، تفایرد  رانید  رازه  لداعم  ياهمحزلا  قح 

؟ تسا لمحت  لباقریغ  راوگان و  وا 
. هن درک : ضرع 

: دومرف اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف 
عومجم زا  رتنوزف  یلاؤس ، ره  هب  خساپ  ءازا  رد  نم  ترجا  دزم و  ما . هداد  رارق  ادـخ  رودزم  ریجا و  ار  نتـشیوخ  منکیم و  يرودزم  مه  نم 

ربارب رد  هک  متسه  رودزم  ربراب  نیا  زا  رتراوازس  هتـسیاش و  نم  سپ  دنکیم . رپ  ار  نیمز  نامـسآ و  نایم  هلـصاف  هک  تسا  يدیراورم  رد و 
: دومرفیم هک  مدینش  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ( ) ادخ لوسر  ینعی   ) مردپ زا  میامنن . تمحز  جنر و  ساسحا  وت ، ياهشسرپ  هب  خساپ 

یعاسم و اهـشناد و  مولع و  نازیم  هب  هک  ياهنوگ  هب  دش  دـنهاوخ  هدـنز  روشحم و  تمایق  زور  رد  دنتـسه  ام  بتکم  وریپ  هک  ینادنمـشناد 
تماق رب  هک  تروص  نیدب  دندرگیم . هتسارآ  دنمهوکش  یششوپ  تمارک و  ياهـسابل  اهتعلخ و  اب  مدرم ، داشرا  تهج  رد  ناشیاهـششوک 

گناب و نامراگدرورپ  بناج  زا  يدانم  سپـس  دوشیم . هدـناشوپ  ناشخرد  ینارون و  تعلخ  نویلم  کی  ینعی  رازه  رازه  نانآ  زا  کی  ره 
: دهدیم رد  ادن 

یعقاو ناردپ  نماد  زا  ناشتسد  هک  هاگنآ  ار -  اهنآ  دیاهدرک و  یتسرپرس  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم لآ  ماتیا  زا  هک  یناسک  يا 
نادرگاش نامه  دارفا  نیا  هک  دینادب  ینید ! ناربهار  ءاملع و  يا  دیاهداد ؛ تاجن  تسا -  هتـشگ  هاتوک  ینید  ناربهر  نایاوشیپ و  ینعی  اهنآ 

نیاربانب سپ  دیا . هداد  ناشتاجن  يدوبان  طوقس و  زا  هداد و  میلعت  ار  اهنآ  هدرک و  یتسرپرس  اهنآ  زا  امش  هک  دنتـسه  ینامیتی  نامه  امش و 
هک ینادنمـشناد  یباطخ ، نینچ  یپ  زا  دیئارایب . دناهدرک  لیـصحت  ایند  رد  امـش  زا  هک  یفراعم  مولع و  ياهتعلخ  اب  ار  اهنآ  مادنا  امـش  دـیاب 
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اهتعلخ دناهتفرگ -  ارف  نادنمـشناد  نیمه  زا  هک  یتامولعم  ناشتامولعم -  هزادناب  نادرگاش -  نیا  تماق  رب  دـناهدوب  ینادرگاش  نانچ  ملعم 
یتشهب يابید  هلح و  رازه  دص  هک  دنروخیم  مشچ  هب  يدارفا  نادرگاش  نیا  نایم  رد  هک  اجنآ  ات  دنناشوپیم  ار  يدنمهوکـش  ياهـسابل  و 

. دوشیم هدناشوپ  ناشتماق  رب 
ار تشهب  ینارون  ياهـششوپ  اـهبنارگ و  ياـههماج  دـناهتفرگ  ارف  اـهنآ  زا  ار  نید  مولع  هک  یناـسک  مادـنا  رب  نادرگاـش  نیمه  ناسنیدـب  و 

. دنیارآیم ار  اهنآ  تماق  هدناشوپ و 
: دنکیم رما  لاعتم  دنوادخ  سپس 

ات دیناشوپب  ینارون  هماج  رگید  راب  دـناهدرک ، یتسرپرـس  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم لآ  ماتیا  زا  هک  ینادنمـشناد  نیا  تماق  رب 
اهنآ تبترم  ماقم و  زین  ینارون و  ياهکاشوپ  نیا  یهلا  نامرف  بسح  رب  سپ  نآ  زا  دیزاس . شربارب  دنچ  هدومن و  لیمکت  ار  اهنآ  ياهتعلخ 
دنچ هب  اهنآ  ماقم  تلزنم و  هکنآ  زا  لبق  زین  دـنزاس و  شربارب  دـنچ  دـنناشوپب و  ناشنادرگاش  تماق  رب  ار  ینارون  ياهتعلخ  هکنآ  زا  لبق  - 

. دوشیم لیمکت  دسرب -  دوخ  لامک  ربارب و 
: تفگ نز  نآ  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نخس  نیا  ندرب  نایاپ  زا  سپ  اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  )

. تسا رتهب  رت و  شزرااب  راب ، نویلم  کی  دباتیم  اهنآ  رب  باتفآ  هک  یئاه  هدیدپ  مامت  زا  اههماج  نیا  دوپورات  هتشر  ره 
یگریت ترودک و  شوختـسد  یکیرات و  تملظ و  هب  هتخیمآ  اهنآ  اریز  دـشابیم ؛ شزرا  دـقاف  دـباتیم  اهنآ  رب  باتفآ  هک  یئاه  هدـیدپ  و 

.« دنتسه
دنکیم وگزاب  ام  يارب  ار  تقیقح  نیا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  نایب  و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز همطاف  نانخـس  )

زور رد  دنشوکیم -  یهلا  ینید و  شنیب  بسک  تهج  رد  هک  ینایوجشناد  نادنمشناد و  هتبلا  نایوجشناد -  زین  نادنمشناد و  ءاملع و  هک 
اهنآ ناگدید  ربارب  رد  هدننک  کیرات  ياهدرپ  بجاح و  هنوگچیه  و  دنا ، یئانشور  رون و  اپارـس  هک  دنباییم  یلاعت  یتبترم  نانچ  هب  تمایق 

تسا و ینـشور  شنیب و  تریـصب و  اـهنآ  دوـجو  ماـمت  دـنا و  مشچ  اپارـس  یگمه  تشاد . دـهاوخن  دوـجو  تـقیقح  قـح و  تـیؤر  يارب 
(. درادن دوجو  نانآ  هدننک  هریخ  شنیب  دید و  وترپ و  ربارب  رد  یماهبا  نیرتزیچان 

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما   4

يو شزوسلد  ءایلوا  ردپ و  ياج  هب  و  دیامن ، یتسرپرس  ار  ینید  يوجشناد  ینعی  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم لآ  میتی  یسک  رگا  »
هبتشم و روما  دناهرب و  لهج  زا  ار  وا  هچنانچ  تسا ، هتفر  ورف  یعالطا  یب  لهج و  هطرو  رد  هک  یمیتی  دهد ، رارق  شیوخ  تبقارم  تحت  ار 
و دبایزاب ، روما  نآ  نایم  زا  ار  تایعقاو  قیاقح و  دناوتب  ات   ) دیادزب وا  لد  زا  ار  ههبـش  دـهد و  حیـضوت  وا  يارب  ار  زیمآ  ماهبا  هتخیمآ و  مهب 

یگدـنبات ماقم و  یگتـسجرب  يرترب و  دزاس ، هدروآرب  ار  يو  زاین  هقوذآ ، بآ و  رظن  زا  ینعی ) دـیامن  مایق  زین  وا  يدام  ياـهزاین  نیماـت  هب 
(122 . ) تسا رون  مک  هراتس  و  ( 121 « ) اهس  » هب تبسن  دیشروخ  یگدنبات  یگتسجرب و  نوچمه  وا  دوجو 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما   5

هب هلصاف  یئادج و  ام  وا و  نایم  راتتسا ، هب  ام  ءالتبا  تنحم و  هک  یمیتی  ددرگ ، یتسرپرـس  یب  درف  میتی و  یتسرپرـس  راد  هدهع  یـسک  رگا 
شیپ رد  يو  اب  ار  يرایمه  تاساوم و  تسا  هدیـسر  هتـشگ و  ضئاف  ودـب  ام  هیحان  زا  هک  یفراعم  مولع و  نامه  اب  رگا  تسا  هدروآ  دوجو 

اب ملعم ، تسرپرـس و  نینچ   ) ددرگ نومنهر  تقیقح  قح و  هب  ار  وا  دوخ ، داـشرا  اـب  ماجنارـس  و  دزاـس ، انـشآ  اـم  میلاـعت  هب  ار  وا  و  دریگ ،
. دیوگیم وا  هب  دنوادخ  هتفرگ و ) رارق  یهلا  باطخ  دروم  زیمآ  تبحم  ینخس  اسآرهم و  يریبعت 
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نادب ياهدرک ، يزوسلد  يدردمه و  نآ  اب  هدیـشک و  شودب  ار  نارگید  مغ  مه و  راب  و  هدوب ) انـشآدرد  هک  ياهدـنب  ، ) راوگرزب هدـنب  يا 
نانچ زا  سپ  لاعتم  دنوادخ  . ) مهد رارق  يراوگرزب  تمارک و  نینچ  لومـشم  زین  ار  وت  ناسنیدـب  هک  مرتراوازـس  متـسه  وت  يادـخ  هک  نم 

: دیوگیم ناگتشرف  هب  يزیمآ ) تبحم  باطخ 
شخب مارآ  عونتم و  ياههاگلزنم  خاک و  رازه  رازه  تسا ، هداد  میلعت  نارگید  هب  نم  هدنب  نیا  هک  ینخس  فرح و  ره  ربارب  ناگتـشرف ، يا 

. دیزاس ررقم  مهارف و  وا  يارب  تشهب  ياهناتسوب  رد  ار 
میلعت و ساـپ  هب  اـت  «، ) دـیئامن همیمـض  اهنادـب  دـشابیم  شخب  شیاـسآ  ياـههاگهانپ  اـهخاک و  نیا  روخ  رد  هک  ار  یئاـهتمعن  هنوگره  و 

(. دوش رادروخرب  یتایانع  اهتمارک و  نانچ  زا  نارگید ، يرگرادیب 

( مالسلا هیلع   ) داجس ماما  نیسحلا ، نب  یلع   6

: دومرف یحو  مالسلا ) هیلع   ) یسوم هب  لج ) زع و   ) يادخ »
نک بلج  نم  يوس  هب  زین  ار  نانآ  تبحم  و  هد ، رارق  مقلخ  بوبحم  ناسانـشب و  ارم  نک و  بلج  مناگدنب  يوس  هب  ارم  تبحم  یـسوم ! يا 

ضرع یسوم  دنک .) تموکح  ام  طباور  رب  یگتـسبلد  بح و  و  ددرگ ، هلدابم  هقالع ، قشع و  یتسود و  تبحم و  نم ، قلخ  نم و  نایم  ات  )
: درک

؟ مریگ شیپ  رد  ار  یمسر  هار و  هچ  لدابتم ، تبحم  نینچ  داجیا  يارب 
: دومرف

. ددرگ فوطعم  نم  فرط  هب  اهنآ  هجوت  تبحم و  ات  روآ  ناشدای  هب  ارم  ياهتمعن  فاطلا و 
میرح زا  هک  ار  یهر  هدرک  مگ  هدنب  ای ، ینادرگزاب و  نم  هب  تسا  هتشگ  يرارف  نم  هگرد  زا  هک  ار  میاپزیرگ  هدنب  یناوتب  رگا  یـسوم ! يا 

تـسنآ زا  رت  شزرارپ  رتهب و  وت  راک  نیا  دبایزاب ) ار  دوخ  یعقاو  هاگهانپ  وا  ات   ) يزاس نومنهر  متیانع  تمارک و  میرح  هب  هتـشگ  رود  نم 
. یشاب رادیب  نازیخ و  تاجانم ، شیاین و  رد  ار  اهبش  و  راد ، هزور  ار  اهزور  هک  ینک  یگدنب  ياهنوگ  هب  ارم  لاس  دص  هک 

: درک ضرع  مالسلا ) هیلع   ) یسوم
؟ تسا یمدآ  هنوگچ  تسا  هتخیرگ  وت  هگرد  زا  هک  یئاپزیرگ  هدنب  نینچ 

: دومرف
. تسا هدرک  درمت  مروتسد  ربارب  رد  هدیچیپ و  رس  نم  نامرف  زا  هک  تسا  یمرجم  راکهانگ و 

: تفگ مالسلا ) هیلع   ) یسوم سپس 
؟ تسیک تسا -  هتشگ  رود  وت  میرح  زا  هک  هر -  هدرک  مگ  هدنب  نیا 

: دومرف
دیاب وت  تسا . بئاغ  وا  زا  ملع و  دقاف  وا  هب  تبسن  و  تسا ؛ هدرکن  یئاسانـش  ار  شیوخ  هرود  رـصع و  یعقاو  ربهار  نامز و  ماما  هک  یـسک 

، درک یئاسانش  ار  يو  تسا  انشآ  وا  نید  تعیرش  هب  تبـسن  هک  یـصخش  هکنآ  زا  سپ  مه  نآ  ینک ، یفرعم  ودب  ار  وا  زا  بئاغ  نامز  ماما 
.« یناسانشیم ار  وا  ياضر  هب  لوصو  مسر  هار و  شراگدرورپ و  یگدنب  نیئآ  نامز و  ماما  تعیرش  هر ، هدرک  مگ  صخش  نیا  هب  وت ،

: دومرف ومه 
(123 .« ) دندرگیم رادروخرب  ناوارف  یئازج  میظع و  شاداپ  زا  هک  ام ، وریپ  هعیش و  ءاملع  هب  دیهد  تراشب  نیاربانب  سپ  »

( مالسلا هیلع   ) رقاب ماما  یلع ، نب  دمحم   7
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هتشگ و هریچ  بش  یکیرات  رب  هلیسونیدب  هتفرگ و  شیوخ  هارمه  یکیرات ) رد   ) ار ینازورف  عمش  هک  تسا  یسک  دننامه  دنمشناد  ملاع و  »
، شیوخ هار  یئاسانـش  رد  عمـش ، نآ  یئانـشور  وترپ  رد  هک  یـسک  ره  تسا  یهیدـب  دـنکیم . نشور  مدرم  يارب  ار  دوخ  نوماریپ  ياـضف 

.« دنکیم صخش  نیا  راثن  ار  دوخ  ریخ  ياعد  دباییم ) زاب  هاچ  زا  ار  هار  و   ) دروآیم تسدب  یقیفوت 
مدرم دوخ و  تاساسحا ) راکفا و   ) نوماریپ زا  ار  یگتشگرس  لهج و  ياهیکیرات  شناد ، ملع و  غارچ  عمش و  اب  دنمـشناد  ملاع و  ناسنیدب 

ناشخرد و وترپ  نیا  زا  هک  یـسک  ره  دزاسیم . نشور  ار  هعماج  ساسحا  هشیدـنا و  ياضف  تریـصب ، ملع و  نازورف  لعـشم  و  دـیادزیم ،
یئاهر لهج  تملظ  زا  هلیـسو  نادب  ای  دـیآ و  نوریب  ینادرگرـس  تریح و  يداو  زا  رذـگهر  نیا  زا  ات  دریگ  یئانـشور  ملع ، نازورف  غارچ 

. دشابیم دنمشناد  ملاع و  نآ  تاداشرا  نوهرم  وا  يدازآ  و  تسا ، دازآ  خزود  شتآ  زا  ملع ) زا  يرادروخرب  هیاس  رد   ) يدرف نینچ  دبای ،
بیـصن یـشاداپ  وا  يوم  رات  ره  رامـش  هب  تسا  هدیـشخب  یئاهر  خزود  شتآ  زا  ار  يدرف  نینچ  هک  يدنمـشناد  ملاع و  نآ  لاعتم  دنوادخ 

اجبان و هک  دـشاب  یلوپ  ( 124  ) راورخ رازه  دـص  نزومه  هک  تسا  یلام  ياهـششخب  هقدـص و  شاداـپ  زا  رت  شزرارپ  هک  دـنادرگیم  يو 
نارگ و راب  هکلب  دزاس ) نآ  هدننک  لذب  بیـصن  ار  یـشاداپ  دناوتیمن  اهنت  هن  یـششخب  نینچ  . ) ددرگ قافنا  نارگید  هب  یهلا  رما  فالخرب 
هک دزاسیم  ملعم  بیـصن  ار  یـشاداپ  ملعتم ، درگاش و  يوم  رات  ره  ياج  هب  دـنوادخ  یلو  دروآیم . راـب  هب  وا  يارب  ار  یبولطماـن  بقاوع 

. ددرگیم رازگرب  نآ  کیدزن  رانک و  رد  هک  تسا  يزامن  تعکر  رازه  شاداپ  زا  رت  میظع 

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  دمحم ، نب  رفعج   8

رد نیطایش  ناراکمه  نادد و  ناوید و  نیطایش و  اهزرم ، يوس  نآ  رد  هک  دنتسه  يروغث  دودح و  نانابزرم  ام ، وریپ  هعیـش و  نادنمـشناد  »
نایعیـش هب  تبـسن  ناـیارگ  نمیرها  نمیرها و  نیا  هبلغ  شروـی و  جورخ و  عناـم  هعیـش ، نادنمـشناد  دـندمآ . تفر و  رد  هتـسشن و  نـیمک 

(. دنتسین زهجم  الماک  ینید  تاداقتعا  نامیا و  ظاحل  زا  هک  ینایعیش  ، ) دنشابیم فعضتسم 
تیناسنا ات   ) دنیامنیم يریگولج  نایعیش  رب  ناطیش  تریس  دب  ناوریپ  سیلبا و  طلست  زا  يراوتسا ، ) دس  نوچمه   ) هعیـش نادنمـشناد  يرآ 

(. دوشن هدوبر  نانآ  تسد  زا  ینارگامغی  نادزد و  نینچ  تسد  هب  نانآ  تیونعم  و 
مالسا و ياهزرم  زا  و   ) دریگ عضوم  یهاگیاپ ، نینچ  رد  دنیشنب و  ناتفص  نمیرها  نانچ  نیمک  رد  امش  زا  یـسک  رگا  ام ، نایعیـش  يا  ناه 

راب رازه  رازه  ددرگ ) یناسنا  هعماج  ناهاوخدـب  نیطایـش و  راو  گنرین  دـیلپ و  راکفا  ذوفن  عناـم  دـنک و  یناـبهاگن  يرادـساپ و  تیونعم ،
ربمایپ كاپ  نادناخ  ملع  نابزرم  دنمشناد و  نینچ  اریز  تسا ؛ رتردقنارگ  رترب و  رزخ ، كرت و  مور و  اب  دهاجم  زا  راب ) نویلیم  کی  ینعی  )

ام وریپ  ياههعماج  تیونعم  تیناـسنا و  زا  و   ) هدومن عاـفد  اـم  نارادتـسود  ینید  ياـهنیئآ  ینعی  ناـیدا  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
نادبا و  ینامـسج ، ياهمادـنا  اهرکیپ و  زا  دـنگنجیم  سراف  كرت و  مور و  هاگدروآ  رد  هک  ینازابرـس  هک  یلاح  رد  دـنکیم ، ) تیامح 

(. تسا ینامسج  تاهج  نادبا و  میرح  زا  عافد  زا  رت  جرارپ  تیونعم ، نید و  میرح  زا  عافد  اعطق  و  «، ) دنیامنیم عافد  ام  ناتسود 

( مالسلا هیلع   ) مظاک ماما  رفعج ، نب  یسوم   9

زا تسد  یهت  هدربان و  هرهب  اـم و  رـضحم  كرد  زا  مورحم  تسرپرـس و  یب  درف  هک  ینید -  شنیب  دـجاو  هیقف و  درف  کـی  دوجو  تیمها  »
هاگرد زا  ناگدنار  ناطیـش و  هاگدید  زا  هک  تسا  تیمها  ياراد  هیاپ  نادـب  دـشخبیم -  یئاهر  ینادان ) لهج و  زا   ) ار ام  فراعم  مولع و 

وا دوخ  هب  دباع  شـشوک  مامتها و  اریز  دشابیم ؛ دباع  رازه  دوجو  زا  رتریذـپان  لمحت  رتاسرف و  تقاط  یهیقف  نینچ  دوجو  یهلا ، تمحر 
ماکحا هب  هاگآ  ملاع  هیقف و  کی  هک  یلاح  رد  دهد ؛ ) تاجن  ار  دوخ  طقف  دهاوخیم  دراد و  لد  هب  ار  شیوخ  مغ  افرـص  و   ) تسا دودـحم 

تـسا هدرتسگ  نانچنآ  ریگ و  همه   ) وا شـشوک  مامتها و  هکلب  درادـیم ، راک  هب  نتـشیوخ  تاجن  رد  ار  دوخ  تیانع  مامتها و  اهنت  هن  یهلا 
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تـسد زا  ار  نانآ  و  دهدیم ) رارق  شیوخ  تیانع  رتچ  ریز  ار  نانآ  مامت  و   ) دریگیم رب  رد  ار  درم -  نز و  زا  معا  ادخ -  ناگدنب  مامت  هک )
. دشخبیم یئاهر  یهلا  هاگرد  ناگدنار  ناطیش و  ياوغا 

رب هکلب  دـباع و  رازه  رب  دـیامنیم ) تیلوئـسم  دـهعت و  ساسحا  نارگید  هب  تبـسن  هک  یهیقف   ) ینید ملاع  هیقف و  کـی  هک  تسا  ناسنیدـب 
.« دراد يرترب  تلیضف و  دباع  رازه  رازه 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  یسوم ، نب  یلع   10

: دوشیم باطخ  نینچ  تسا -  مدرم  زا  هناگیب  ریگ و  هرانک  هک  يدهاز -  دباع و  درف  هب  زیخاتسر  زور  رد  »
. دوب دودحم  تدوخ  صخش  تاذ و  رد  وت  ششوک  تمه و  يدوب ، یبوخ  درم 

قح هک  ینادب  دیاب  یلو   ) يآرد تشهب  هب  نیاربانب  يدرک ) تیامح  نتـشیوخ  زا  و   ) يدوبن نارگید  شود  رب  يراب  یناگدـنز ، رد  نوچ  و 
هب هاگآ  ملاع  هیقف و  هک  یلاح  رد  درکیمن ؛ ) زواجت  تدوخ  تاجن  زرم  زا  وت  يدوجو  رثا  نوچ  يزاس ؛ هارمه  دوخ  اب  ار  نارگید  يرادـن 

و دیـشخبیم ، یئاـهر  ناشنانمـشد  زا  ار  ناـنآ  دیـسریم و  نارگید  هب  وا  ریخ  درکیم ) تیلوئـسم  تلاـسر و  ساـسحا  هک   ) نـید نیزاوـم 
نـشور هدوشگ و  اهنآ  ربارب  رد  ار  یهلا  ياضر  بلج  لماوع  هجیتن ، رد  و  تخاسیم ، راشرـس  ناـنآ  هب  تبـسن  ار  یهلا  تشهب  ياـهتمعن 

: دنیوگیم وا  هب  باطخ  رد  تمایق  زور  رد  اذل  دومنیم ؛
دارفا هداد و  رارق  دوخ  یتسرپرـس  لـفکت و  تحت  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم لآ  تسرپرـس  یب  میتـی و  دارفا  هک  یـسک  يا 

نارگید ات   ) نک گنرد  زیخالب ) كانتشهد و  هصرع  نیا  رد  ، ) يدش نومنهر  تقیقح  قح و  هب  دندوب  ام  ناتـسود  زا  هک  ار  ینامیا  تسس 
تطاـسو و تسا  هتخومآ  یـشناد  ملع و  وـت ، زااـی  هتفرگ و  ياهرهب  وـت  زا  هک  یـسک  ره  يارب  و  یهد ) رارق  شیوـخ  تیاـمح  رتـچ  ریز  ار 
. دـندرگیم تشهب  دراو  وا  تعافـش  لظ  رد  یناوارف  ياههورگ  اههورگ و  نآ  یط  رد  هک  دـنکیم  گنرد  هزادـنا  نآ  ات  وا  نک . تعافش 

دـص هورگ  هد  ینعی  درک  رارکت  ار  مائف »  » هملک راب ، هد  ات  دـنوشیم . لئان  يراـختفا  نینچ  هب  دـسریم -  رفن  رازه  دـص  هب  هک  اـههورگ  نیا 
. دنیآرد تشهب  هب  يرفن  رازه 

زا هک  دنشابیم  وا  نادرگاش  نادرگاش  رگید ، ياهدع  دنتسه و  وا  هطـساو  نودب  نادرگاش  ياهدع -  ناوارف -  ریگمـشچ و  ياههورگ  نیا 
. دنیآیم رامش  هب  ینید  هاگآ  ملاع  نیا  بتکم  ناراوخ  هریج  نادرگاش و  زا  يزارد  رود و  طئاسو  اب  تمایق  زور  ات  میلعت  ماگنه 

ماقم و و  فرطکی ، زا  ینید  دهعتم  دنمـشناد  ملع و  تبترم  ماقم و  نایم  یمیظع  توافت  هچ  و  تساجک ) هب  ات  اجک  زا  هر  هلـصاف   ) دـیرگنب
مه اب  یفرگـش  زایتما  نینچ  دوجو  اب  ناوتیمن  ار  دـباع  ملاع و  اذـل  و  « ) دراد دوجو  رگید  فرط  زا  دـباع  دـهاز و  تدابع و  دـهز و  تبترم 

(. دومن هسیاقم 

( مالسلا هیلع   ) داوج ماما  یلع ، نب  دمحم   11

ماما و یناحور و  ردپ  زا  هک  یماتیا  دنریگ ، هدهع  هب  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم لآ  ماتیا  یتسرپرـس  تلافک و  یناسک  رگا  »
تسد رد  یناریسا  نوچمه  و  دنتشگ ، ینادرگرس  راچد  ینادان  لهج و  يداو  رد  دناهدنام و  مورحم  اهنآ  زا  هتشگ و  ادج  دوخ  ینید  ربهار 

يراوشد و اب  ام  يوگازـسان  هاوخدـب و  نانمـشد  هدولآ  دـیلپ و  ياهنامرآ  راشف  ریز  و  دـندمآ ، راتفرگ  یناطیـش  ياهـسوه  دوخ و  نیطایش 
ندودز اب  دـنناهرب و  یتالاح  نینچ  هدولآ و  تادوجوم  نانچ  تسد  زا  ار  یناگدز  تبیـصم  نینچ  ینادنمـشناد  رگا  دنتـسه ، هجاوم  اـنگنت 

ار ام  ناهاوخدب  نایوگازسان و  و  دنهد ، تاجن  نیطایش  رهق  یگتشگرس و  تریح و  زا  ار  نانآ  اهنآ ، لد  زا  ناطیـش  زیگنا  هنتف  ياههسوسو 
هنوگ نیا  وترپ  رد  ینادنمـشناد  نینچ   ) دـنزاس بوکنم  روهقم و  ام -  نایعیـش  ینید  نایاوشیپ  ياهدومنهر  یهلا و  ياـهتجح  لـظ  رد  - 
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، يوخاسراپ درف  دـباع و  رب  ریز ، ياهرایعم  زا  رتنوزف  یلزانم  جرادـم و  اـهرایعم و  اـب  یهلا -  هاگـشیپ  رد  شیوخ -  غیرد  یب  ياهـششوک 
: دنراد يرترب  تلیضف و 

. نامسآ رب  یهلا  ياههدرپارس  بجح و  یسرک ، رب  شرع  نیمز ، رب  نامسآ  يرترب  زا  رتنوزف 
ناهن نیرتروک و  رب  هدراهچ  بش  مامت  هام  يرترب  تیعقوم و  توافت  نوچمه  دـباع ، رب  ملاع  يرترب  دـباع و  ملاع و  تیعقوم  توافت  يرآ 

.« تسا ینامسآ  ناگراتس  نیرت 

( مالسلا هیلع   ) یقنلا یلع  ماما  دمحم ، نب  یلع   12

رد ار  مدرم  هک  دندیـسریمن  رمث  هب  ینادنمـشناد  فیرـشلا ، ) هجرف  یلاعت  هللا  لـجع   ) رـصع یلو  ترـضح  ینعی  مئاـق  تبیغ  زا  سپ  رگا  »
نآ تکرب  ریخ و  زا  راشرـس  دوجو  هب  و  دننک ، يربهار  توعد و  ناهج ) یتسه  ءاقب و  نوناک  ناکما و  هرئاد  بطق  و   ) ترـضح نآ  تهج 

سیلبا و ياهماد  زا  ار  ادخ  فیعـض  ناگدنب  و  دنیامن ، عافد  ینامـسآ  ياهتجح  هیاس  رد  یهلا  نیئآ  نید و  زا  و  دندرگ ، نومنهر  بانج 
رایتخا رد  ار  شنانکاس  هک  یتشک  نوچمه  ار  ام  نامیالا  فیعض  نایعیـش  بولق  مامز  هک  ام  نانمـشد  دنمک  زا  زین  و  دنناهرب ، نابآم  سیلبا 

یسک چیه  یتیگ  هنهپ  رد  دندوبیمن ، ) لوئسم ؛ دهعتم و  ینید  نادنمشناد  هنوگ  نیا  رگا  يرآ  ، ) دنشخب تاجن  دناهتفرگ -  تسد  هب  دراد 
ینادنمـشناد نانچ  دوجو  تاکرب  . ) درمـشرب دـترم  نادرگ و  يور  راگدرورپ ، نیئآ  نید و  زا  ار  اهنآ  دـیاب  هک  یناسک  زج  دـنامیمن  یقاب 

(. دشاب مدرم  يرادنید  ادخ و  نید  يرادساپ  تنایص و  يارب  دنمورین  یظافح  دناوتیم  هک  تسا 
.« دنرادروخرب ادخ  هاگشیپ  رد  تبترم  ماقم و  نیرتالاو  ایازم و  نیرترب  زا  نادنمشناد  ءاملع و  زا  هورگ  نیا 

( مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  یلع ، نب  نسح   13

ناتسود هرابرد  دندربیم ، رـس  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  نادناخ  ام  بتکم  ناوریپ  نایم  رد  هک  ینادنمـشناد  ءاملع و  »
اپ هب  نانآ  دییات  نامیا و  تیوقت  هب  و  دننامیمن ، توافت  یب  دـنراد  یگتـسبلد  ام  يربهر  تماما و  تیالو و  هب  هک  یمدرم  ام و  فعـضتسم 
رد يزیمآراختفا ) دنمهوکش و  رایسب  زرطب   ) زیخاتـسر زور  رد  ینادنمـشناد  نینچ  دنناهریم . یفاعـضتسا  هنوگ  ره  زا  ار  اهنآ  دنزیخیم و 

کی ره  رس  رب  يرآ  تسا . تمایق  هنهپ  نکفاوترپ  دنراد  رس  رب  هک  یئاهرسفا  ششخرد  هک  دنوشیم  رادومن  رـشحم ، تاصرع  مدرم  عمج 
لوط ضرع و  دیاب  هک  دزاسیم  نشور  ار  تمایق  هنهپ  زا  یتافاسم  نآ  وترپ  راونا و  هک  دوشیم  هداهن  يرـسفا  جات و  تمایق ، زور  رد  اهنآ  زا 

. دهدیم رارق  دوخ  ششوپ  ریز  ار  هصرع  نیا  رساترس  اهرسفا  اهجات و  نیا  راونا  عاعش  دومیپ . لاس  رازه  دصیس  تدم  رد  ار  نآ  نوماریپ  و 
ياهشوـخ ناـنآ  تریـصب  شنیب و  ياههتخودـنا  نمرخ و  زا   ) ینید نادنمـشناد  ءاـملع و  یتسرپرـس  تحت  هک  يدرف  ره  يزور ، نینچ  رد 

هدمآ نوریب  ینادرگرس  تریح و  مگردرس  يداو  زا  نانآ  میلعت  تحت  و  هدیهر ، ینادان ، لهج و  هریت  ياضف  زا  نانآ  یعاسم  اب  و  هتشادرب )
ار نتـشیوخ  نادنمـشناد ، نیا  راونا  وترپ  زا  ياهبعـش  هخاش و  هب  هتفایزاب ، هر  درگاش  نینچ  تسا ) هتفای  هار  ینارون  نشور و  یطیحم  رد  (و 

عیفر ياههلق  رد  نادنمـشناد  ءاملع و  اب  هک  اجنآ  ات  دزارفیم  رب  يدـنمجرا  عیفر و  تاماقم  لزانم و  هب  ار  وا  هک  يدـنویپ  دـهدیم . دـنویپ 
. دریگیم رارق  اهنآ  ربارب  رد  دوشیم و  زارطمه  تشهب  ياهناتسوب 

هتـشگ هدامآ  اهنآ  ناملعم  ناداتـسا و  راوج  رد  لزانم  نآ  هک  دـنریگیم  يوءام  تشهب  زا  یئاـهخاک  لزاـنم و  رد  ینادرگاـش  نینچ  يرآ 
اههدیا و هب  ار  اهنآ  نادنمـشناد ، نیا  هک  دنریگ  رارق  ینایاوشیپ  ناماما و  هاگـشیپ  رد  هک  دنباییم ) تسد  راختفا  نیا  هب  ماجنارـس  و  . ) تسا

. دندرکیم توعد  ناماما  نآ  ياهنامرآ 
اهجات و نیا  زا  هک  ار -  ياهعشا  نانچ  لمحت  بات  ملس ، ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نادناخ  ام  نانمشد  ناهاوخدب و  زا  کیچیه  یلو 
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دزاسیم و جلف  ار  نانآ  یئاونـش  هعماس و  سح  هتخادـنا و  راک  زا  ار  اهنآ  یئانیب  دـید و  يورین  هعـشا ، نیا  دـنرادن . دزیخیم -  رب  اهرـسفا 
زا هک  دوشیم  لدبم  ياهدنبوک  يورین  نانچ  هب  نانآ ) یگتسیاش  نادقف  تقایل و  مدع  تلع  هب   ) هعشا نیا  دنادرگیم . لال  زین  ار  اهنآ  نابز 

خزود ياهلادوگ  زا  یئاهر  تاجن و  يوس  هب  ار  ام  نانمـشد  هکنآ  ياـجب   ) هعـشا نیا  تسا . رت  هدـنیاسرف  رت و  تخـس  منهج ، شتآ  بیهل 
هب ار  هاوخدـب  دارفا  نیا  زین  نانآ  و  دـنکیم ، باترپ  خزود  نانزاخ  فرط  هب  ار  اهنآ  هک  هاگنآ  ات  هتـشادرب  دوخ  اب  ار  نانآ  ددرگ ) نومنهر 

.« دنرپسیم خزود  شتآ  نایم 

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  رصع ، یلو  ترضح   14

بوقعی نب  قحسا  لئاسم  هب  خساپ  رد  هک  دوخ -  فیرش  تاعیقوت  زا  یکی  لیذ  رد  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) رصع یلو  ترـضح  )
ثداوح و هدیچیپ و  لئاسم  تالضعم و  لح  رد  یعقاو  هاگهانپ  عجرم و  ناونع  هب  ار  ثیداحا  هب  هاگآ  نادنمشناد  ءاملع و  دومرف -  موقرم 
هب یناگدنز -  فلتخم  لئاسم  اب  دروخرب  ماگنه  هب  يونعم -  یناسنا و  فئاظو  تخانـش  رد  دـیاب  هک  دومن  یفرعم  یناگدـنز  ياهدادـیور 

ماجنا رد  دـننک و  یئاسانـش  یهلا  یناسنا و  فیلاکت  نتفای  زاب  رد  ار  شیوخ  عجرم  نایعیـش ، هکنآ  يارب  ترـضح  نآ  دومن . هعجارم  ناـنآ 
نانآ ياوتف  تیمـسر  و  دومرف ، یفرعم  ینئمطم  هاگ  هیکت  ار  تیب  لها  تایاور  ناثدحم  ءاهقف و  دنیامن ، شمارآ  ساسحا  شیوخ ، فئاظو 

: دومن مالعا  هنوگنیدب  ار 
ثیداحا و نالماح  تاور و  هب  دیتسین ) هاگآ  لئاسم  نآ  رد  دوخ  یناسنا  یهلا و  فیلاکت  هب  و   ) دیتسه هجاوم  اهنآ  اب  هک  یلئاسم  هنوگره  »

تجح زین  نم  دنشابیم و  امش  هب  تبسن  نم  تجح  نانآ  اریز  دینک ؛ هعجارم  ام ) نایوگنخس  نیثدحم و  ءاهقف و  ینعی   ) ام میلاعت  نالوئسم 
اریذپ ار  اهنآ  نامرف  لد  ناج و  اب  دـیاب  اذـل  و  دنـشابیم ، زارطمه  نم  اب  شیوخ ، ياهنخـس  يوتف و  تیجح  رد  نانیا  و  ( ) 125 .« ) میادخ

(. دیشاب
نیموصعم زا  ناملعتم  ءاملع و  ملع و  شزرا  هب  عجار  هک  تسا  یتایاور  زا  یئاـه  هنومن  تشذـگ  مرتحم  ناگدـنناوخ  رظن  زا  هک  یثیداـحا 

ناوارف و هزادنا  یب  دشابیم  شناد  ملع و  تلیـضف  فرـش و  رگنایامن  هک  ثیداحا  هنوگ  نیا  هچرگا   ) تسا هدیـسر  ام  هب  مالـسلا ) مهیلع  )
زا رادـقم  نیمه  رکذ  هب  ثحب ، عوـضوم  هب  طوـبرم  تابـسانم  باـتک و  نیودـت  رد  راـصتخا  تیاـعر  روـظنم  هب  اـم  یلو  تسا ) ریگمـشچ 

. میدومن هدنسب  ثیداحا 

ینامسآ نهک  بتک  ءامکح و  ياههاگرظن  زا  شناد  ملع و  شزرا  تیمها و  ه - 

نامقل

: دیوگیم دوخ  دنزرف  هب  میکح  نامقل 
يدـید رگا  شاب . نیزگ  هب  نک و  زاب  الماک  ینکیم  تکرـش  اهنآ  رد  هک  یـسلاجم  باختنا  رد  ار  دوخ  تریـصب  ناگدـید  زیزع ! دـنزرف  »

ملاع و رگا  اریز  نک ؛ تکرـش  سلجم  نآ  رد  دـننکیم ، دای  ار  ادـخ  ناـبز ، ناـج و  لد و  اـب  هک  تسا  هدـش  لکـشتم  یمدرم  زا  یـسلجم 
دیدـجت ملع  هب  تبـسن  ارت  رطاـخ  دـناسریم و  دوس  وت  هب  دزیخیم و  رب  وـت  ددـم  هب  یـسلجم  نینچ  رد  وـت  یهاـگآ  ملع و  یـشاب  دنمـشناد 

. دیامنیم
نیاربانب یباییم . تسد  یتریصب  ملع و  هب  ماجنارس ، سلجم  نآ  رد  تکرـش  اب  و  دنزومآیم ، ملع  وت  هب  نانآ  یـشاب  نادان  لهاج و  رگا  و 

نیا رد  ناگدننک  تکرـش  دنوادخ ، هک  دراد  دوجو  مه  دیما  نیا  و  دـشابیم ، وت  بسانم  روخرد و  یتسـشن ، نینچ  رد  وت  تکرـش  مه  زاب 
. ددرگ زین  وت  لاح  لماش  انمض  یتمحرم  فطل و  نینچ  قیرط ، زا  و  دهد ، رارق  دوخ  تمحر  فطل و  هیاس  ریز  ار  سلجم 
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ار وا  هکلب  دننکیمن ، دای  ادـخ  زا  هک  دـنراد  تکرـش  يدارفا  یـسلجم ، رد  هک  ینیبب  يوش و  هجاوم  ربخ  یب  ادـخ  زا  یهورگ  اب  هک  هاگنآ 
تسلاجم یط  رد  وت  ملع  یشاب ، رادروخرب  یهاگآ  ملع و  زا  دوخ ، رگا  اریز  نکن ؛ تساخرب  تسشن و  نانآ  اب  دندرپس ، یـشومارف  تسدب 

. دناسریمن يدوس  وت  هب  اهنآ  اب 
دنوادخ تسا  نکمم  نیا  رب  هوالع  دزاسیم . رت  هدـنیازف  ارت  تلفغ  يربخ و  یب  لهج و  اهنآ ، اب  وت  ینیـشنمه  یـشاب  نادان  لهاج و  رگا  و 

(126 .« ) دریگربرد زین  ارت  رفیک ، نیا  دزاس و  راچد  تلفغ  لهج و  رفیک  هب  ار  نانآ  لاعتم 

تاروت

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) یسوم هک  تسا  هدمآ  تاروت  رد 
يورین نم  رگا  اریز  نک ؛ لیلجت  نآ  زا  رامش و  رب  میظع  فرگـش و  سب  ار ، رادرک  راتفگ و  هشیدنا و  رد  يدنمراوتـسا  تمکح و  ملع و  »
شزرمآ تمحر و  لومـشم  ار  وا  مهاوخیم  هک  تسا  روظنم  نیدـب  افرـص  مزاـسیم  رارقرب  یـسک  بلق  رد  ار  یـشیدنا  باوص  تمکح و 

. مهد رارق  شیوخ 
تمارک هب  رذگهر  نیا  رد  ات  زومایب  نارگید  هب  ار  نآ  زاس و  قبطنم  تمکح  نیزاوم  رب  ار  شیوخ  راتفر  شاب و  زومآ  تمکح  یسوم ! يا 

.« یبای تسد  ترخآ  ایند و  رد  نم 

روبز

: دیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) ربمایپ دواد  هب  روبز  باتک  رد  لاعتم  دنوادخ 
ثحب تسلاجم و  وگتفگ و  راکزیهرپ ، نامدرم  اب  هک  هد  رادشه  نیشن ) هعموص   ) نانابهر لیئارسا و  ینب  ءاملع  نایاناد و  رابحا و  هب  دواد ! »
. دینیشنب هرکاذم  ثحب و  هب  نادنمشناد  ءاملع و  اب  دیدروخنرب  راکزیهرپ  هشیپ و  يوقت  مدرم  اب  دوخ ؛ طیحم  رد  رگا  دیئامن . هرکاذم  و 

اریز دـینک ؛ وـگتفگ  تساـخرب و  تســشن و  نادرخب  ءـالقع و  اـب  دــیتفاین  ار  يدنمــشناد  دوـخ ، نوـماریپ  طـیحم و  دارفا  عـمج  رد  رگا  و 
، مدرم هب  هلحرم  هس  نیا  زا  کـی  ره  ندرپـس  زا  نم  فدـه  هک  تسا  ياهجرد  هلحرم و  هس  زا  تراـبع  يدـنمدرخ  شناد و  يراـکزیهرپ و 

يرشب عماوج  رد  ار  لقع  ملع و  يوقت و  ینعی  شیوخ  هدشمگ  یـسک  ره  و  .« ) ددرگن يدوبان  طوقـس و  راچد  رـشب  مهاوخیم  هک  تسنیا 
. دبایب

هدرکن و دوبمک  رقف و  ساسحا  یناسنا  هعماج  ات  دریگ  زاب  ار  شیوخ  هرهب  نادنمدرخ ، نادنمـشناد و  ناراکزیهرپ و  هورگ  زا  کی  ره  زا  و 
(. ددرگن طوقس  طاطحنا و  راچد 

رگید بتارم  ریاس  رب  ار  يراکزیهرپ  يوقت و  لـحارم ، نیا  يدـنب  هقبط  رد  دـنوادخ  ارچ  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  قوف ، بلطم  هراـبرد 
؟ تسا هتشاد  مدقم 

لباق ملع ، نودـب  ياوقت  هک  دراد  یگتـسبمه  دـنویپ و  ياهنوگ  هب  شناد  ملع و  اب  يراکزیهرپ ، يوقت و  هک  تسا  نیا  یلاؤس  نانچ  خـساپ 
. تسین ریذپ  ناکما  روصت و 

يدنب هقبط  رد  دـنوادخ  اذـل  تسا . ریذـپ  ناکما  شناد  ملع و  هیاس  رد  افرـص  دـنوادخ  زا  میب  تیـشخ و  میتشگ  روآدای  زین  البق  هکنانچ  و 
دنمدرخ لقاع و  دـیاب  ریزگان  يدنمـشناد ، ملاع و  ره  اریز  تسا ؛ هدومن  مدـقم  درخ  لـقع و  رب  ار  شناد  ملع و  روکذـم ، هناـگ  هس  بتارم 

. دبای ءاقترا  ملع  هلحرم  هب  ات  دشاب 

لیجنا
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: دیامرفیم لیجنا  مهدفه  هروس  رد  لاعتم  دنوادخ 
رد دوش و  روشحم  نانادان  اب  تسا ، رضاح  هنوگچ  وا  ددرگن . ایوج  نآ  زا  دسرب و  وا  شوگب  شناد  ملع و  ناونع  مان و  هک  یـسک  رب  ياو  »

؟ ددرگ نیشنمه  نانآ  اب  منهج  شتآ 
هریت ثعاب  درواین  مهارف  ار  امـش  یتخبکین  تداعـس و  تابجوم  ًاضرف  رگا  شناد  ملع و  اریز  دـیزومایب ؛ ار  نآ  دیـشاب و  ملع  ياـیوپ  مدرم !
رگا دوشیمن . امش  تلزنم  یگتشه  ورف  یتسپ و  ببـس  دنادرگن ، عیفر  ار  امـش  ماقم  شناد ، ملع و  رگا  ددرگیمن . امـش  یتخبدب  يزور و 

. دوب دهاوخن  شخبنایز  دناسرن ، يدوس  امش  هب  رگا  دروآیمن . ناغمرا  هب  امش  يارب  ار  یتسد  یهت  دزاسن ، زاین  یب  ار  امش 
: دیزاسن يراج  نابز  رب  ار  نخس  نیا 

: دیئوگب دیاب  هکلب  میشاب ؛ دنب  ياپ  المع  دوخ  یهاگآ  ملع و  نومضم  هب  میناوتن  میوش و  دنمشناد  ملاع و  میسرتیم  هک 
. مینک لمع  دوخ  ملع  یهاگآ و  قبط  میدرگ و  دنمشناد  ملاع و  هک  میراودیما 

دنمشناد ملاع و  اب  هک  دیآیم  رد  یتردق  تروصب  و  دنکیم ، تطاسو  تعافش و  وا  زا  و  دزیخیمرب ، دنمشناد  ملاع و  ددم  هب  شناد  ملع و 
. دزاس لیلذ  هیامورف و  تمایق ، زور  رد  ار  دنمشناد  ملاع و  دنوادخ ، دیابن  اقح  نیاربانب  دیامنیم . يرایمه 

: دنیوگیم اهنآ  دیشیدنایم ؟ هنوگچ  دوخ  راگدرورپ  هرابرد  نادنمشناد ! ءاملع و  هورگ  يا 
: دیوگیم نانآ  هب  دنوادخ  دهد . رارق  شیوخ  شزرمآ  تمحر و  لومشم  ار  ام  هک  تسا  نیا  ام  راگدرورپ  هرابرد  ام  نامگ  رکف و 

امش هب  ار  راتفر  رکفت و  رد  يدنمراوتسا  ماکحتسا و  شناد و  تمکح و  نم  اریز  مدرک ؛ لمع  امش  دیما  تساوخرد و  هشیدنا و  هب  مه  نم 
فطل هیاس  ریز  نیاربانب -  متشاد . یهاوخریخ  هدارا  امش  هب  تبسن  هکلب  مدوب ؛ امش  هاوخدب  هک  دوبن  نینچ  راک ، نیا  زا  نم  فده  مدرپس و 

.« دیئآرد نم  یتخبکین  يارس  تشهب و  ناتسوب  هب  نم  هتسیاش  ناگدنب  هارمه  نم -  تمحر  و 
: دیوگیم نامیلس  نب  لتاقم 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) یسیع هب  لاعتم  دنوادخ  هک  مدروخرب  بلطم  نیا  هب  لیجنا »  » باتک رد 
نم اریز  سانـشب ؛ ار  ناـنآ  يـالاو  تـبترم  ماـقم و  شزرا  تـیمها و  و  نـکم ، غـیرد  ناـنآ  تشادـگرزب  رد  راد و  یمارگ  ار  نادنمــشناد  »

يرترب تیزم و  مدیـشخب ، يرترب  تیزم و  دوخ -  نالوسر  ناربمایپ و  زجب  مناگدـیرفآ -  ماـمت  رب  تلزنم  ماـقم و  ظاـحل  زا  ار  نادنمـشناد 
ماـمت رب  نم  يرترب  نوـچمه  و  اـیند ، رب  ترخآ  يرترب  ناـسمه  و  ناگراتـس ؛ رب  باـتفآ  یگتـسجرب  تیزم و  دـننامه  تاـقولخم ، رب  ناـنآ 

.« دشابیم یتسه  ياههدیدپ 
: دومرف هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) حیسم نانخس  زا  و 

وا دنک ، لمع  دوخ  ملع  هب  ینعی  دزاس ، قبطنم  شیوخ  یملع  نیزاوم  اب  ار  دوخ  راتفر  و  ددرگ ، هتـسارآ  شناد  ملع و  رویز  هب  یـسک  رگا  »
دای تمظع  هب  وا  زا  هدوب و  رادربمان  گرزب  یناسنا  دنمهوکش و  میظع و  یتیصخش  ناونع  هب  اهنامسآ  توکلم  رد  هک  تسا  یـسک  نامه 

.« دننک

نایوجشناد ءاملع و  ملع و  هرابرد  شناد  نید و  ناگنازرف  نخس  و - 

يرافغ رذ  یبا 

اب ابابحتـسا و  هک  يزاـمن  تعکر  رازه  زا  اـم  هاگدـید  زا  میریگیم  ارف  ار  نآ  دوشیم و  هدوشگ  اـم  يوـسارف  هک  ملع  زا  يرد  باـب و  ره  »
(127 .« ) تسا رتدنیآ  شوخ  رت و  بوبحم  دوشیم ، ماجنا  بجاو  ریغ  رما  زا  تعاط  فده 

: دیوگیم يرافغ  رذوبا 
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: دومرفیم هک  میدینش  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا 
بوسحم ادـخ  هار  رد  هتخاب  ناـج  زابرـس  دیهـش و  ناونع  هب  دـسر  رد  وا -  یئوجـشناد  لیـصحت و  اـب  ناـمزمه  یئوجـشناد -  گرم  رگا  »

.« ددرگیم

(128  ) هبنم نب  بهو 

تسا ایازم  زا  يرایسب  ءاشنم  شناد  ملع و  اریز  دشابیم ؛ ) ناسنا  یهاگآ  ملع و  نیهر  زین  ایند  دوخ  رد  ایازم  زا  يرایسب  نیمات  لیصحت و  )
هب و  يزارفرـس ، تزع و  راوخ ، لیلذ و  ناسنا  هب  و  تلزنم ، هیامورف ، صخـش  هب  هک  تسا  ملع  يرآ  دـنروآیم ، رب  رـس  ملع  زا  ایازم  نیا  و 
هب و  يزاـین ، یب  ءاـنغ و  زیچ ، یب  تسد و  یهت  دارفا  هب  و  تـلزنم ، برق و  راـظنا ، زا  رودـب  هتـشاگنا و  هدـیدان  هدـش و  شوـمارف  صاخـشا 

تـسس راـمیب و  دارفا  هب  و  ( ، 129  ) هوکـش تبیه و  یعامتجا ، ذوفن  تیـصخش و  دـقاف  دارفا  هب  و  يروآ ، مان  ترهـش و  مانمگ ، ياـهناسنا 
. دشخبیم یتسردنت  ورین و  جازم ،

ملع يایازم  رد  نافراع  نخس 

: دیوگیم ءافرع  زا  یکی 
وراد اذـغ و  هب   ) زین یمدآ  لد  بلق و  دریمیم !؟ رامیب  نآ  دـنراد  غیرد  ار  وراد  یندیـشون و  اذـغ و  رامیب ، زا  رگا  هک  تسا  نینچ  هن  رگم  »

گرم و راـچد  دـتفایم و  راـک  زا  یناـج  لد و  نینچ  ددرگ  مورحم  تـمکح  رکفت و  شناد و  زا  ناـسنا  ناـج  لد و  رگا  تـسا .) دـنمزاین 
.« دوشیم يدوبان 

نادنمشناد اب  ینیشنمه  کین  راثآ 

: دیوگیم رگید  یفراع 
زا ندرک و  ظفح  تنایص و  رد  دنک و  هریخذ  ياهیام  وا  یملع  ياههتخودنا  زا  دناوتن  دنیشنب و  يدنمـشناد  ملاع و  روضح  رد  یـسک  رگا  »
زا یبایفرش  دنمشناد و  ملاع و  اب  ینیشنمه  فرص  یناوتان ، تیمورحم و  نینچ  مغریلع   ) دیامن یناوتان  زجع و  ساسحا  شنانخس  ندومن  رب 

: ددرگیم وا  بیصن  تلیضف ، تمارک و  تفه  وا ) رضحم 
 - تسا هدـش  روظنم  ناگتخومآ  شناد  نادرگاـش و  يارب  یمالـسا ) رورپ  شناد  گـنهرف  میلاـعت و  رد   ) هک یـشاداپ -  تلیـضف و  هب   - 1

. دباییم تسد 
ادـخ ینامرفان  مرج و  سرریت  زا  ارهق  و   ) دراد تینوصم  یـصاعم  ناهانگ و  زا  دربیم  رـس  هب  دنمـشناد  ملاع و  رـضحم  رد  هک  یمادام   - 2

(. تسا رودب 
سلجم ملاع و  يارـس  رد  هک  هاگنآ  اـت  دـیآیم -  نوریب  شیوخ  هناـخ  زا  نتخودـنا ، شناد  ملع و  زا  یئاـیوپ  تهج  رد  هک  هاـگنآ  و   - 3

. تسا یهلا  تمحر  فطل و  لومشم  دوش -  رضاح  وا  سرد 
ار ياهقلح  نینچ  یهلا ، تمحر  هیاس  هکنیا  هب  رظن  دـنکیم -  سولج  دنمـشناد ، ملاـع و  روضح  رد  سرد و  هقلح  ناـیم  رد  هک  یتقو   - 4

. دوب دهاوخ  یبیصن  تمحر ، شراب  نیا  زا  ار  وا  دهدیم -  رارق  دوخ  ششوپ  ریز 
رد هدمآ و  رامش  هب  وا  تعاط  ناونع  هب  نداد ، ارف  شوگ  نیمه  دهدیم ، ارف  شوگ  دنمشناد  ملاع و  نانخس  سرد و  هب  وا  هک  یمادام   - 5

. ددرگیم طبض  تبث و  وا  لامعا  هدنورپ 
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نیگهودنا یساسحا ، نینچ  رطاخ  هب  هدرکن و  كرد  ار  وا  راتفگ  زا  يزیچ  هک  دنک  ساسحا  داتسا ، نانخـس  عامتـسا  مغریلع  وا  رگا  و   - 6
: تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  نوچ  دوشیم ؛ ادخ  هاگشیپ  هب  وا  برق  يارب  ياهلیسو  یلدگنت ، هودنا و  نیمه  ددرگ ،

مهبولق ةرسکنملا  دنع  انا 
. مراد ياج  تسا ، هتخیر  ورف  هتسکش و  مهرد  نم ) رطاخ  هب   ) هک یئاهلد  رد  نم 

 - ددنبب یفرط  يزودـنا ، شناد  ظاحل  زا  دـناوتیمن  هکنیا  دوجو  اب  دنمـشناد -  ملاع و  سرد  هزوح  رد  دوخ  روضح  اب  یـصخش  نینچ   - 7
. دنیامنیم حـیبقت  ریقحت و  ار  ناراکهانگ  ناقـساف و  و  دـنهنیم ، جرا  ینید  دنمـشناد  ملاع و  هب  ناناملـسم  هک  دـباییم  رد  ار  تقیقح  نیا 

شیارگ شناد ، ملع و  هب  شتعیبط  تشرـس و  هدـش و  نادرگ  يور  رفنتم و  هانگ ، قسف و  زا  شبلق  هک  دوشیم  بجوم  تقیقح  نیا  كرد 
یلص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  تهج  نیمه  هب  ددرگ . نیجع  هتخیمآ و  تفرعم ، ملع و  هب  یگتـسبلد  هقالع و  اب  شحور  و  هتفای ، یگدامآ  و 

تساخرب تسشن و  تسلاجم و  دناهتساریپ  هتـسارآ و  الماک  هک  یمدرم  حلاص و  دارفا  اب  هک  دهدیم  نامرف  مدرم  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 
.« دنیامن

: فلتخم تاقبط  اب  ینیشنمه  توافتم  راثآ 
: تسا هتفگ  فراع  نامه  زین  و 

: ددرگیم تلصخ  تفه  ینوزف  بجوم  هقرف ، تفه  اب  ینیشنمه  تسلاجم و  »
دایدزا ایند و  هب  یگتسبلد  ینوزف  بجوم  نادنمتلود ، ءاینغا و  اب  تسلاجم   - 1

. دوشیم يویند  لئاسم  هب  ناسنا  یبصع  لیامت  شیارگ و 
اهتمعن زا  يرادـقم  نامه  ربارب  رد  ناسنا  ساپـس  رکـش و  ینورد و  ياضر  دایدزا  ببـس  ءارقف ، ناتـسد و  یهت  اب  تساـخرب  تسـشن و   - 2

. تسا هتخاس  وا  بیصن  دنوادخ  هک  ددرگیم 
. دوشیم ناسنا  ربکت  دایدزا  ثعاب  یلد و  تخس  تواسق و  یگدنیازف  هیام  ناهاشداپ ، اب  یمدمه   - 3

. دیازفایم یمدآ  ینارسوه  يربخ و  یب  لهج و  بتارم  رب  نانز  اب  ینیشنمه   - 4
هبوت و رد  هحماسم  ریخأت و  ثعاب  هانگ و  هب  تبـسن  ناسنا  تراسج  تارج و  یگدـنیازف  بجوم  نالاسدرخ  ناـکدوک و  اـب  تسلاـجم   - 5

. دوشیم ادخ  هب  تشگزاب  رد  قیوعت 
. دشخبیم ینوزف  لاعتم ، دنوادخ  زا  تعاط  رد  ناسنا  شیارگ  رب  هتسیاش ، حلاص و  دارفا  اب  ناسنا  دمآ  دش  تطلاخم و   - 6

ار دوخ  یملع  ياههتخودنا  رذگهر ، نیا  زا  درف  و   ) دیازفایم ناسنا  یهاگآ  ملع و  رب  نادنمـشناد  ءاملع و  اب  تسلاجم  دمآ و  تفر و   - 7
(. 130 « ) دزاسیم رت  ینغ 

: تسا ناسنا  یتخبکین  ياشگ  هار  ینف  ملع و  ره 
: تخومآ رفن  تفه  هب  ار  زیچ  تفه  لاعتم ، دنوادخ  »

. داد میلعت  مالسلا ) هیلع   ) رشبلاوبا مدآ  هب  ار  قیاقح ) رگنایامن  رگشیاشگ و  ياهزمر  و   ) مظعا ءامسا   - 1
. درک ءاطعا  مالسلا ) هیلع   ) رضخ هب  ياهنانیب  فرژ  يدنمشوه  تسارف و   - 2

. داد میلعت  مالسلا ) هیلع   ) فسوی هب  ار  يرازگ  باوخ  ایؤر و  ریبعت   - 3
. تخومآ مالسلا ) هیلع   ) دواد هب  ار  يزاس  هرز  رنه  نف و   - 4

. داد میلعت  مالسلا ) هیلع   ) نامیلس هب  ار  ناگدنرپ  ناغرم و  نابز   - 5
. تخاس هاگآ  انشآ و  لیجنا  ةاروت و  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) حیسم ياسیع   - 6

: دیوگیم هراب  نیا  رد  میرک  نآرق 
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(131  ) لیجنالا ةاروتلا و  ۀمکحلا و  باتکلا و  هملعی  و 
. دهدیم میلعت  ار  لیجنا  ةاروت و  تمکح و  باتک و  مالسلا ) هیلع   ) یسیع هب  لاعتم  دنوادخ 

.« تخومآ ار  یتسرپ  هناگی  نیئآ  یهلا و  نیناوق  تعیرش و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ءایبنالا ) متاخ   ) هب  - 7
نیمه دروخیم ) مشچ  هب  ینآرق  تایآ  رد  هک  ( ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  هب  تمکح  باـتک و  میلعت  زا  روظنم  و 

. تسا یتسرپاتکی  نیئآ  یهلا و  نیناوق  هب  طوبرم  ياهیهاگآ 

هجیتن

دنتفا و هدجس  هب  وا  هاگـشیپ  رد  ناگتـشرف  هک  تشگ  ببـس  یهلا ، قیاقح  ءامـسا و  هب  مالـسلا ) هیلع   ) رـشبلاوبا مدآ  یهاگآ  ملع و  فلا - 
. ددرگ زرحم  تادوجوم ، همه  رب  ناسنا  تلزنم  ماقم و  تعفر 

وا بتکم  نادرگاش  نوچمه  مالسلاامهیلع )  ) عشوی یسوم و  هک  دش  بجوم  مالسلا ) هیلع   ) رضخ ینیب  فرژ  تسارف و  يدنمشوه و  ب - 
ناتـساد هب  طوبرم  تایآ  يالبال  زا  تقیقح  نیا  هکنانچ  دیامن ؛ ینتورف  تخـس  وا  ربارب  رد  هک  دنک  ریزگان  ار  یـسوم  ماجنارـس  و  دندرگ ،

. دوشیم هدافتسا  مالسلاامهیلع ، )  ) رضخ یسوم و 
و دـهد ، لیکـشت  دـنموربآ  ینادـناخ  هک  تخاـس  مهارف  وا  يارب  ياهنیمز  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی يرازگ  باوخ  اـیؤر و  ریبعت  هب  ملع  ج - 

بوقعی نادناخ  نایم  رد  ياهدیزگرب  صخاش و  درف  ناونع  هب  هک  دـبای  نکمت  ياهنوگ  هب  هتفرگ و  تسدـب  ار  يروشک  تکلمم و  تسایر 
. دشخردب يرشب  نادناخ  مامت  و 

. تشگ وا  ماقم  یئالاو  تسایر و  بجوم  يزاس ، هرز  رما  رد  مالسلا ) هیلع   ) دواد ینف  یئآراک  تراهم و  د - 
( نامز تردـقربا  تموکح  ینعی   ) وا تموکح  رب  دـبایب و  ار  سیقلب  تسناوت  ناغرم ، ناـبز  كرد  رذـگهر  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نامیلـس ه - 

. دوش هریچ 
. درتسب شیوخ  نمادکاپ  ردام  نماد  زا  ار  تمهت  ياههکل  هک  تشگ  بجوم  لیجنا ، ةاروت و  قیاقح  رب  مالسلا ) هیلع   ) یسیع عالطا  و - 
نیئآ یهلا و  نیناوق  یناسنا و  یناگدنز  مسر  هار و  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ءایبنالا  متاخ  ترـضح  یهاگآ  تریـصب و  ز - 

. دنک تعافش  تمایق ، زور  رد  دوخ  تما  زا  ات  تخاس  وا  بیصن  ار  راختفا  نیا  یتسرپاتکی ،
؟ تسا یناسک  هچ  تسد  رد  دیواج  تداعس  تشهب و  هار 

: دراد رارق  سک  راهچ  تسد  رد  دیواج  یتخبکین  تشهب و  هار  »
دهاجم و  دباع ، دهاز ، ملاع ،

. دوشیم ینازرا  ودب  یشیدنا  فرژ  یئاناد و  تمکح و  دشاب ، نیتسار  شیوخ ، يوعد  رد  دنمشناد  ملاع و  رگا   - 1
زا تمایق  زور  رد  و  دوشیم ، رادروخرب  ینورد  شمارآ  یحور و  تینما  هاـفر و  زا  دوخ ) یئاـسراپ  دـهز و  هیاـس  رد   ) اـسراپ دـهاز و   - 2

. تسا نمیا  خزود  باذع 
. ددرگیم دنمهرهب  دنوادخ  زا  میب  فوخ و  تمعن  زا  یهلا ، هاگرد  رگشیاین  دباع و   - 3

زا تسا ) هوتـسن  ریذپان و  شیاسرف  قح ، هملک  ءالعا  رد  دهنیم و  ادخ  هار  هب  ار  شیوخ  مه  همه  هک   ) ادخ هار  رد  ياشوک  دـهاجم و   - 4
(. ددرگیم رتراوتسا  قح ، هار  رد  شیاهماگ  و  « ) دوشیم رادروخرب  قلخ  ادخ و  میرکت  شیاتس و 

: ءاربک ءامکح و  ءاملع ، اهنآ : تاجرد  توافت  نادنمشناد و  يدنب  هقبط 
: دیوگیم ناققحم  زا  یکی 

: دناهتسد هس  نادنمشناد ،
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دنتسه یناگدنب  نادنمشناد ، هنوگ  نیا  دنرادن ، قیقد  یهاگآ  وا  تاروتسد  ماکحا و  هب  لاح  نیع  رد  و  دنا ، سانشادخ  هک  یناسک  فلا - 
شناد يارب  دـنا و  قرغتـسم  راگدرورپ ، ءایربک  لالج و  راونا  هدـهاشم  رد  اذـل  تسا . هتـشگ  هریچ  ناـشیاهلد  رب  یهلا  شنیب  تفرعم و  هک 

لمع نتفرگارف و  زا  ریزگان  هک  یماکحا  لقادح  هبالتبم و  لئاسم  رد  زج  دـنوادخ -  تاروتـسد  ماکحا و  دروم  رد  ملع  بسک  يزودـنا و 
. دنرادن یقیفوت  نآ  رد  دنباییمن و  یتصرف  لاجم و  دنتسه -  اهنآ  هب 

نینچ دـقاف  دـنوادخ ، دوخ  هب  تبـسن  یلو  دـنراد ؛ قـیمع  یهاـگآ  فوـقو و  یهلا  ماـکحا  رماوا و  هب  نادنمـشناد ، زا  رگید  یهورگ  ب - 
نکل دنا ؛ هدرک  یئاسانش  اقیمع  ار  یهقف  ماکحا  قئاقد  مارح و  لالح و  هک  دنتسه  ینادنمشناد  نامه  نانیا  دنتسه . ياهنانیب  فرژ  یهاگآ 

. دنشابیم یملع  یئاسران  روصق و  راتفرگ  یهلا  رارسا  تخانش  رد 
دروم رد  یهقف  شنیب  تریـصب و  دـجاو  دـنوادخ ، هب  تبـسن  هنانیب  فرژ  یهاـگآ  ملع و  نیع  رد  هک  دنتـسه  ینادنمـشناد  رگید ، هس  ج - 
تهج زا  یهاگ  اهنآ  دـنراد . ياج  تاسوسحم  ناهج  و  تـالوقعم ، ناـهج  ناـیم  كرتشم  زرم  رد  ینادنمـشناد  نینچ  دنتـسه . یهلا  رماوا 

. دنا شوخلد  سونام و  وا  دوخ  اب  دنوادخ ، هب  برق  یهلا و  بح 
. دنزاسیم رارقرب  یتفلا  سنا و  اهنآ  اب  دنوادخ ، ناگدنب  هب  تمحر  تقفش و  قیرط  زا  تاسوسحم ، اب  طابترا  دنویپ و  رذگهر  زا  یهاگ  و 

قلخ يوس  ار  شیوخ  رظن  دـنتخاس ، هدروآرب  ادـخ  اب  دـنویپ  قیرط  زا  ار  دوخ  ینورد  یحور و  تجاـح  نادنمـشناد ، هنوگ  نیا  هک  هاـگنآ 
اهنآ هرکیپ  زا  یئاهمادنا  تروصب  هک  دنباییم  یگتسبمه  داحتا و  دنوادخ ، ناگدنب  اب  نانچنآ  دندنویپیم و  اهنادب  هتـشاد و  فوطعم  ادخ 

. دنسانشیمن ار  يادخ  یئوگ  هک  دنیآ  یمرد 
وا هب  تمدخ  ادخ و  دای  مرگرـس  نانچ  دننکیم  تولخ  يو  اب  دوخ  راگدرورپ  اب  یگتـسبمه  تهج  رد  دنربیم و  ادـخ  قلخ  هک  هاگنآ  اما 

. دنسانشیمن ار  ادخ  قلخ  ایئوگ  هک  دندرگیم 
هبناج ود  دـنویپ  طابترا و  هک   ) دـشابیم نینچ  نیا  نیتسار ، دارفا  نیقیدـص و  ادـخ و  ناگداتـسرف  نالوسر و  یناگدـنز  مسر  هار و  يرآ ،

. دـنهدیمن تسد  زا  قلخ  اب  ار  دوخ  یگتـسباو  ادـخ ، اـب  دـنویپ  قیرط  زا  هاـگچیه  هدومن و  يرادـساپ  هراومه  قلخ ، ادـخ و  اـب  ار  شیوخ 
(. دنربیمن ادخ  زا  ار  شیوخ  دنویپ  قلخ ، اب  طابترا  يرارقرب  اب  هکنانچ 

یلص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  نخـس  رد  هک  تسناد  ءاربکلا »  » و ءامکحلا »  » و ءاملعلا »  » ياههملک قادصم  دیاب  ار  هناگ  هس  نادنمـشناد  نیا 
: دیامرفیم هک  اجنآ  دروخیم  مشچ  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

زنک 10/238) : ) ءاربکلا سلاج  ءامکحلا و  طلاخ  ءاملعلا و  لئاس 
. دیئامن ینیشنمه  نادرمگرزب  اب  و  دینک ، تساخرب  تسشن و  دنمراوتسا  نادنمشناد  ءامکح و  اب  و  دیسرپب ، نادنمشناد  زا 

ماکحا رماوا و  اقیقد  هک  دنتسه  ینادنمـشناد  ءاملعلا » لئاس   » هلمج رد  ءاملعلا »  » هملک زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  روظنم 
، ءاتفتـسا هب  زاین  ماگنه  هب  دنفظوم  مدرم  و  دنتـسه ، هرهب  یب  دنوادخ  دوخ  هرابرد  ینیب  فرژ  قمعت و  زا  یلو  دـناهدرک ، یئاسانـش  ار  یهلا 

(. دننک هعجارم  نانآ  هب  دوخ  یعرش  فیلاکت  تخانش  رد  و   ) دنراذگ نایم  رد  اهنآ  اب  ار  دوخ  تالاؤس 
هب اقیقد  و  هدوب ، هاگآ  یهلا  توکلم  لالج و  رارسا   ) هب هک  دنتـسه  ینادنمـشناد  ءامکحلا » طلاخ   » هلمج رد  ءامکحلا »  » هملک زا  دوصقم  و 

یئاسر یهاگآ  ملع و  یـصخش ، ) ترورـض  دـح  رد  زج   ) یهلا فیلاکت  رماوا و  ماکحا و  هب  یلو  دنتـسه ، انـشآ  ملاع و  دـنوادخ ، دوخ )
تطلاخم و نانآ  اب  یهلا ) توکلم  رارـسا  هب  فوقو  روظنم  هب  ات   ) دومرف رومام  ار  مدرم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دنرادن .

. دننک دمآدش 
دناهدـناسر مه  هب  یهاـگآ  تفرعم و  تهج ، ود  ره  رد  هک  دنتـسه  ینادنمـشناد  ءاربکلا » سلاـج   » هلمج رد  ءاربـکلا »  » هملک زا  روظنم  اـما 
رادروخرب ياهدرتسگ  قیمع و  یهاگآ  زا  یهلا  رماوا  ماکحا و  هب  تبـسن  مه  و  دنتـسه ، یهلا  توکلم  لـالج و  رارـسا  هب  فقاو  مه  ینعی  )

رذگهر نیا  زا  دننک و  ینیشنمه  زین  نانآ  اب  ات  دنفلکم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  نامرف  قبط  رب  مدرم  و  دنشابیم )

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 300 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنبای تسد  ترخآ  ایند و  یتخبکین  ریخ و  هب 
: روکذم نادنمشناد  هناگ  هس  ياههورگ  تازایتما  تاصخشم و 

نانآ نایم  یئاهتوافت  هدومن و  زاتمم  ار  اهنآ  هک  دراد  دوجو  یتاصخشم  مئالع و  روکذم ، نادنمشناد  هناگ  هس  هورگ  نیا  زا  کی  ره  يارب 
: دنوشیم هتخانش  ریز  حرش  هب  هک  دزاسیم  رارقرب 

ادـخ رکذ  هب  شنابز  هک  تسا  نیا  دراد  یهاگآ  یهلا  فیلاکت  رماوا و  هب  قیمع ) هدرتسگ و  دـح  رد   ) هک يدنمـشناد  ملع و  هناشن  فلا - 
رد درادـن . یـساره  شیوخ  لد  رد  راگدرورپ  هب  تبـسن  یلو  تسا ؛ كانمیب  مدرم  هدوت  قلخ و  زا  تسین . وا  دای  هب  اـبلق  یلو  تسا ؛ اـیوگ 

. درادن یمرش  ادخ  زا  ناهن  رس و  رد  یلو  تسا  ءایح  مرش و  ياراد  مدرم ، هب  تبسن  رهاظ 
يافرژ زا  هک  تسا  نیا  دـشابیم  هاگآ  ملاع و  دـنوادخ ، دوخ  هب  و  تسا ) فقاو  یهلا  توکلم  رارـسا  هب   ) هک یمیکح  ملاع و  هناشن  ب - 

اب دراد  لد  رد  هک  یفوـخ  یناـبز . رکذ  هن  تسا  ینطاـب  ینورد و  رکذ  وا  رکذ  تسا . نیگمرـش  فئاـخ و  وا  زا  هدوـب و  ادـخ  داـی  هب  نورد 
افرص تسا و  هدرک  ذوفن  وا  بلق  نطاب و  هب  وا  ءایح  مرـش و  تسین . هانگ  تیـصعم و  میب  وا ، ساره  میب و  و  تسا ، ماوت  دیما  ءاجر و  هزیمآ 

. دنکیمن رهاظت  نادب  هدومنن و  راکشآ  ار  شیوخ  مرش  ینعی  تسین ، يزاس  نورب  يرهاظ و  ءایح  مرش و 
نیا دـشابیم -  راگدرورپ  توکلم  رارـسا  هب  فقاو  مه  و  یهلا ، رماوا  هب  هاگآ  ملاـع و  مه  هک  ریبک -  دنمـشناد  ملاـع و  تاصخـشم  ج - 

: دشابیم زایتما  شش  ياراد  هک  تسا 
هـس دـجاو  ءاربک ، رگید : ترابع  هب  دنتـسه . قیمع  شنیب  ياراد  یهلا  ماکحا  رماوا و  رد  طقف  هک  ءاـملع  ینعی  لوا ، هتـسد  هژیو  زاـیتما  هس 

: هکنیا زا  دنترابع  هک  دنشابیم  ءاملع  تلصخ 
دنتسه ادخ  دای  هب  نابز  اب   - 1

دنکانمیب قلخ  زا   - 2
. دنشابیم ءایح  مرش و  ياراد  مدرم  هب  تبسن   - 3

: دنشابیم زین  يرگید  هژیو  زایتما  هس  ياراد  موس  هتسد  نیا  هکنیا  رب  هوالع 
. دنراد ياج  دوهش  بیغ و  ناهج  نایم  كرتشم  زرم  رد   - 1

. دنا نآرق  وریپ  هعماج  نیملسم و  یملع  ناربهر  ناملعم و  ینادنمشناد ، نینچ   - 2
مود لوا و  هقرف  ود  هب  هجو  چیه  هب  موس  هورگ  یلو  دندنمزاین ، ءاربک  ینعی  موس  هورگ  هب  ءامکح ) ءاملع و   ) ینعی مود  لوا و  هقرف  ود   - 3

. دنرادن يزاین 
یهلا توکلم  لـالج و  رارـسا  هب  تبـسن  قـیمع  شنیب  تفرعم و  باحـصا  هکنآ  رب  هوـالع  دـنراد ) ماـن  ناـگرزب  و  ءاربـک »  » هک  ) ریخا هقرف 

شهاک هن  دباییم و  ینوزف  هن  هک  دنتـسه  یکانبات  دیـشروخ  دننامه  دـناهدرک -  یئاسانـش  اقیقد  زین  ار  یهلا  فیلاکت  رماوا و  دنـشابیم و 
. دریذپیم

. لماک مات و  ردب ، تروص  هب  یهاگ  هک  دنشابیم  هام  دننامه  دنتسه -  یهلا  تفرعم  باحصا  افرص  هک  ءامکح -  ینعی  مود  هقرف  و 
. تسا ریذپ  ناصقن  هدایز و  لاله ، تروص  هب  یهاگ  و 

غارچ دـننامه  دـنزاسیم -  دودـحم  یهلا ، فیلاکت  رماوا و  قیمع  تخانـش  رد  ار  دوخ  تیاـنع  ماـمتها و  هک  ءاـملع -  ینعی  لوا  هقرف  اـما 
. دنشخبیم یئانشور  نارگید  هب  دننازوسیم و  ار  دوخ  هک  دنتسه  ینازورف 

ءاملع ملع و  تلیضف  رد  درخ  لقع و  ياهدومنهر  ز - 

: مینکیم ءافتکا  هجو  ود  رکذ  هب  طقف  ءاملع ، ملع و  تلیضف  هئارا  رد  لقع  ياهدومنهر  لئالد و  نایم  زا 
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: ددرگیم نشور  ءاملع  ملع و  شزرا  تیمها و  تالوقعم ، يدنب  هقبط  اب   - 1
: ددرگیم میسقت  شخب  ود  هب  میمانیم -  تالوقعم »  » ار نآ  ام  هک  دجنگیم -  ناسنا  نهذ  لقع و  فرظ  رد  هچنآ 

. مودعم دوجوم و 
دقاف مودعم ، اساسا  هکلب  دراد و  يرترب  فرـش و  مودعم ، رب  دوجوم  تانکمم ، ) هلـسلس  رد   ) هک دنکیم  دییات  یهاوگ و  یمیلـس  لقع  ره 

. تسا رابتعا  فرش و  هنوگره 
: دنوشیم میسقت  هتسد  ود  هب  زین  یتسه  ياههدیدپ  تادوجوم و  همه 

(. دنتسه یتایح  ياههبنج  هنوگره  دقاف  هک   ) تادامج  - 1
(. دنیامنیم ومن  دشر و  هک  یتادوجوم  همه  دننام  دنرادروخرب . یگدنز  تایح و  زا  یعون  هب  هک   ) یمان  - 2

رد هشیمه  هک   ) تادامج رب  دـنربیم - ) رـس  هب  ومن  دـشر و  لاح  رد  هراومه  دـننامیمن و  فقوتم  مجح ، ظاحل  زا  هک  یماـن -  تادوجوم 
. دنراد يرترب  دناومن ) دشر و  دقاف  دنربیم و  رس  هب  فقوت  لاح 

و دنشابیم ، سح  ياراد  یمان  تادوجوم  زا  یشخب  رگید : ترابع  هب   ) دنوشیم میسقت  ساسحریغ  ساسح و  مسق : ود  هب  یمان  تادوجوم 
(. دنتسه سح  دقاف  رگید  یشخب 

. دنراد يرترب  فرش و  تادامج ) تاتابن و  لاثما   ) ساسحریغ تادوجوم  رب  ناویح ) ناسنا و  لاثما   ) ساسح تادوجوم  دیدرت  نودب  و 
. دندرگیم میسقت  روناج ) گنگ و  ناویح  ینعی   ) لقاعریغ و  نآ ) لاثما  ناسنا و   ) لقاع شخب : ود  هب  زین  ساسح  تادوجوم 

. دنراد تلیضف  لقاعریغ  تادوجوم  رب  لقاع  تادوجوم  کش  نودب  و 
زا رترب  اناد ، ملاع و  دـیدرت ، ههبـش و  هنوگچیه  نودـب  دـندرگیم . میـسقت  نادان  لهاج و  و  اناد ، ملاـع و  مسق : ود  هب  زین  لـقاع  تادوجوم 

. دشابیم نادان  لهاج و 
ياههدیدپ تالوقعم و  نیرتالاو  نیرتفیرش و  دنمشناد ، ملاع و  هک  میسریم  یعطق  هجیتن  نیا  هب  تالوقعم  يدنب  هقبط  هب  هجوت  اب  نیاربانب 

. تسا یتسه 
(. درادن هار  نآ  رد  دیدرت  کش و  هنوگچیه  هک   ) دومن یقلت  تایهیدب  زا  یکی  دیاب  ار  هجیتن  نیا  و 

: تسا نومنهر  ءاملع ، ملع و  تلیضف  هب  ار  ام  میراد  راک  رس و  اهنآ  اب  یناگدنز  رد  هک  يروما  يدنب  هدر   - 2
: دوشیم میسقت  شخب  راهچ  هب  میراد  راک  رس و  اهنآ  اب  دوخ  یناگدنز  رد  هک  يروما 

. تسین یناسفن  تالیامت  تاوهش و  هاوخلد و  قباطم  یلو  ددنسپیم  ار  نآ  ناسنا ، درخ  لقع و  هک  يروما   - 1
. دنکیمن دییات  ار  نآ  یمدآ  درخ  لقع و  یلو  دراد ؛ یگنهامه  ناسنا  هاوخلد  تالیامت و  اب  هک  يروما   - 2

. دراذگیم هحص  نآ  رب  ناسنا  درخ  لقع و  مه  و  تسا ، یمدآ  هاوخلد  قباطم  مه  هک  يروما   - 3
. دراد یگنهامه  یمدآ  هاوخلد  اب  هن  ددنسپیم و  ار  نآ  لقع  هن  هک  يروما   - 4

. دوشیم هجاوم  اهنآ  اب  یتیاضران  اب  ناسنا  هک  تسا  یتالاح  اهیرامیب و  ضارما و  لوا ، شخب  هنومن  فلا - 
. تسا رازیب  یضراوع  نینچ  زا  یمدآ  نآ ، هب  یگتسبلد  ایند و  رطاخ  هب  و 

ار نآ  ناسنا ، درخ  یلو  دراد  یگنهامه  ناسنا  تالیامت  اب  هک   ) دـشابیم مود  شخب  يارب  يزراب  رادومن  ناـهانگ ، یـصاعم و  ماـمت  ب - 
(. دنکیمن دییات 

(. دندنسپیم ار  نآ  ود -  ره  لد -  شهاوخ  لقع و  هک   ) تسناد موس  شخب  هنومن  ناونع  هب  ناوتیم  ار  شناد  ملع و  ج - 
(. دنرازیب نآ  زا  لد  شهاوخ  لقع و  هک   ) تسا مراهچ  شخب  يارب  هنومن  لاثم و  نیرتهب  ینادان ، لهج و  د - 

. تسا خزود  رانک  رد  تشهب  هلزنم  هب  ینادان ، لهج و  رانک  رد  شناد  ملع و  تلزنم  ماقم و  اذه  یلع 
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. دنهد تیاضر  ینادان  لهج و  هب  دیابن  دندنسپیمن ، ار  خزود  شتآ  ناسنا ، توهش  درخ و  لد و  لقع و  هک  هنوگنامه  و 
. دنشاب ملع  يایوپ  دیاب  ناسنیدب  تسا  ناهاوخ  ار  دیواج  یتخبکین  تشهب و  ناسنا ، لد  هتساوخ  لقع و  هک  روطنامه  و 

تشهب نیا  و  هداد ، رارق  وا  رایتخا  رد  ایند  هک  تسا  هدمآرد  یتشهب  هب  اعطق  دبای  یگتسبلد  نآ  هب  هدرک و  دنسپ  ار  شناد  ملع و  یسک  رگا 
. تسا هتخاس  هدامآ  وا  سرتسد  رد  ار 

رد دیاب  هک   ) تسا هداد  رد  نت  یخزود  شتآ  هب  تقیقح  رد  دـهد ، رد  نت  نآ  هب  دـنک و  دـییات  ار  شیوخ  ینادان  لهج و  یـسک  رگا  یلو 
ترخآ ایند و  نمرخ  و   ) تسا وا  سرتسد  رد  رـضاح و  هک  یـشتآ  دنک ، ) يرپس  نآ  روآ  هجنکـش  بیهل  نایم  رد  ار  دوخ  یگدنز  زین  ایند 

(. دننازوسیم زین  ار  وا 
: دنیوگیم گرم  زا  سپ  وا  هب  دنیزگرب ، ار  شناد  ملع و  ایند ) یناگدنز  تایح و  يایازم  مامت  نایم  زا   ) یسک رگا 

دوخ تداع  هویـش و  و   ) يآرد تشهب  هب  زین  نونکا  مه  سپ  يدوب ؛ سونام  نآ  اب  هتفرگ و  وخ  تشهب  رد  یناگدنز  تماقا و  هب  ایند  رد  وت 
(. راد هتسویپ  ار 

( شگرم زا  سپ  دوـب  هدروآ  يور  یناگدــنز ، رگید  ياــیازم  هـمه  هـب  شناد -  مـلع و  زجب  هـک  ناداــن -  لــهاج و  ینعی   ) يرگید هـب  و 
: دنیوگیم

. يآرد خزود  شتآ  هب  زین  نونکا  مه  سپ  يدوب ، داتعم  روخمد و  لهج ، خزود  شتآ  اب  ایند  رد  وت 
ناسنا یئوجماک  تذل و  لامک  هک  تسا  نیا  دشابیم  خزود  شتآ  نوچمه  ینادان  لهج و  و  تشهب ، هلزنم  هب  شناد  ملع و  هکنیا  رب  لیلد 
رارـسا زا  دهاوخیم  تسا و  يواکجنک  سح  ياراد  ناسنا  ینعی   ) درک وجتـسج  یناهن  لئاسم  لوهجم و  روما  هب  وا  لین  كرد و  رد  دیاب  ار 

(. دربیم تذل  رما  نیا  زا  دبایب و  ار  اهنآ  دروآرد و  رس  ناهج  هتفایان  یناهن و  لئاسم  زومر  و 
. تسا وا  بوبحم  بولطم و  زا  يرود  یئادج و  قارف و  زا  ترابع  ناسنا ، درد  جنر و  لامک  دیدش و  هجنکش  و 

يرگید شخب  زا  ار  مادنا  زا  یـشخب  مخز ، نیا  هک  تسا  نیا  دـشابیم  كاندرد  روآ و  هجنکـش  یندـب ، ياهمخز  تحارج و  هکنیا  تلع 
یمدآ هجیتن ، رد  تسا و  بوبحم  اهنآ  عامتجا  هک  یئازجا  دزاسیم ، رود  مه  زا  هدومن و  ادج  دراد  یگتـسباو  نآ  اب  تسنآ و  بوبحم  هک 

. دهدیم تسد  زا  ار  بولطم  بوبحم و  یگتسبمه  عامتجا و  نآ  ندب ، مادنا  ءازجا  نوچ  دیامنیم ؛ درد  ساسحا 
یجنر درد و  زا  رتنارگ  رت و  تخـس  بتارم  هب  دنکیم  داجیا  یمدآ  مادـنا  رد  منهج  شتآ  ای  مومع و  روط  هب  شتآ  هک  ياهجنکـش  درد و 

ءزج مادـنا و  زا  ینیعم  ءزج  ناـیم  هک  تسا  روآ  هجنکـش  تهج  نآ  زا  مخز  تحارج و  اریز  دـیآیم ؛ دـیدپ  مخز  تحارج و  زا  هک  تسا 
دوجوب يرود  یگتـسسگ و  یگنهامهان و  ندـب ، زا  يدودـحم  ءازجا  نایم  هجیتن ، رد  و   ) دـنکیم داجیا  یئادـج  يرگید  دودـحم  نیعم و 

ءازجا و زا  یـشخب  مامت  ًالآم  و  دیامنیم ، ذوفن  خوسر و  ندب  ءازجا  مامت  رد  خزود  شتآ  یلو  دیامنیم ؛ ) درد  ساسحا  ناسنا ، دیآیم و 
. دندرگیم هیزجت  قرفت و  شوختسد  هدش و  هدیشاپ  مه  زا  رگید  شخب  عومجم  هب  تبسن  ناسنا  مادنا 

. نارینلا باذع  نم  هلضفب  یلاعت  هللا  انذاعا  دوب . دهاوخ  هدنیاسرف  نیگمهس و  هزادنا  یب  نآ ، زا  یشان  هجنکش  جنر و  نیاربانب ، سپ  )
و دشاب ، رتراوتسا  رت و  فرژ  رت و  قیمع  قیاقح ، هرابرد  ام  مهف  كرد و  هزادنا ، ره  هک  میـشیدنیب  نینچ  دیاب  روکذم ، تامدقم  هب  هجوت  اب 

دروم تاعوضوم  تاکردم و  نینچمه  و  دشاب ، تادوجوم  نیرت  لماک  نیرتفیرش و  دنکیم ، كرد  هنوگنیدب  ار  قیاقح  هک  يدوجوم  زین 
تاذـل نیرتفیرـش  نیرتالاو و  یتقیقح ، نینچ  كرد  زا  یـشان  تذـل  اعطق  دنـشاب ، تادوجوم  نیرت  سدـقم  نیرت و  هزیکاپ  زین  وا  یئاسانش 

. دوب دهاوخ 
زا ترابع  یمدآ ، تذـل  نوناک  رگید : ترابع  هب  و  دـیامنیم ، ساـسحا  كرد و  ار  تذـل  نآ ، هلیـسو  هب  ناـسنا  هک  یئورین  تسین ، یکش 
لاح نیع  رد  هزیکاپ و  فیطل و  يدوجوم  نوچ  ( ؛ دشابیم ناسنا  ندب  زا  رتالاو  رتفیرش و  دوخ  یمدآ ، ناج  حور و  تسا . وا  ناج  حور و 
رثا ناسنا  رد  اقیمع  یحور ، ياهتفایرد  یلقع و  تاکاردا  املـسم  دشابیم .) رادیاپان  هدولآ و  يدوجوم  هک  ندب  فالخ  رب  تسا ؛ ریذپانانف 
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. دراذگیم
. ددرگیم بوسحم  ناسنا ، یناگدنز  طیارش  عاضوا و  رد  تالاح  نیرتفیرش  یحور ، تاکاردا  نیمه  و 

اهنآ دنتـسه و  یتسه  ياههدـیدپ  دوجو و  نیرتفیرـش  هک  دوشیم  انـشآ  یتاعوضوم  اب  یحور  یلقع و  تاکاردا  رد  ناسنا  دـیدرت ، نودـب 
یناسنا فئاظو  فیلاکت و  تخانش  زین  و  اهنآ ، لاثما  ناگتـشرف و  زا  معا  شنیرفآ  ياههدیدپ  همه  و  ناهج ، راگدرورپ  يادخ  زا : دنترابع 

(. ینامسآ ياهیربهار  هیاس  رد  )
فرـش و ظاحل  زا  یتاعوضوم  نینچ  زا  لاح ) نیع  رد  دریگ و  رارق  ناسنا  لقع  یئاسانـش  دروم   ) هک میراد  غارـس  ار  یتاعوضوم  هچ  اعقاو 

؟ دشاب رتدنمجرا  رتالاو و  تلزنم ،
رارق ثحب  دروم  همدقم - »  » ناونع تحت  رد  فلتخم -  ياههاگدید  زا  ناملعتم  ءاملع و  ملع و  تلیضف  فرش و  هرابرد  هک  یبلاطم  مامت  )

ملع تلیضف  فرش و  تمکح ، ) یحو و  و  درخ ، نید و  و  ، ) لقن لقع و  هک  دزاسیم ) فقاو  یعطق  ملسم و  تقیقح  نیا  هب  ار  ام  تفرگ ،
. دننکیم یهاوگ  دییات و  ار ، تفرعم  ملع و  تاذ  یگیامنارگ  شنیب و  تقیقح  تیهام و  هوکش  تمظع و  تلزنم و  یئالاو و  شناد و  و 

ثحب و هب  سپ  نیا  زا  و   ) مینکیم ءافتکا  همدـقم  نیمه  هب  نیملعتم  نیملعم و  ماقم  تمظع  شناد و  ملع و  ماقم  تیمها  شزرا و  ناـیب  رد 
المع ار  نتـشیوخ  هدش و  انـشآ  اهنآ  اب  ملعت  میلعت و  ریـسم  رد  درگاش  داتـسا و  دـیاب  هک  میئامنیم  زاغآ  یفئاظو  بادآ و  هرابرد  قیقحت 

(. دندرگ بایماک  زوریپ و  الماک  یملع ، یلاع  ياهفده  هب  ندیسر  رد  ات  دننادب  اهنیئآ  بادآ و  نینچ  دنب  ياپ 

درگاش ملعم و  فئاظو  بادآ و  باب 1 

درگاش ملعم و  كرتشم  فیاظو  بادآ و  عون 1 

هراشا

دوخ هب  تبسن  درگاش  ملعم و  فئاظو  بادآ و  لوا : شخب 
تین يزاسکاپ  صالخا و  موزل  ترورض و   - 1

رارق هجوت  دروم  یعطق  يرورـض و  رما  کی  ناونع  هب  ملعت ) میلعت و  رما  رد   ) دـیاب هک  درگاش  ملعم و  هب  طوبرم  ياهنیئآ  بادآ و  نیتسخن 
ریـسم رد  درگاش  ملعم و  دـیاب  ینعی   ) دنـشاب تین  صولخ  ياراد  نارگید ، هب  نآ  ءاطعا  لذـب و  ای  ملع و  زا  یئایوپ  رد  هک  تسا  نیا  دریگ 

اریز دـنزیماین ؛ ) یهلا  فدـه  نیا  اب  ار  يدام  یعافتنا و  بئاوش  هنوگچیه  و  دـنرادرب ، ماگ  یناـسنا  یهلا و  یفدـه  تهج  رد  ملعت  میلعت و 
 - ياهتـسکش هزوک  لافـس و  نوچمه  یهاگ  ناسنا  راتفر  لامعا و  هک  تسا  تین  دصق و  رب  یـسک  ره  راتفر  ملع و  شزرا  نوناک  روحم و 

. دوشیم رابتعا  شزرا و  دقاف 
ياراد نانچنآ  اهبنارگ  يرهوگ  دـننامه  یهلا ، تسرد و  يریگ  فدـه  و  یبای ، تهج  تین و  لـظ  رد  راـتفر  لاـمعا و  نیمه  زین  یهاـگ  و 

. درک یبایزرا  یگیامنارگ ، تلع  هب  ار  نآ  ناوتیمن  هک  ددرگیم  رابتعا  شزرا و 
ینیگنـس ناسنا  شود  رب  یلابو  رزو و  تروص  هب  یناسناریغ  تسرداـن و  ياـهیریگ  فدـه  رطاـخ  هب  راـتفر ، لاـمعا و  نیمه  زین  یهاـگ  و 

لامعا تروص  هب  لامعا  نیا  هچ  رگا  دومن ، دـهاوخ  هفاضا  وا  هایـس  لامعا  هدـنورپ  تاحفـص  رب  يرتنوزف  هانگ  مرج و  ياـههگرب  و  هدرک ،
. دشاب وا  ءارجالا  یمتح  فیلاکت  بجاو و 

و لئاذر ) زا   ) شیوخ نتـساریپ  وا و  نامرف  زا  تعاط  ادـخ و  افرـص  دوخ  ياهـششوک  لامعا و  رد  درگاش  ملعم و  هک  تسا  مزـال  نیارباـنب 
دصق و رد  ار  يرگید  فده  شیوخ ، فئاظو  ماجنا  رد  دـیابن  اهنآ  دـنهد . رارق  دوخ  یئاهن  روظنم  ار  نید  قیاقح  هب  ادـخ  ناگدـنب  داشرا 

اهنآ یگیامورف  يراوخ و  تذل و  بجوم  هک  ار -  یـشزرا  مک  تسردان و  یئایند و  ياهفده  ضارغا و  دـیابن  ینعی  دـنهد ؛ هار  دوخ  تین 
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 - ددرگیم یمئاد  شاداپ  رجا و  زا  تیمورحم  و  نیـسپ ، يارـس  دیواج  یتخبکین  تداعـس و  نداد  تسد  زا  و  وا ، مشخ  ثعاب  و  ادخ ، دزن 
. دنریگ رظن  دم  رد 

نایم رد  یبایدومن  صخـشت ، یئوج و  مان  یبلط ، هاج  لام ، بح  زا : دنترابع  شزرا ، مک  تسردان و  یئایند و  ضارغا  فادها و  هنوگ  نیا 
ار یناسنا  تمه  هک   ) یتسردان ياهفده  زا  اهنآ  لاثما  ینامیا و  ناردارب  هب  تبسن  ندیلاب  نالامه ، هب  تبسن  یئوج  يرترب  نانگمه ، نارقا و 

یمرد يدارفا  نیرتراکنایز   » تروص هب  ار  صاخشا  الآم  و  دنهدیم ، ) قوس  تیـصخش  یگیامورف  هب  ار  ناسنا  هتخاس و  لاذتبا  شوختـسد 
يدارفا نینچ  نیا  تـسا و  یگتـشگرس  یهارمگ و  اـب  هـتخیمآ  یباـی و  تـهج  دـقاف  یگدـنز ، رد  ناـنآ  ياهـششوک  یعاـسم و  هـک  دروآ 

(132 « ) دنا هتفرگ  شیپ  رد  ار  یتسرد  راک  راتفر و  هک  دنرادنپیم 

تین صالخا  داجیا  يارب  میرک  نآرق  ياهدومنهر  فلا - 

هنوگ ره  زا  نطاب  نورد و  شیالاپ  هیفـصت و  دـناسر -  رمث  هب  ناسنا  راتفر  رد  ار  تین  صالخا  دـناوتیم  هک  یـساسا -  عماج و  لـماع  نآ 
 - وا یگدـنب  تداـبع و  قیرط  زا  ادـخ -  ریغ  هب  هجوت  هظحـالم و  زا  ار  شیوخ  نطاـب  رـس و  ناـسنا  دـیاب  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . اهـشیالآ 

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  دنک . يزاسکاپ 
(133  ) صلاخلا نیدلا  الا هللا  نیدلا  هل  اصلخم  هللادبعاف 

وا يارب  لاعتم و  يادـخ  نآ  زا  هزیکاپ  صلاخ و  نیئآ  نید و  ناسنا ! يا  ناه  نک ، یگدـنب  يراد ، نیئآ  رد  تین  صولخ  اب  ار  يادـخ  سپ 
. تسا

: دیامرفیم هکنیا  ای  و 
(134  ) ۀمیقلا نید  کلذ  ةوکزلا و  اوتؤی  ةولصلا و  اومیقی  ءافنح و  نیدلا  هل  نیصلخم  هللا  اودبعیل  الا  اورما  امو 

ياپ هب  ار  زامن  و  دنیامن ، شتسرپ  هدش  شیالاپ  ینورد  و  يرادنید ، رد  صالخا  هزیمآ  اب  ار  يادخ  هک  دنفظوم  رومام و  افرـص -  اهناسنا - 
. یناسنا یگدنز  تسار  هار  رادیاپ و  راوتسا و  نیئآ  نید و  تسا  نیا  و  دنزادرپب - ، ار  ةوکز  دنراد و 

راوتـسا نطاب  هیفـصت  و  یگدنب ، تدابع و  رد  دیحوت  هیاپ  رب  ار  شیوخ  تمحر  فطل و  هب  لین  تداعـس و  ماقم  هب  لوصو   ) لاعتم دنوادخ 
: دیامرفیم هک ) اجنآ  هتخاس ،

(135  ) ادحا هبر  ةدابعب  كرشی  احلاص و ال  المع  لمعیلف  هبر  ءاقل  اوجری  ناک  نمف 
رد ار  زیچ  چیه  سک و  چیه  و  دریگ ، شیپ  رد  ار  ياهتسیاش  راتفر  دیاب  تسا  راودیما  شراگدرورپ  تمحر  فطل و  هب  لوصو  يارب  هکنآ 

. دهدن رارق  وا  زابنا  کیرش و  شراگدرورپ ، یگدنب  ریسم 
: دنیوگ

هب مدرم  شیاتـس  بلج  يارب  و  دنتـسه ، ادـخریغ  ياـضر  ياـیوج  دوخ ، راـتفر  لاـمعا و  رد  هک  تسا  هدـش  لزاـن  يدارفا  هراـبرد  هیآ  نیا 
. دنزادرپیم تدابع 

: دیامرفیم يورخا ) يامعن  تاذل و  زا  ناتسرپایند  یماکان  تیمورحم و  هرابرد   ) لاعتم دنوادخ 
(136  ) بیصن نم  ةرخآلا  یف  هلام  اهنم و  هتؤن  ایندلا  ثرح  دیری  ناک  نم  و  هثرح ، یف  هل  دزن  ةرخآلا  ثرح  دیری  ناک  نم 
. میئازفایم اههدروارف  نیا  رب  وا  عفن  هب  ام  دراد ، فورصم  يورخا  ياههدروارف  لیصحت  رد  ار  شیوخ  ششوک  یسک  رگا 

وا يارب  یلو  مینکیم ، نیمات  وا  يارب  ار  فده  نیا  دزاس ، دودحم  يویند  ياههدروارف  لیصحت  رد  ار  دوخ  هدارا  تیانع و  مه و  هچنانچ  و 
. دوب دهاوخن  یبیصن  ترخآ ، ياههرهب  زا 

: دیامرفیم نینچ  زین  و 
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(137  ) اروحدم امومذم  اهیلصی  منهج  هل  انلعج  مث  دیرن ، نمل  ءاشن  ام  اهیف  هل  انلجع  ۀلجاعلا  دیری  ناک  نم 
شیوخ تیشم  هدارا و  بسح  رب  ام -  دشاب ، نآ  ناهاوخ  طقف  دهد و  رارق  دوخ  یناگدنز  فده  ار  رذگدوز  هدنباتش و  يایند  یـسک  رگا 
یعـضو اب  ات  میئاـمنیم  هداـمآ  وا  يارب  ار  خزود  شتآ  سپ ، زاـب  رد  یلو  میزاـسیم ، هدروآرب  تعرـس  باتـش و  اـب  ار  وا  ياههتـساوخ  - 

. دشچب ار  نآ  خلت  معط  دیآرد و  نآ  هب  هدش  هدنار  هدنکفارس و  یتلاح  هدیهوکن و 

تین صالخا  تیمها  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  نانخس  ب - 

. تسا وا  فده  دصق و  تین و  قباطم  يدرف  ره  راتفر  لمع و  رابتعا  شزرا و  »
يداو زا  دزیرگب و ) يدام  یعافتنا  ياهفده  هنوگره  زا   ) یسک رگا  تسا . هتسباو  وا  تین  هب  افرص  ناسنا  ره  لامعا  دئاوع  دوس و  دربراک  و 

. تسا هدرک  ترجه  چوک و  یناسنا ، یفدـه  یهلا و  يدـصقم  وا و  لوسر  ادـخ و  ياضر  هب  لوصو  هار  دـنک و  ترجه  یناسفن  ياهفدـه 
ای و  دـبای ، تسد  نآ  هب  ددرگ و ) دـنمهرهب  نآ  عفانم  زا   ) دـهاوخیم هک  یئاـیند  هب  دریگ ، ماـجنا  اـیند  يوس  هب  وا  زیرگ  ترجه و  رگا  یلو 

ترجه و دنک ؛ یـشک  هرهب  نز  سنج  دوجو  زا  دنز و  نماد  شیوخ  یـسنج  تالیامت  هب  دوخ ، ندیچوک  ترجه و  رذگهر  زا  دـهاوخیم 
(138 .« ) تفای دهاوخ  لزنت  شزرا  مک  لذتبم و  ياهفده  نامه  هب  وا  ندیچوک 

. تسا مالسا  سدقم  میلاعت  ياههناوتسا  نیتسخن  هکلب  اههیاپ و  زا  یکی  و  مالسا ، يداینب  دعاوق  لوصا و  زا  فیرش  ثیدح  نیا 
: دیوگیم ثیدح ) نیا  فرگش  تیمها  شزرا و  هرابرد   ) نادنمشناد زا  یکی 

دوخ یملع  ياههتخودـنا  همیمـض  ار  نآ  ملعم ، ای  درگاش  دـیاب  هک   ) تسا یتفرعم  ملع و  موس  کـی  نآ ، بلاـج  ياوتحم  اـب  ثیدـح  نیا 
(. دنیامن لیمکت  ار  شیوخ  فراعم  هلیسونیدب  هتخاس و 

: دیوگیم نخس  نیا  هیجوت  رد  هتسجرب  نادنمشناد  ءالضف و  زا  یکی 
یناگدنز رد  ناسنا  ياههرهب  دئاوع و  رگید : ترابع  هب   ) دیآیم تسدب  یمدآ  ناتـشگنارس  نابز و  لد و  ددم  هب  اههدروارف  اههتخودـنا و 

تین نیاربانب  ددرگیم .) مهارف  دسریم و  مه  هب  وا  مادنا  ءاضعا و  كرحت  يرای  هب  نابز و  کمک  هب  ینورد و  شـشوک  شبنج و  هیاس  رد 
نیا دشابیم . رـشب  ياههتخودنا  دـئاوع و  لیـصحت  هناگ  هس  لماوع  زا  یکی  تسا ) ینورد  كرحت  شبنج و  زا  ترابع  هک   ) ناسنا هدارا  و 

شبنج ياهنم  ناسنا -  هدارا  تین و  اریز  دراد ؛ يرترب  ناحجر و  ناسنا ، مادنا  ناتـشگنارس و  نابز و  ینعی  رگید  لماع  ود  رب  ینورد  لماع 
ترابع هب  مادـنا و  نابز و  ياههدروارف  هک  یلاح  رد  ددرگیم ، یقلت  ادـخ  یگدـنب  تدابع و  ناونع  هب  القتـسم  مادـنا -  نابز و  كرحت  و 

رد ول  ناسنا و  راتفر  راتفگ و  رگا  ینعی  . ) تسا يدابع  شزرا  هنوگره  دـقاف  حیحـص -  هدارا  تین و  ياهنم  ناسنا -  رادرک  راتفگ و  رگید :
دش و دهاوخن  یقلت  تدابع  ناونع  هب  هجو  چیهب  دشاب ، تبرق  دـصق  زا  يراع  یلو  دریگ ؛ ماجنا  تدابع  هرهچ  گنر و  اب  یگدـنب و  تهج 

(. تشگ دهاوخن  یهتنم  یباوث  شاداپ و  هنوگچیهب 
زاغآ ثیدح  نیا  اب  ار  دوخ  باتک  هعیلط  يدیدش ، یگتـسبلد  هقالع و  اب  اهنآ  ناوریپ  ناورهر و  زا  یتعامج  فلـس و  نادنمـشناد  ءاملع و 

رادروخرب تدیقع ، حیحصت  تین و  نسح  زا  روما ) مامت  رد   ) دیاب هک  دنهد  رادشه  دوخ  راثآ  ناگدننک  هعلاطم  هب  هلیسونیدب  ات  دندرکیم 
. دنزاس فوطعم  هدارا  رد  صالخا  تین و  يزاسکاپ  رد  اهراک  هب  عورش  رد  ار  شیوخ  تیانع  و  هدیزرو ، مامتها  نآ  هب  تبسن  و  هدوب ،

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  يراب 
.« تسا رت  شزرارپ  رتهب و  شنابز  مادنا و  كرحت  راتفر و  زا  نمؤم  ینورد  شبنج  تین و  »

: تسا هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  و 
(139 .« ) تسا رتزاسراک  رتاسر و  وا  لمع  زا  نمؤم  تین  »

(140 .« ) دندرگیم روشحم  شیوخ ، ياههدارا  اهتین و  بسح  رب  تمایق  زور  رد  مدرم  »
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دنوادـخ هک  هدروآ  نینچ  لج ) زع و   ) يادـخ زا  وا  و  مالـسلا ، ) هیلع   ) لیئربج زا  تیاور  اـب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ 
: تسا هدومرف  لاعتم 

(141 .« ) ما هداهن  تعیدو  هب  شیوخ  بوبحم  ناگدنب  لد  رد  هک  دشابیم  نم  رارسا  زا  یکی  تین  دصق و  شیالاپ  صالخا و  »
، دوشیم یبایزرا  وا  هدارا  تین و  هلیـسوب  هنوگچ  ناسنا ، راتفر  لامعا و  هک  مینادب  میربب و  یپ  ناسنا  تین  شزرا  تیمها و  هب  هکنآ  يارب  )

(: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر 
هک تسا  یـسک  زا  ترابع  دوشیم ، رداص  مکح  وا  نابز  هب  دریگیم و  رارق  يرواد  همکاحم و  دروم  تماـیق  زور  رد  هک  یـسک  نیتسخن  »
وا خر  هب  هدرک و  یفرعم  ودب  تسا  هدش  ینازرا  يو  هب  ایند  رد  هک  ار  یئاهتمعن  و  دنروآیم ) ار  یصخش  نینچ  . ) دیسر تداهش  هب  ایند  رد 

: دنیوگیم وا  هب  سپس  دنکیم .) فارتعا  نادب  و   ) هدرک یئاسانش  ار  هدش  ینازرا  ياهتمعن  زین  وا  دنشکیم ،
: دیوگیم يا ؟ هداد  تروص  ایند  رد  ار  يراک  هچ  اهتمعن  نیا  لظ  رد 

: دنیوگیم وا  هب  مدش . لئان  تداهش  هجرد  هب  هک  هاگنآ  اب  متساخرب  نید  نانمشد  اب  راکیپ  داهج و  هب  وت  هار  رد  ایادخ 
: دنیوگب وت  هرابرد  نارگید  ات  يدومن  مایق  داهج  هب  فده  روظنم و  نیا  اب  وت  اریز  یئوگیم ؛ غورد 

شاداپ دصق  هب  وت  ینعی   ) دندنار نابز  رب  ار  وت  تماهش  دنتخادرپ و  ار  وت  شاداپ  رجا و  زین  مدرم  تسا ». هدوب  تماهـش  اب  ریلد و  يدرم  وا  »
میلـست وت  هب  لیلجت  دـیجمت و  اب  ماوت  ار  وت  رجا  دـندرکن و  غیرد  وت ، فدـه  نیا  وت و  هرابرد  زین  اـهنآ  یتساـخرب و  داـهج  هب  مدرم  یناـسل 

رجا و تساوخرد  ادخ  زا  ياهتفرگ -  رظن  دم  رد  شیوخ  فده  دصق و  رد  ار  ادخ  ریغ  هکنآ  دوجو  اب  یناوتیم -  وت  ایآ  نیاربانب  دندرک .
. دتفا خزود  شتآ  نایم  رد  ات  دنشکب  نیمز  يور  رب  دننکفا و  رد  ور  هب  ار  يو  هک  دهدیم  نامرف  لاعتم  دنوادخ  اذل  یئامن )!؟ شاداپ 
مرگرـس میرک ، نآرق  توالت  زین  نارگید و  هب  نآ  میلعت  اـی  نتخومآ و  شناد  هب  اـیند  رد  هک  دـننکیم  راـضحا  ار  يرگید  صخـش  سپس 
فارتعا اهنادـب  هدرک و  یئاسانـش  ار  اهنآ  زین  وا  دـننکیم . هضرع  يو  هب  هدوب  رادروخرب  اهنآ  زا  اـیند  رد  هک  یئاـهتمعن  هاـگنآ  تسا . هدوب 

: دنیوگیم يو  هب  سپس  دیامنیم .
توالت نارگید و  هب  نآ  میلعت  نتخودنا و  شناد  هب  ایند  رد  هک  دـنهدیم  خـساپ  يا ؟ هداد  ماجنا  اهتمعن  نیا  هیاس  رد  ایند و  رد  يراک  هچ 

: دنیوگیم يو  هب  یلو  يا . هدوب  وت  مفده ، متسجیم و  ار  وت  رذگهر  نیا  رد  و  ما ، هدوب  لوغشم  نآرق 
یقلت دنمـشناد  ملاع و  کی  ناونع  هب  ارت  مدرم ، هک  يدـیزای  تسد  نآرق  توالت  میلعت و  ملعت و  هب  تهج  نآ  زا  وت  اریز  یئوگیم ، غورد 

: دنتفگ و  دنتخادرپ ) ارت  تین  شاداپ  رجا و   ) زین مدرم  یشابیم . نآرق  يراق  هک  دنیوگب  وت  هرابرد  نارگید  هدرک و 
هن رگم  يراد !؟ ار  شاداپ  رجا و  عقوت  ادـخ  زا  یـساسا  هچ  يور  تهج و  هچ  هب  نیاربانب  . ) يا هدوب  نارگید  ملعم  ملاع و  نآرق و  يراق  وت 

روتسد اذل  يدومن )!؟ مایق  نآرق  توالت  هب  ادخ  زا  هناگیب  یفده  اب  یتخومآ و  یتخودنا و  ادخ  ریغ  يارب  ار  شناد  ملع و  وت  هک  تسا  نیا 
(142 .« ) دوش هدنکفا  خزود ، شتآ  نایم  رد  هک  هاگنآ  اب  دنشکب  نیمز  يور  رب  هرهچ  هب  ار  وا  هک  دنهدیم 

رگید یفده  يایوج  دریگارف -  لج ) زع و   ) يادخ ياضر  بسک  روظنم  هب  ار  نآ  دیاب  هک  یـشناد -  ملع و  لیـصحت  یط  رد  یـسک  رگا  »
« دـباییمن ار  تشهب  شوخ  يوب  زیخاتـسر  زور  رد  دـناوتیمن  دـبای ؛ تسد  يویند  ضارغا  هب  طقف  شناد  ملع و  قیرط  زا  دـهاوخب  و  دـشاب ،

(. تفای دهاوخن  يرثا  نآ  زا  هک  ددرگیم  هناگیب  تشهب  زا  نانچنآ  ینعی  ( ) 143)
مهارف و خزود  شتآ  زا  وا  هاگیاج  دـهد ، رارق  شیوخ  يزومآ  ملع  فدـه  ار  ادـخ  ریغ  ینعی  دریگارف  ادـخ  ریغ  يارب  ار  ملع  یـسک  رگا  »

.« دش دهاوخ  هدامآ 
رد دزاتب و  نازغم  کبس  ناهیفس و  رب  ای  و  دزیتسب ، رگید  نادنمشناد  اب  دهاوخب  هک  دروآ  مهارف  تهج  نآ  زا  ار  شناد  ملع و  یـسک  رگا  »

(144 « ) دروآ مهارف  خزود  شتآ  زا  ار  دوخ  ياوام  هاگیاج و  دیاب  دهد ، رارق  نتشیوخ  هب  مدرم  رظن  بلج  هلیسو  ار  نآ  ای  و  دتفا ،
ای و  دیزیخرب ، زیتس  لادج و  هب  نادنمـشناد  اب  و  دیتفارد ، نادرخبان  ناهیفـس و  اب  هک  دیزوماین  شزرا ) یب   ) فادها نیا  اب  ار  شناد  ملع و  »
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رارق وا  دزن  رد  لاعتم و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هک  دیشاب  یفادها  نامه  يایوپ  شیوخ ، راتفگ  رد  هکلب  دیزاس ؛ فوطعم  دوخ  هب  ار  مدرم  رظن 
. تسا يدوبان  انف و  شوختسد  نآ  ياوسام  و  دشابیم ، رادیاپ  یقاب و  ادخ ، نوچ  تسا ؛ ریذپانانف  رادیاپ و  تسا  ادخ  دزن  هچنآ  اریز  دراد ؛

هناـخ رد  هک  ربتـس  یطاـسب  شرف و  نوچمه   ) شیوـخ ياـههناخ  مزـالم  تیادـه ، نازورف  ياـهغارچ  تمکح و  ياهروخـشبآ  امـش  دـیاب 
نایم هک  دیـشاب  شوپ  هدنژ  هماج و  نهک  هدـنز و  لد  روجید ، کیرات و  بش  رد  كانبات  ياهلعـشم  دـننام  هدوب و  تسا ) هداتفا  هدرتسگ و 

(145 .« ) دینک تسیز  مانمگ  نیمز ، لها  نایم  رد  فورعم و  نامسآ ، لها 
: دیامنیم مهارف  شیوخ  يارب  ار  خزود  شتآ  هب  دورو  تابجوم  دهد ، رارق  دوخ  نتخومآ  شناد  فده  ار  زیچ  راهچ  یسک  رگا  »

: دهاوخب ندوب  ملاع  رذگهر  زا  هک  ینعم  نیاب 
. دزرو تاهابم  نادنمشناد  رب   - 1

. دزیتسب نادرخبان  ناهیفس و  اب   - 2
. دیامن بلج  دوخ  هب  ار  نارگید  راظنا  هجوت و   - 3

(146 .« ) دنک ذخا  یتورث ) لام و  ، ) نادرمتلود ءارما و  زا   - 4
بجوم ایند ) هب  وا  هدنیازف  یگتسبلد  نیا   ) دیازفیب ایند  هب  شیوخ  یگتـسبلد  هقالع و  بتارم  رب  یملع ، ياههیام  دایدزا  نمـض  یـسک  رگا  »

(147 .« ) دیازفیب وا  زا  ار  دوخ  يرود  دعب و  بتارم  رب  هتفرگ و  هلصاف  لاعتم ، دنوادخ  زا  شیپ  زا  شیب  هک  دوشیم 
نآ رگم  دروآیم ، راشف  وا  هناش  رب  تمایق  زور  رد  و  تسا ، نیگنن  يرزو  نیگنس و  يراب  يدرف -  ره  يارب  یهاگآ -  شناد و  ملع و  ره  »

(148 .« ) دزاس گنهامه  نآ  اب  ار  شیوخ  راتفر  ناسنا ، دوش و  لمع  نآ  قبط  رب  هک  یملع 
مدرم مامت  باذـع  زا  دریگن ، هجیتن  نآ  زا  المع  دـناسرن و  دوس  يو  هب  وا  ملع  هک  يدنمـشناد  ملاع و  هجنکـش  باذـع و  تمایق ، زور  رد  »

(149 .« ) دوب دهاوخ  رتاسرف  تقاط  رت و  تخس  رگید 
دننامه دزادرپیمن ، دوخب  دـنکیم و  شومارف  ار  نتـشیوخ  دزومآیم و  مدرم  هب  ار  یکین  ریخ و  مسر  هار و  هک  يدنمـشناد  لثم  هیـضق و  »

(150 .« ) دنادرگیم هابت  هدنازوس و  ار  دوخ  و  دشخبیم ، یئانشور  نارگید  هب  هک  تسا  ياهلیتف 
: هک تسا  هدمآ  نینچ  يرگید  ثیدح  رد 

(.« دناسریم یئانشور  هرهب و  نارگید  هب  یلو  ددرگیم ؛ هابت  دزوسیم و  دوخ  هک  یغارچ   ) تسا غارچ  لثم  يدنمشناد  نینچ  لثم  »
: دناهریت ود  تما ، نیا  نادنمشناد  ءاملع و  »

هنوگ ره  زا  يراـع  و  يویند ) ياهفدـه  هب   ) تشاد مشچ  نودـب  ار  نآ  دـندرگیم ، دـنمدوس  دوخ  یهاـگآ  ملع و  زا  هک  ینادنمـشناد   - 1
ایرد نایهام  زا  معا  ملاع -  نارادناج  همه  ینادنمشناد  نینچ  يارب  دنهدیم ، رارق  نارگید  رایتخا  رد  یئوجدوس ، همعط و  دیص  يدنمزآ و 

هوکـش لالج و  اب  نانآ  دننکیم . تساوخرد  ار  شزرمآ  تمحر و  لاعتم ، دـنوادخ  زا  اوه -  ناغرم  ناگدـنرپ و  يز و  كاخ  ناروناج  و 
مـشچ هـب  اـهنآ  دوـجو  ياپارـس  رد  فرـش  يرورـس و  یگرزب و  هـک  یلاـح  رد  و  دـنباییم ؛ روـضح  لاـعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ياهژیو 

. دندرگیم روشحم  دروخیم ،
. دنا مدمه  هرمه و  ادخ  ناگداتسرف  ناربمایپ و  اب  دنباییم و  روضح  دنوادخ  هاگشیپ  رد  و 

. دنزرویم غیرد  نارگید  داشرا  میلعت و  زا  یلو  تسا ؛ هتخاس  رادروخرب  یهاگآ  ملع و  زا  ار  نانآ  دنوادخ ؛ هک  ینادنمشناد  و   - 2
. ددرگ اهنآ  دیاع  نآ ، رذگهر  زا  يدام  عفن  ضوع و  هک  دنهدیم  رارق  نارگید  رایتخا  رد  ار  دوخ  یهاگآ  ملع و  یطرش ، هب  و 

رارق شیوخ  داشرا  میلعت و  تحت  ار  نارگید  دنرـضاح  همعط ، دیـص  يدـنمزآ و  حور  اب  يدام و  عفانم  يوس  هب  تشاد  مشچ  اب  هرخالاب  و 
. دندرگیم رادیدپ  مدرم  نایم  تمایق -  زور  رد  نیشتآ -  يدنب  ناهد  ماگل و  اب  ینادنمشناد  نینچ  دنهد .

: دیوگیم مدرم  هب  دروآیم و  رب  گناب  يدانم  و 
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غیرد نارگید  میلعت  زا  يویند -  ضارغا  هرخـالاب  يدـنمزآ و  یئوجدوس و  یعاـفتنا و  فدـه  اـب  زج  اـیند -  رد  هک  دـندوب  یناـسک  ناـنیا 
رد یسرپزاب  هبساحم و  زا  اهنآ  دوخ  ای  مدرم و  هک  هاگنآ  ات  دنوشیم  هجنکش  زیخاتـسر  زور  رد  ناسنیدب  ینادنمـشناد  نینچ  دندیزرویم .

(151 .« ) دنوش غراف  یهلا  هاگداد 
یماـگل وا  هرهچ  رب  لاـعتم  دـنوادخ  دزرو ، غیرد  نارگید  هب  نآ  میلعت  رـشن و  زا  و  دـیامن ، ناـمتک  ار  شیوخ  یهاـگآ  ملع و  یـسک  رگا  »

(. دزاسیم لیلذ  بذعم و  ار  وا  ناسنیدب  و  « ) دنکفا نیشتآ ) )
: تسا هنوگ  ود  رب  شناد  ملع و  »

. دتفا دنمدوس  عفان و  دناوتیم  یملع  نینچ  دهدیم .) ناماس  ار  ناسنا  حور  و   ) هتفای هار  ناسنا  نورد  بلق و  هب  هک  یملع   - 1
تجح و تروص  هب  شناد ، ملع و  هنوـگ  نیا  تسا . هدرکن ) خوـسر  ناـسنا  نورد  لد و  هب  و   ) هدـنام فـقوتم  ناـبز  رـس  رب  هک  یملع   - 2
هب نآ  بحاـص  يارب  ار  يراوـخ  تیروـهقم و  تبکن و  تماـیق ، زور  رد  هک  ( ) 152 « ) دیآ یمرد  رـشب ، دارفا  هب  تبـسن  ادخ  هدـنبوک  لیلد 

(. دروآیم ناغمرا 
ینابهاگن وا  زا  نمؤم ، داقتعا  ناـمیا و  اریز  مرادـن ؛ یـساره  میب و  كرـشم ، نمؤم و  زا  معا  مدوخ  ناوریپ  ناملـسم و  تما  هب  تبـسن  نم  »

. دروآیم مهارف  ار  وا  عمق  علق و  تابجوم  كرشم ، یساپسان  راکنا و  رفک و  و  دنکیم ،
يراج نابز  رب  ار  یبلاطم  تسا . ملاع  نادنابز و  حالطصا  هب  و  انشآ ، ایوگ و  شنابز  هک  متـسه  كانمیب  تخـس  ورود ، درف  قفانم و  زا  نم 
یقلت تشز  ار  اهنآ  امـش  هک  دـنزیم  یئاهراک  هب  تسد  لمع ، ظاحل  زا  یلو  دیـسانشیم . بوخ  راـک  ناونع  هب  ار  نآ  امـش  هک  دزاـسیم 
ملاـع نینچ  زا  دوخ  تما  رب  نم  تسا . رادرک  تشز  ـالمع  یلو  دـیوگیم ، بوخ  فرح  دـنزیم و  فرح  بوخ  ینعی  ( ) 153 « ) دینکیم

(. مراد ساره  تخس  تیصخش  یگنوگود  راتفرگ  قفانم و 
نخس رد  یئآراک  ینادنابز و  ملع و  مغریلع  هک -  تسا  یسک  زا  متشذگرد -  زا  سپ  ناملـسم -  تلم  امـش  رب  نم  میب  سرت و  نیرتشیب  »

دروخیمن و مشچ  هب  یناسمه  یگنهامه و  وا  راتفر  راتفگ و  ناـیم  و  ( ) 154 « ) تسا تیصخش  یگناگود  ریـسا  قفانم و  يدرم  راتفگ -  و 
(. دشابیم ینابز  وا  شناد  طقف 

. دنتریرس تشز  تریسدب و  نادنمشناد  ءاملع و  اهرتدب ، نیرتدب  »
(155 .« ) دنشابیم تریس  كاپ  هدیزگرب و  نادنمشناد  نامه  اهرت ، بوخ  نیرت  بوخ  و 

: دیوگب ددرگ و  شناد  ملع و  یعدم  یسک  رگا  »
(156 .« ) تسین شیب  ینادان  لهاج و  وا  هک  دینادب )  ) مشابیم دنمشناد  نم 

شناد و ملع و  يارب  ار  دوخ  يافرژ  ادخ  هار  رد  اهایرد  درذگب و  اهایرد  هنهپ  زا  هک  ددرگ  هدرتسگ  رادـیدپ و  نانچنآ  یهلا  نیئآ  نید و  »
(. دـندرگ هتـشهورف  نید  هار  رد  اهایرد  هکنآ  ای  و   ) دـنکیم ادـیپ  ذوفن  اهنآ  قمع  رد  ملع  دـنزاسیم و  یئاریذـپ  هداـمآ  یهلا  نیئآ  نید و 

نانچ دوخ ، ياعدا  رد  و   ) مینآرق يراق  ام  هک  دـنوش  یعدـم  دـننک و  توالت  ار  نآرق  هک  دـنیآیم  دـیدپ  یئاـه  هورگ  امـش  سپ  زا  سپس 
(: دنیوگیم هک  دنزاورپدنلب 

ینوزف ام  رب  شناد ، ملع و  ینید و  شنیب  تهاـقف و  نآرق و  تئارق  هب  یئانـشآ  ظاـحل  زا  هک  دـنراد  دوجو  یناـسک  ناـهج ، اـیند و  رد  اـیآ 
!؟ دنشاب هتشاد 

: دومرف هدرک و  دوخ  نارای  باحصا و  هب  ور  ینایب ، نینچ  زا  سپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ 
؟ دیراد ار  یکین  ریخ و  راظتنا  اعدمرپ ، هورگ  نیا  نایم  زا  ایآ 

: دندرک ضرع 
: دومرف ترضح  هن .
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دیرگنب « ) دوب دنهاوخ  خزود  شتآ  مزیه  نانیا  دنراد ، ) یناملسم  ياعدا  و   ) دنتسه ناملـسم  تما  نیمه  مدرم  زا  تیـصاخ ، یب  هورگ  نیا 
(10/212. لامعلازنک هب :

تین صولخ  هرابرد  یعیش  ثیداحا  ج - 

(: هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 
: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدروآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  زا  دوخ  دانسا  هب  ینیلک 

: دندرگیمن ریس  عابشا و  هجو  چیه  هب  هک  دناهنسرگ  هراومه  نانچنآ  يرشب  هعماج  مدرم  زا  هورگ  ود  »
. دنا تورث  بلاط  لام و  يایوپ  هک  یناسک   - 1

. دنشابیم شناد  ناهاوخ  ملع و  يایوج  هک  یناسک   - 2
ینورد هدوسآ و  يرطاخ  اب  تسردـنت و  ملاس و  دـنک ، تعانق  هدنـسب و  دـشابیم ، حابم  لالح و  وا  يارب  هچنآ  هب  ایند  نیا  رد  یـسک  رگا 

يدام ياهفده  هب  دنک و ) يزای  تسد  تنکم ، لام و  يویند و  ماطح  هب   ) اوران ياههار  زا  دهاوخب  یـسک  رگا  یلو  دـنکیم ؛ تسیز  ملاس 
يادخ هب  دـیآ و  دوخ  هب  هکنآ  رگم  دروآیم ، مهارف  ار  شیوخ  رطاخ ) تتـشت  ینورد و  بارطـضا  و   ) يدوبان كاله و  تابجوم  دـسرب ،

. دیامن هبوت  دوخ  هتشذگ  زا  ددرگزاب و  شیوخ 
شتآ زا  ار  شیوخ  یئاهر  تاجن و  هار  دـشاب  نآ  هب  دـنب  ياپ  المع  دریگارف و  هتـسیاش ، روخرد و  دارفا  زا  ار  شناد  ملع و  یـسک  هاـگره 

، ملع يریگارف  رد  وا  فده  رگا  یلو  دوب ؛ ) دهاوخ  نوصم  ترخآ  ایند و  رد  يونعم  یحور و  دنزگ  هنوگره  زا  و   ) هدـید كرادـت  خزود 
يورخا شاداپ  رجا و  راظتنا  رد  دـیابن  نیارباـنب  ( ) 157 « ) دـیوجب ایند  رد  افرـص  ار  دوخ  هرهب  ظح و  دـیاب  دـشاب  يویند  عماطم  زا  تراـبع 

(. دشاب
(: مالسلا هیلع   ) رقاب ماما 

، نآ ياوتحم  هک  تسا  هدروآ  یفاکلا ج 1 ص 59 )  ) باتک رد  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  زا  دوخ  دانسا  اب  یثیدح  ینیلک ، نامه  زین  و 
: دشابیم نینچ 

، دزرو تاهابم  نادنمشناد  ءاملع و  رب  ملع ، هبرح  یملع و  هیام  اب  دهاوخب  و  ددرگ ) هدولآ  زیمآ ، سوه  ضارغا  اب   ) ملع بلاط  فده  رگا  »
دیاب . ) دش دهاوخ  هدامآ  مهارف و  خزود  شتآ  زا  شهاگیاج  دیامن ، بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  راظنا  ای  و  دزیتسب ، نازغم  کبـس  ناهیفـس و  اب 

.« دنتسه یفاک  یگتسیاش  ياراد  هک  تسا  يدارفا  روخرد  افرص  یتسرپرس  تسایر و  میشاب ): هجوتم 
(: مالسلا هیلع   ) قداص ماما 

: دومرف هک  تسا  هدروآ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  دوخ  دانسا  اب  هیلع ) هللا  ناوضر   ) ینیلک نامه 
ترخآ رد  ياهرهب  ظح و  دهد ، رارق  فده  ار  يویند  عفانم  ینید ) تاداقتعا  نیئآ و  ذخام  هب  یئانـشآ   ) ثیدـح لیـصحت  رد  یـسک  رگا  »

زا ترابع  تسا - ) یمالسا  تعیرـش  یـساسا  عبانم  زا  دوخ  هک   - ) ثیدح تنـس و  نتفرگارف  رد  وا  فده  رگا  یلو  دش ؛ دهاوخن  وا  دئاع 
(158  ) درک . دهاوخ ینازرا  يو  هب  ار  ترخآ  ایند و  تداعس  ریخ و  زین  دنوادخ  دشاب ، يونعم  يورخا و  یتخبکین  ریخ و 

ار وا  هدوب و  رذح  رب  دوخ  نیئآ  نید و  هرابرد  وا  هب  تبـسن  دراد ، دـیدش  یگتـسبلد  ایند  هب  يدنمـشناد  ملاع و  هک  دـیدومن  ساسحا  رگا  »
تسود ار  يزیچ  هک  یسک  ره  اریز  دیدنبن ، ) لد  وا  ندوب  نیتسار  هب  و  دیوشن ، وا  دئاقع  میلست  هچراپکی  و   ) دیزاس مهتم  ناتنید  هب  تبـسن 

درگ هدوب و  دودـحم  لوذـبم و  زیچ  نامه  ینابهاگن  تنایـص و  هب  وا  تیانع  مامتها و  دزاسیم ، مرگرـس  نادـب  ار  شیوخ  رطاخ  درادـیم و 
(159 .« ) ددرگیم نامه 

: دومرف سپس  مالسلا ، ) هیلع   ) قداص ترضح 
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: هک دومن  یحو  مالسلا ) هیلع   ) ربمایپ دواد  هب  دنوادخ 
نم هب  قشع  تبحم و  هار  زا  ارت  يدنمـشناد  نینچ  اریز  هدـم ؛ رارق  هطـساو  تدوـخ  نم و  ناـیم  ار  اـیند  هتفیرف  هتفیـش و  دنمـشناد  ملاـع و  »

. دـنزاسیم دودـسم  دـنربیم و  نم ، ناـهاوخ  ناگدـنب  رب  ار  هار  هک  دنتـسه  یناـنزهار  قیرطلا و  عاـطق  نادنمـشناد ؛ هنوگ  نیا  درادـیمزاب .
مـشیاین تاجانم و  شراوگ  ینیریـش و  توالح و  هک  تسا  نیا  تفرگ ، مهاوخ  شیپ  رد  نانآ  اب  نم  هک  ار  يراتفر  نیرتزیچاـن  نیرتمک و 

(160 .« ) مشکیم نوریب  نانآ  ياهلد  زا  ار 
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما نامه 

رد هک  هاـگنآ  اـت  هتبلا  دنتـسه ؛ ادـخ  ناگداتـسرف  ناـبئان و  ناربـمیپ و  ءاـیبنا و  نیما  ناگدـنیامن  ینید ، شنیب  دـجاو  نادنمـشناد  ءاـهقف و  »
. دنریگن شیپ  رد  ار  يرادایند  هفرح  و  دنوشن ، رو  هطوغ  يویند  عماطم  بالجنم 

؟ دندرگیم رو  هطوغ  نآ ، عماطم  ایند و  رد  یتیفیک  هچ  اب  هنوگچ و  نادنمشناد ، ءاهقف و  هللا ، لوسر  ای  دندرک  ضرع 
: دومرف

(. دنوشیم هدولآ  يدام  ياهيدنمزآ  هلبزم  رد  هدروآ و  يور  ایند  هب  ریزگان  ، ) دننک يوریپ  نامز  هاشداپ  ناطلس و  ياهراک  زا  هک  هاگنآ 
ناـنآ زا  ـالماک  شیوخ  نیئآ  نید و  هب  تبـسن  دـناهتخاس  دوخ  هشیپ  ار  یمـسر  هار و  نینچ  ینادنمـشناد  ءاـهقف و  هک  دـیدش  هجوـتم  رگا 

(. دنیابرب ناتلد  بلق و  زا  نانزهار -  نوچمه  ار -  امش  نامیا  نید و  هریش  ناج و  نانیا ، تسا  نکمم  نوچ  ( ؛ ) 161 « ) دیشاب رذحرب 
: نایوجشناد ملع و  نابلاط  يدنب  هورگ 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  نینچ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نامه  زا 
ار نانآ  ینطاب  يرهاظ و  تاصخـشم  تیهام و  اهنآ و  دوخ  هک  تسا  هتـسیاب  اذل  دنوشیم ؛ میـسقت  هورگ  هس  هب  نایوجـشناد  ملع و  نابلاط 

: دینک یئاسانش 
زیتس و  نارگید ، هب  تاهابم  رخف و  يزغم و  کبس  تهافس و  نآ -  لیصحت  اب  دنهاوخیم -  هک  دنا ، ملع  بلاط  تهج ، نآ  زا  یهورگ   - 1

. دنزاس دوخ  هشیپ  ار  نالامه  نابیقر و  اب  يریگرد  و 
، ینیب گرزب  دوخ  ربکت و  بصنم و  ماقم و  هب  يزای  تسد  یئوج و  نوزف  زا  ترابع  ملع ، لیصحت  رد  نانآ  فده  هک  رگید  یهورگ   - 2

. دشابیم يراک  گنرین  هعدخ و  و 
ملع يایوپ  شناد و  يایوج  نآ ، نیزاوم  قبط  رب  راتفر  لـمع و  زین  ینید و  شنیب  بسک  رطاـخب  هک  دنتـسه  ینایوجـشناد  موس ، هورگ   - 3

. دنا
: هجیتن

یملع و هرکاذم  هب  رهاظت  اب  دنهاوخیم  دنـشابیم و  هدـنهدرازآ  وج و  هزیتس  يدارفا  دنتـسه ، نادان  ینایامن ) ملاع   ) هک لوا ، هورگ  فلا - 
کسام ریز  رد  و  يزاس ) هنحص  نمـض  هک  دنتـسه  نآ  نیمک  رد  و  . ) دنیوگ نخـس  مدرم  روضح  رد  لفاحم و  رد  يرابدرب ، ملح و  راهظا 

. دنشابیم یهت  يراع و  یئاسراپ ، يوقت و  هنوگ  ره  زا  هک  یلاح  رد  دندرگ ، مدرم  دزنابز  دننک و  یناوخشیپ  یگماجاسراپ ، عوشخ و 
هراپ هراپ  دنکشیم و  مه  رد  ار  ناش  هنیس  ناوختـسا  هدیبوک و  مه  رد  ار  اهنآ  ینیب  نوردنا  اهیزاس ، هنحـص  نیمه  رطاخ  هب  لاعتم  دنوادخ 

(. دناشنیم دوخ  ياج  رس  رد  ار  اهنآ  ماجنارس ، و   ) دزاسیم
رب یسولپاچ ، ینشاچ  گنرین و  اب  هک  دنقلمتم  نئاخ و  يدارفا  دنـشابیم ، گنرین  هلیح و  عفرت و  يزارد و  تسد  لها  هک  مود  هورگ  ب - 

. دنیامنیم رخف  يزای و  تسد  عفرت و  نانگمه ، نابیقر و 
. دنیامنیم ینتورف  راهظا  تبرق ) دصق  هنوگره  زا  يراع  مه  نآ  ، ) دوخ زا  رت  هیامورف  نادنمتلود  نارادلام و  هب  تبسن  و 

نیئآ نید و  نآ ) نمـض   ) یلو دننکیم ؛ مضه  دوخ  شراوگ  زاهج  رد  و  دـنعلبیم ، ار  نارادـلام  ياراوگ  ياههمعط  اولح و  دهـش و  نانیا 
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تاصخـشم و نایم  رد  هدرک و  مانمگ  لـماخ و  ار  ناـنآ  یطاـطحنا ، فارحنا و  نینچ  رفیک  هب  لاـعتم  دـنوادخ  دـنبوکیم . مه  رد  ار  دوخ 
. دزاسیم دوبان  وحم و  ار  اهنآ  ياههناشن  راثآ و  یعقاو ، نادنمشناد  ءاملع و  يرومان  لماوع 

. تشگ دنهاوخ  ناشن  مان و  یب  ماجنارس  و 
مغ مه و  راتفرگ  هراومه  دنـشابیم ، دوخ  ياهیهاگآ  نیزاوم  هب  لمع  لها  یهاگآ و  شنیب و  هقف و  بحاـص  قح ، هب  هک  موس  هورگ  ج - 
هب بش  یکیرات  رد  و  دـننک ) رایتخا  ءاوزنا  و   ) هتـسب شیوخ  هالک  هب  کـنحلا  تحت  هک  ياهنوگب  دنتـسه  بش  يرادـیب  دـیدش و  هودـنا  و 

. دنزیخرب تدابع 
. دنراد یفاک  ياهرهب  یسانش  مدرم  زا  و  دنشابیم ، دوخ  راک  مرگرس  دننکیم ، لمع  دنتـسه  ناساره  ناهاوخ و  كانمیب و  هک  یلاح  رد  و 
نید و ترخآ ، اـیند و  حـلاصم  ناتـسود  نیمه  هلیـسوب  اداـبم  هک   ) دنتـسه كاـنمیب  دوخ  ینید  ناردارب  نیرت  نئمطم  زا  تهج ) نیمه  هب  )

ءاملع هک  یحور  ياههجنکـش  اهجنر و  همهنیا  ياـج  هب   ) لاـعتم دـنوادخ  دریگ .) رارق  اـهنآ  یهاو  ءارآ  راـکفا و  دربتـسد  دروم  ناـشنامیا 
و هتخاس ) هدروآرب  اهنآ  ياهزاین  شیوخ ، تمحرم  فطل و  هیاس  رد  و   ) هتشاد راوتسا  ار  ناشدوجو  ياههیاپ  دنتسه ) ریگرد  اهنآ  اب  یعقاو 

(162 .« ) دهدیم رارق  دوخ  تیامح  نما و  هانپ  رد  زیخاتسر  زور  رد  ار  نانآ 
: نادنمشناد ءاملع و  يدنب  هدر  رد  وا  نانخس  و  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 

نادنمشناد ءاملع و  نآ ، نمض  هک   ) تسا هدرک  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  دانـسا  اب  یتیاور  لاصخلا »  » باتک رد  هللا ) همحر   ) قودص
(: دنا هدش  میسقت  هقبط  هدر و  تفه  هب 

و دـنیامن ، هریخذ  ار  دوـخ  یملع  ياههتخودـنا  هـک  دـنراد  تـسود  و  دنتــسین ) شیب  ینارکتحم   ) نادنمــشناد ءاـملع و  زا  ياهتــسد   - 1»
. دنراد ياج  خزود ، شتآ  رعق  نیتسخن  رد  ینادنمشناد  نینچ  دریگ . رارق  نارگید  رایتخا  رد  ار  اهنآ  یملع  ياههیام  دنهاوخیمن 

رد یلو  دنریگ ؛ ) رارق  نارگید  هظعوم  راب  ریز  دنهاوخیمن  و   ) دنرازیب ناحـصان ، یقالخا  حـیاصن  نارگید و  زردـنا  زا  رگید  یهورگ   - 2
. دنراد يوام  خزود ، يافرژ  نیمود  رد  نانیا  دننکیم . يریگتخس  نارگید  هظعوم  دنپ و 

بصنم بابرا  نادنمتلود و  نارادلام و  هک  دننیبیم  نآ  رد  ار  دوخ  دوس  حالـص و  دناهشیپ و ) تراجت  نارگادوس و   ) ءاملع زا  یخرب   - 3
تاقبط هنوگ  نیا  رد  ار  دوخ  میلعت  هفرح  و   ) دـنزاس دـنمهرهب  شیوخ  فراـعم  تاـمولعم و  زا  ار  نانیـشن  خاـک  فارـشا و  هقبط  ماـقم و  و 

نینچ تـسین . یئاـج  شناد ، مـلع و  هدودـحم  رد  ار  نانیـشن  خوـک  تـسد و  یهت  اوـنیب و  دارفا  هـک  دـندقتعم  نـینچ  و  دـنیامن ، ) دودـحم 
ناراـبج و مـسر  هار و  نادنمــشناد ، زا  ياهـقرف   - 4 دـنراد . نکـسم  منهج  قـمع  نیموـس  رد  هشیپ ) تراـجت  نادـجو و  یب   ) نادنمـشناد

عماطم مارتحا و  ظاحل  زا   ) اهنآ قح  ءادا  رد  دـنریگ و  داریا  اـهنآ  رب  رگا  هک  ياهنوگ  هب  هتخاـس ، دوخ  هشیپ  شیوخ ، ملع  رد  ار  ناـهاشداپ 
. دنراد ياج  خزود  شتآ  يانفرژ  نیمراهچ  رد  ءاملع  هنوگ  نیا  دندرگ . نیگمشخ  دوش ، یهاتوک  يویند )

اهیبرغ ياههتفگ  هب  نادنمشناد  زا  یخرب  هک  رصاعم  نامز  نوچمه   ) دنتسه يراصن  دوهی و  ياههتفگ  يایوج  نادنمـشناد ، زا  یخرب   - 5
سدح حالطصا : هب  و   ) دنهد هولج  رت  لصفم  رتهیامنوزف و  رت و  هنادنموربآ  ار  شیوخ  فراعم  تامولعم و  هلیسونیدب  ات  دنیوجیم ) دانتسا 

، ریـسم نیا  رد  و  دننک ، دییات  تیوقت و  يراصن  دوهی و  نادنمـشناد  فرحم  شودـخم و  تاعالطا  رذـگهر  زا  ار  دوخ  یملع  ياهنطفت  و 
(163 . ) دنریگ ياج  خزود  رعق  نیمجنپ  رد  نادنمشناد  زا  هقرف  نیا  دنهد ) شیازفا  ار  شیوخ  ياههتفگ  مجح 

نیا و  ، ) دنهدیم رارق  ینید  مکح  رودص  يوتف و  بصنم  رد  ار  نتـشیوخ  و  دنتـسه ) مادنا  ضرع  لها   ) نادنمـشناد زا  يرگید  هتـسد   - 6
: دنیوگیم مدرم  هب  و  دنشکیم ) نارگید  خر  هب  ار  بصنم 

چیه دروم  رد  یتسرد  عالطا  نادنمـشناد  هنوگ  نیا  تسا  نکمم  انایحا  هک  یلاـح  رد  دـیراذگ . ناـیم  رد  نم  اـب  ار  دوخ  ینید  ياهـشسرپ 
دنوادخ دنوش .) رگد  يروک  شکاصع  یئانیبان ، نوچمه  دنهاوخیم  دنتسه  یهرمگ  لهج و  راتفرگ  هکنآ  اب  و   ) دنـشاب هتـشادن  ياهلاسم 

رب یئامندوخ  ددـص  رد  یعیبط ، عضوم  زا  جورخ  فلکت و  اب  هک   ) ار فلکتم  درف  ره  اـساسا  ارآدوخ و  زادرپ و  هنحـص  دارفا  نینچ  لاـعتم 
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. دنریگ رارق  منهج  يافرژ  هجرد  نیمشش  رد  نادنمشناد  زا  هقبط  نیا  دنرادیمن . تسود  هجو  چیه  هب  دیآیم )
يدنمشیدنا يزارفرس و  یگنادرم و  هلیسو  ار  شناد  ملع و  دنهاوخیم  و  دنتسه )! یئارگرازفا  راتفرگ   ) نادنمشناد ءاملع و  زا  یتعامج   - 7

ینابدرن ار  شیوخ  شناد  هتفرگ و  رارق  نارگید  مارتحا  دروم  دنمـشیدنا ، ملاـع و  يدرف  ناونع  هب  رذـگهر  نیا  زا  اـت   ) دـنهد رارق  شیوخ 
نیمتفه يوجمان ، ) بلط و  تصرف   ) نادنمـشناد نینچ  ياج  دـنزاس .) لقع ، یگنادرم و  هب  رهاظت  توخن و  فدـه و  نیا  هب  ءاـقترا  يارب 

(164 .« ) دشابیم خزود  شتآ  رعق 

ینید ناربهار  ناگرزب و  نانخس  رد  تین  صالخا  مسر  هار و  د - 

(: مالسلا هیلع   ) رضخ
: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  نینچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا 
: تفگ وا  هب  درک و  دروخرب  مالسلا ) هیلع   ) رضخ اب  مالسلا ) هیلع   ) یسوم »

: تفگ رضخ  امرف . شرافس  تحیصن و  ارم 
اب هک  هاگنآ  نیارباـنب -  ددرگیم . یحور  یگتـسخ  رطاـخ و  لـالم  راـتفرگ  هدنونـش ، زا  رتمک  هدـنیوگ ، هک  ینادـب  دـیاب  ملع ! بلاـط  يا 

. زاسن لولم  هتسخ و  ار  نانآ  راتفگ ، ) رد  يور  هدایز  یئوگرپ و  اب   ) یئوگیم نخس  دوخ  نانیشنمه 
هدنکآ يداوم  اههیام و  هچ  اب  ار  فرظ  نیا  هک  رگنب  دشابیم . فلتخم  داوم  يارب  اریذپ  یهاگیاج  فرظ و  وت ، بلق  هک  نادب  یـسوم ! يا 

. يزاسیم
وت يارب  يرادیاپ  هاگیاج  هناخ و  دناوتیمن  ایند  اریز  نک ؛ ) روبع  رذـگب و  نآ  زا  و   ) هد رارق  شیوخ  تشپ  سپ  رد  ار  نآ  سانـشب و  ار  ایند 

يارب هاگرذگ  نیا  زا  ار  شیوخ  هشوت  یهلا  ناگدـنب  ات  تسا  يونعم  یحور و  لامک  هب  ندیـسر  يارب  يرازبا  هلیـسو و  افرـص  ایند  دـشاب .
. دنرادرب دوخ  یگشیمه  هاگفقوت  داعم و 

يوقت و تذل  كرد  ساسحا و  يدرگ . لئان  يراد  نتشیوخ  ملح و  ماقم  هب  ات  زاس  هدامآ  تماقتـسا  ربص و  يارب  ار  نتـشیوخ  یـسوم ! يا 
نآ هد و  نیرمت  یئابیکـش  يرابدرب و  هبرح  اب  ار  دوخ  شکرـس  سفن  یبای . تسد  یهاگآ  ملع و  هب  ات  زاس  رادـیب  تبلق  رد  ار  يراکزیهرپ 

. ینک ادیپ  یئاهر  مرج  هانگ و  زا  ات  زاس  روهقم  هلیسونیدب  ار 
ملع و اریز  يزاس ؛ لاـیخ  هدوسآ  غراـف و  يزیچ  ره  ملع  زا  یئاریذـپ  يارب  ار  شیوخ  دـیاب  یتسه  شناد  ملع و  ناـهاوخ  رگا  یـسوم ! يا 

. دهد رارق  نآ  رایتخا  رد  يزیچ ، ره  زا  غراف  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  نآ  زا  افرص  شناد 
تـشز راوخ و  نارگید  رظن  رد  ار  نانآ  نادنمـشناد ، یئارـس  هوای  یئوگرپ و  اریز  نکم ؛ یئارـس  هوای  نانچنآ  و  وگم ، نخـس  دح  زا  هدایز 

رد لادتعا  داصتقا و  بناج  هک  تسا  وت  رب  دیامن . زورب  اراکشآ  نادرخبان ، ینورد  ياهیتشز  اهیدب و  هک  ددرگیم  بجوم  دهدیم و  هولج 
. تسا ناسنا  یشیدنا  باوص  تمکح و  هناشن  تیقفوم و  رگنایامن  یئوگ  نخس  رد  لادتعا  نوچ  ینک ؛ تیاعر  ار  نتفگ  نخس 

نوچ ریگ ؛ شیپ  رد  ار  يراد  نتـشیوخ  ملح و  نازغم ، کبـس  نادرخبان و  ربارب  رد  و  شاب ، نادرگ  يور  نانآ  زا  و  نیزگ ، يرود  نادان  زا 
. تسا نادنمشناد  رویز  ناگشیپربص و  دنمشزرا  هتسجرب و  يایازم  زا  يراد  نتشیوخ  ملح و 

اریز وش ؛ ادج  وا  زا  طایتحا  مزح و  اب  و  نک ، رایتخا  توکس  وا  مانـشد  ربارب  رد  یمارآ  شمرن و  اب  تفگ ، مانـشد  ارت  ینادان  درف  هک  هاگنآ 
اب نیاربانب  . ) تسا هدومن  راـهظا  وت  هب  هک  دـشابیم  نآ  زا  شیب  تسا  هدرک  وت  راـثن  هک  یمانـشد  وت و  هب  تبـسن  وا  يراـک  منادـن  لـهج و 

(. يدرگیم دنم  نایز  رتمک  وا ، زا  دوخ  هناطاتحم  نتفرگ  هلصاف  توکس و 
. اشگم يرادن ، یئانشآ  نآ  نتسب  زرط  هب  تسب و  ار  نآ  يزیچ  هچ  ینادیمن  هک  ار  يرد  نارمع ! رسپ  يا 

. درک زاب  ار  نآ  تیفیک  هچ  هب  دیاب  دوشگ و  ار  نآ  يزیچ  هچ  ینادیمن  هک  دنبم  ار  يرد  زین  و 
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وا شیارگ  تبغر و  و  ددرگیمن ، فقوتم  يزرم  دح و  چیه  رد  ایند  هب  تبسن  وا  عمط  یگنسرگ و  یگتسبلد و  هک  یسک  نارمع ! رـسپ  يا 
دزاسیم و هیامورف  ار  دوخ  هک  وا  دنادب ؟ ادخ  هدنب  ار  نتـشیوخ  هدوب و  ادخ  دباع  دـناوتیم  هنوگچ  دلـسگیمن ، دریگیمن و  نایاپ  ایند  هب 

هنوگچ تسین ) یـضار  وا  تیـشم  ریدـقت و  هب  و   ) دـنکیم مهتم  شیوخ  تشونرـس  رد  ار  يادـخ  و  تسا ، فـقاو  دوـخ  لاـح  تراـقح  هب 
.!؟ دشاب ایند  هب  یئانتعا  یب  یئاسراپ و  يوخ  ياراد  و  دهاز ، دناوتیم 

رد نارگید ، هب  ملع  میلعت  رد  وت  فدـه  دـیابن  ینک . لمع  نآ  نیزاوم  قبط  رب  هک  زومایب  فدـه  نیا  اب  ار  تامولعم  فراعم و  یـسوم ! يا 
رد ار  نارگید  دوخ ، یهابت  رذگهر  زا  هتخاس و  هابت  ار  نتـشیوخ  هک  تسا  نیا  نآ  هجیتن  اریز  دنامب ؛ دودـحم  ندز ، فرح  نتفگ و  نخس 

(. ینامب هرهب  یب  رون ، نیا  زا  دوخ  یلو  ( ؛ » یهد رارق  تیاده  رون  ریسم 
( مالسلا هیلع   ) یسیع

: دومرف دوخ ) نارای  هب  ( ) مالسلا هیلع   ) یسیع
زا جراخ  ياهشـشوک  و   ) یعاسم نودـب  امـش  يزور  هک  یلاح  رد  دـیرادیم ، راـک  هب  يویند  ياـهزاین  نیماـت  يارب  ار  دوخ  يورین  امـش  »

هیاس رد  زج  ترخآ  يزور  نیمات  هک  یلاح  رد  دیشوکیمن ؛ دیاش ) دیاب و  هک  نانچنآ   ) ترخآ يارب  نکل  تسا . هدش  نیمات  امـش ) هزادنا 
. تسین رسیم  امش  ششوک  لمع و 

نارودزم امـش  . ) دیزاسیم هابت  عیاض و  ار  ناتملع  یلو  دـیرادیم  تفایرد  ار  شیوخ  دزم  نوچ  دـیتسه ، يدـب  نادنمـشناد  ناملاع و  امش 
لمع تساوخرد  امـش  زا  وا  هک  ياهظحل  نآ  دینادب  و  ددرگ ، ایوج  لمع  زا  ابیرق  راک  بحاص  تسا  نکمم  هک  دیـشاب ) هجوتم  دـیاب  ادـخ 

هبلاطم و نیا  ربارب  رد  هاگنآ  . ) دیدرگیم لقتنم  روگ  هریت  يانگنت  هب  روانهپ  يایند  نیا  زا  ابیرق  زین  امـش  و  دسریم ، ارف  يدوز  هب  دـنکیم 
امـش هب  هک  دومرفیم  یهن  يدـیکات  نامه  اب  تیفیک و  نامه  هب  هانگ  مرج و  زا  ار  امـش  لاـعتم  دـنوادخ  تفگ )؟ دـیهاوخ  هچ  تساوخرد 

. دیراد ياپ  هب  ار  زامن  دیریگ و  هزور  ات  داد  نامرف 
. تسناد دنمشناد  ملاع و  تسا -  هدروآ  مشخ  هب  ار  يو  وا ، قزر  يزور و  طیارش  عاضوا و  هک  ار -  یسک  ناوتیم  هنوگچ 

عاضوا و هک  دـنادیم  دوخ  هک  یلاح  رد  درک ، قـالطا  يو  رب  ار  ملع  لـها  ماـن  دزاـسیم ، تسپ  ریقح و  ار  شیوخ  تلزنم  ماـقم و  هکنآ  و 
؟ تسا هدش  نییعت  یهلا  تردق  ملع و  ياپ  هب  اپ  وا  یگدنز  طیارش 

هجاوم اهنآ  اب  دوخ  یناگدـنز  رد  هک  يزیچ -  چـیه  هب  دزاسیم و  مهتم  شیوخ ، یناگدـنز  تشونرـس  رد  ار  يادـخ  دوخ  هک  یـسک  اـیآ 
.؟ دروآ باسح  هب  ملع  لها  رامش  رد  ار  دوخ  دناوتیم  هنوگچ  ددرگیمن ، یضار  تسا - 

نایز لماوع  هب  و  تسا ) نادرگ  يور  ترخآ  زا  و   ) هدروآ يور  ایند  دوخ  هب  دراد و  ناحجر  ترخآ  رب  وا  هاگدـید  رد  شیایند  هکنآ  اـیآ 
رد دناوتیم  هنوگچ  دراد ، یگتسبلد  هقالع و  لابقا و  شیوخ ، یناسنا  يونعم و  تیـصخش  هب  دنمدوس  لماوع  زا  شیب  شتایونعم  هب  شخب 

.؟ دریگ رارق  ملع  لها  دادع 
رب راتفر ، لمع و  يایوج  دوخ  یلو  دیوگیم ؛ نخس  يروآ ، مان  ترهـش و  روظنم  هب  هک  درک  قالطا  یـسک  رب  ار  ملاع  ناونع  ناوتیم  ایآ 

(. 165 ( »؟ دشابیمن شراتفگ  قبط 
. دومن قالطا  ار  ملع  لها  ءاملع و  ناونع  ناوتیمن  اههورگ  نیا  هب  يرآ  )
(. دنتسین اراد  ار  یناشن  ناونع و  نینچ  تفایرد  یگتسیاش  هجوچیه ، هب  و 

: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر 
سپـس ددرگ . هتخورفارب  اهنآ  يارب  دـنازوسب و  دزاس و  نایرب  ار  اـهنآ  دـیآرد و  اـهنآ  رب  خزود  شتآ  هک  تریـسدب ، نادنمـشناد  رب  ياو  »

: دومرف
نوچ ایند ؛ یناگدنز  هنیزه  هنؤم و  ظاحل  زا  اما  یمدرم ؟ نینچ  ترخآ  ایند و  هنازور  توق  نارگ و  راب  تسا  اسرف  تقاط  تخـس و  ردـقچ 
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هدرک یتسدـشیپ  نادـب  هتفاـی و  تسد  نآ  هب  وت ، زا  شیپ  يراـکهانگ  قساـف و  يدـید  هکنآ  زج  يدرکن  زارد  اـیند  زا  يزیچ  هب  ار  تتـسد 
. تسا

. دـنهد تا  يراـی  وت ، ترخآ  هنیزه  هشوت و  نیماـت  رد  هک  یباـییمن  شیوخ  يارب  یناراـی  ترخآ ؛ رد  وت  اریز  ترخآ ؛ هنؤم  رظن  زا  اـما  و 
(166)

: تفگ هک  دناهدروآ  نینچ  هنع ) هللا  ناوضر   ) يرافغ رذ  یبا  زا 
تـسد يویند  ضارغا  زا  یکی  هب  نآ  رذگهر  زا  دهاوخب  و  دریگارف ، ار  تیناسنا  ترخآ و  هب  طوبرم  فراعم  مولع و  زا  یملع  یـسک  رگا 

زا يرثا  دناوتیمن  دیـسر و  دهاوخن  يو  ماشم  هب  تشهب  يوب  یتح ) ، ) دهد رارق  يویند  فادـها  زا  یفدـه  هب  لین  هلیـسو  ار  نآ  ینعی  دـبای ،
(. 167 « ) دبایب شیوخ  يارب  ار  تشهب 

تسا نیمک  رد  هراومه  نادنمشناد  صالخا  ندرب  نایم  زا  يارب  ناطیش  ه - 

هراشا

ینعم و ياراد  صالخا  دشابیم . یناوارف  تیمها  ياراد  هرطاخمرپ و  لاح  نیع  رد  ردقنارگ و  یسب  تین ، یکاپ  صالخا و  تلزنم  ماقم و 
هب دشاب ، صالخا  یلاع  ماقم  يایوپ  یـسک  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  راومهان  راوشد و  تخـس  نآ ، هلق  هب  ءاقترا  هک  تسا  یقیقد  موهفم 

یلوبق رادم  تین ، یگزیکاپ  صالخا و  اریز  دـشابن ؛ نینچ  ارچ  دراد . زاین  یفاک  دـهج  دـج و  راوتـسا و  تسرد و  هشیدـنا  قیقد و  یـسررب 
نادـباع و تدابع  هدزاب  هرمث و  دـشابیم . راوتـسا  ینتبم و  وا  هدارا  تیفیک  صالخا و  هیاپ  رب  ناـسنا  لاـمعا  شاداـپ  تسا . ناـسنا  لاـمعا 
( یباـیزرا و   ) رادـیاپ ناـنآ  هدارا  تیفیک  صـالخا و  روـحم  رب  ادـخ  هار  نادـهاجم  شـشوک  و  نادنمـشناد ، تمحز  جـنر و  و  ناـیاسراپ ،

. ددرگیم

ءاملع زا  یخرب  صالخا  تلق 

، صالخا هزیمآ  هک  دنیبیم  دنک ، یسرزاب  شیتفت و  ار  دوخ  راتفر  تیهام  تقیقح و  دور و  ورف  نتشیوخ  رد  دشیدنیب و  دوخ  اب  ناسنا  رگا 
رد صالخا ، هب  لخم  لماوع  هدروآ و  يور  وا  لامعا  هب  تدـیقع ، رد  داسف  ياههبئاش  اما  دـشابیم . زیچان  كدـنا و  وا ، راتفر  لامعا و  رد 

. تسا هداهن  مکارت  دیازت و  هب  ور  وا  راتفر 
هب لخم  لماوع  نیا  موجه  ضرعم  رد  نارگید  زا  شیب   ) دنتسه ملعتم  وجشناد و  و  دنمشناد ، ملاع و  ناونع  ياراد  هک  یناسک  صوصخب  و 

بئاوش زا   ) ياهعومجم زا  راک -  زاغآ  رد  ملع -  لها  زین  نایوجـشناد و  بالط و  یمومع  هزیگنا  هک  صخـالاب  و  دـنراد ، ) رارق  صـالخا 
ماقم و هب  ینامداش  یشوخلد و  یئوج ، يرترب  تذل  يروآ ، مان  يزودنا ، لام  یبلط ، هاج  زا : دنترابع  هک  تسا ) هتفای  مرف  يدام ، يویند و 

. دوخ يوس  هب  مدرم ، شیاتس  ساپس و  بلج  نارگید و  حدم  نتخیگنارب  و  دایز ، ناوریپ  نتشاد  يربهر و  بصنم 
و  ) دزاسیم هابتـشا  راچد  ار  نانآ  نآ ، رب  هوالع  و  دزیخیم ) رب  اههزیگنا  نیا  ددـم  هب  زین   ) ناطیـش یهاگ  ناطیـش : بناـجب  قح  ياـهگنرین 

: دیوگیم و  دنکیم ) هسوسو  ار  اهنآ  یفیخس ، ياههزیگنا  نینچ  دوجو  مغریلع 
هللا یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر  هک  تسا  ینیئآ  تعیرش و  زا  عافد  تیامح و  نید و  رشن  زا  ترابع  نایوجشناد ، نادنمشناد و  امـش  فده 

! تسا هدرک  داینب  ار  نآ  هلآ ) هیلع و 
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ناطیش زا  یگدروخ  بیرف  مئالع 

نیا هک  دـیاشگیم  هرهچ  هاگنآ  دـهدیم ) رارق  ریثات  تحت  ار  ملع  لها  بـالط و  زا  يرایـسب  هک   ) دـصاقم فادـها و  نیا  رادومن  رهظم و 
دوخ زا  مدرم  هک  دـننک  ساسحا  نینچ  و  دـندرگیم ، هجاوم  دوخ  زا  رت  ملاع  رترب و  رتهب و  ینالامه  دارفا و  اب  نایوجـشناد  ءاـملع و  هنوگ 

. دنوشیم روآ  يور  اهنآ  زا  رتالاو  ياهتیصخش  هب  هدش و  نادرگ  يور  اهنآ 
مارتحا ملاع  دارفا  نیا  هب  هک  یـسک  هب  تبـسن  هک  دـنیامن  ساسحا  نینچ  رگا  دـنیامزایب . ار  نتـشیوخ  یناور ، رظن  زا  دـیاب  یتلاح  نینچ  رد 

هک یـسک -  هب  تبـسن  یلو  دـندرگیم ، لاحـشوخ  وا  رادـید  زا  دـنا و  لئاق  يرتشیب  مارتحا  تسا  دـقتعم  وا  يرترب  لضف و  هب  درازگیم و 
دوخ رد  دـهدیم -  ناشن  يرتشیب  لیامت  دراد ، اـهنآ  زا  يرت  نوزف  یگتـسیاش  هک  يرگید  ملاـع  هب  زین  تسین و  لـئاق  اـهنآ  يارب  یمارتحا 

هتشگ و ایند  هتفیش  تخس ، یتلاح -  نینچ  نتشاد  رطاخ  هب  هک  دننادب -  نادنمشناد  نایوجـشناد و  نیا  دیاب  دنیامنیمن ، ساسحا  ياهقالع 
یناطیـش ياهگنرین  ریثات  تحت  هنوگچ  هک  دننادن  تسا  نکمم  هتبلا  دناهدش . ناطیـش  گنرین  بیرف و  راتفرگ  دوخ ، نیئآ  نید و  هب  تبـسن 

(. دنا هدروخ  بیرف  یقیرط ، هچ  زا  و   ) هتفرگ رارق 
ینوگرگد هنانز و  يدنم  تریغ  شوختسد  نانز ، نوچمه  هک  دهدیم  قوس  یئاج  هب  ار  ملع  لها  زا  ياهراپ  یناور ، تلاح  نیا  زین  یهاگ 

دنیآ و شوخان  اهنآ  رب  دراد  دمآ  تفر و  رگید  ملعم  داتـسا و  اب  ناشنادرگاش  زا  یـضعب  دننیبب  رگا  هک  تروص  نیا  هب  دـنوشیم . یناور 
يرتنوزف هرهب  دوس و  نامیا ، نید و  ظاـحل  زا  زین  يداتـسا  نینچ  زا  نادرگاـش  هنوگ  نیا  هک  دـننادیم  هکنیا  اـب  تساـسرف ، تقاـط  قاـش و 

. دندرگیم ضیفتسم  یهجوت  لباق  رح  رد  وا  زا  هدرک و  بسک 
يایاوز اههاگناهن و  رد  هک  تسا  ياهدنـشک  كاندرد و )  ) تایـصوصخ تافـص و  زا  یـشوارت  دنمـشناد ، ملاع و  کـی  یناور  تلاـح  نیا 

هک دنادب  دیاب  هک  یلاح  رد  تسا ، هدیهر  تافـص ، نیا  زا  هک  دنکیم  روصت  دنمـشناد  ملاع و  نیا  یلو  تسا ؛ هتفرگ  ياج  وا  بلق  یفخم 
اهنآ لاثما  اههناشن و  مئالع و  نانچ  اب  زومرم -  تایصوصخ  تافص و  نیا  دشابیم . ناطیش  بیرف  گنرین و  راتفرگ  زین  يروصت  نینچ  رد 

. دوشیم رادیدپ  فوشکم و  نارگید ، ای  وا و  دوخ  رب  ماجنارس  - 
ملاع و هدهاشم  تروص  رد  دیدرت  یب  دشاب ، ادخ  نیئآ  نید و  زا  ترابع  ارـصحنم  لیـصحت ، میلعت و  رد  وجـشناد  ملاع و  کی  هزیگنا  رگا 

راچد هکنآ  هن   ) ددرگ لاحشوخ  رایسب  دیاب  دهدیم  يرای  نید ، رشن  میلعت و  رد  ار  وا  و  هدرک ، یعاسم  كارتشا  وا  اب  هک  رگید -  دنمشناد 
اذـل دـنا .) هدروآ  يور  يرگید  صخـش  هب  هتفاترب و  يور  وا  زا  شنارـشاعم  نادـنمتدارا و  ارچ  هک  دوش  هنانز  تریغ  ینوگرگد و  تالاح 

هدناسر ددم  يدنمشناد ، نانچ  دوجو  اب  ار  وا  هک  دنک  يرازگ  ساپـس  ار  يادخ  نینچ ، نیا  يرگید  دنمـشناد  ملاع و  ندش  رادیدپ  اب  دیاب 
هتخاس و هدـنیازف  ار  نید  میکحت  لماوع  هک  دـشاب ) راگدرورپ  رازگـساپس  رکاش و  دـیاب  يرآ   ) تسا هداد  شیرای  میلعت ، هفیظو  ءادا  رد  و 

هداد رارق  مدرم  رایتخا  رد  ناوارف  ار  ادـخ  ناگداتـسرف  مسر  هار و  ننـس و  ناگدـننک  ءایحا  یهلا و  نیئآ  ناراگزومآ  مدرم و  هدوت  ناربهار 
. تسا

دوشیم دراو  يرگید  رد  زا  ناطیش 

اب و  دناسریم ، رمث  هب  اهنآ  رد  ياهدننازغل  هدنزغل و  یناور  تالاح  و   ) دزادنایم هابتـشا  هب  ار  نادنمـشناد  رگید ) قیرط  زا   ) ناطیـش یهاگ 
: دیوگیم اهنآ  هب  بناج ) هب  قح  ینانخس 

میلعت شاداپ  باوث و  زا  وت -  زا  نادرگاش  نتفاترب  يور  رطاخ  هب  هک  دریگیم  هشیر  اجنآ  زا  وت ) زا  نادیرم  نتفاترب  يور  رد   ) وت هودنا  هک 
نارگید هب  ندروآ  يور  و  وت ، زا  نادیرم  نادرگاش و  ندنادرگ  يور  فارـصنا و  سفن  رطاخ  هب  افرـص  وت  هودـنا  سپ  يدرگیم . مورحم 
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وت زا  دـندرگزاب و  وت  يوس  هب  هرابود  مدرم  اـی  نادرگاـش و  نیا  رگا  اریز  تسا ؛ ) هتـسیاش  اـجب و  وت  هودـنا  مغ و  نیا  هرخـالاب  و  . ) تسین
. دوب یهاوخ  رادروخرب  داشرا  میلعت و  شاداپ  زا  املسم  دنروآ  مهارف  ار  شیوخ  ینید  شنیب  شناد و  وت ، هلیسو  هب  دنریگ و  زردنا 

، ياهسوسو نینچ  اب  ناطیـش  ! ) تسا اجب  هدوتـس و  یـشاداپ -  باوث و  نانچ  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  وت -  هودنا  هک  تسا  یهیدـب  نیاربانب 
زین دنمـشناد  ملاع و  نیا  دـهدیم . بناج  هب  قح  ياهرهچ  وا  یناور  تالاح  هب  و  هدرک ، هیجوت  وا  يارب  ار  يدنمـشناد  ملاع و  نانچ  هودـنا 
 - وا مغ  هودنا و  تسا و  وا  اب  قح  هک  دنکیم  روصت  دروخیم و  بیرف  اذل  تسین ؛ ناما  رد  اههسوسو  هنوگ  نیا  سرریت  زا  نارگید  دـننام 
رد وا  ندوب  میلست  دایقنا و  هک  دنادیمن  اون  یب  دنمشناد  ملاع و  نیا  یلو  تسا ؛ ) هدیدنسپ  اجب و  وا -  زا  شنادیرم  نتفاترب  يور  رطاخ  هب 

هدزاب نید و  دـئاوع  و  هتخاس ، رت  هدـنیازف  ار  وا  شاداپ  باوث و  نتـشیوخ ، زا  رترب  رت و  قیـال  دارفا  هب  مهم  روما  ندرک  میلـست  و  قح ، ربارب 
. تساخیم رب  نارگید  داشرا  میلعت و  هب  یئاهنت  هب  هک  دنادرگیم  یتروص  نآ  زا  رتناوارف  ار  وا  يونعم 

دارفا هب  نآ  میلـست  و  میلعت ، داشرا و  بصنم  ماقم و  نداد  تسد  زا  اب  هچنانچ  مالـسلا ) مهیلع   ) ناماما ناربمایپ و  ناوریپ  هک  دنادب  وا  دـیاب 
قوفام هک  یشهوکن  دنتفرگیم ، رارق  شهوکن  داقتنا و  دروم  تدش  هب  دندشیم  نیگهودنا  مومغم و  ناحلاص ، هب  نآ  راصحنا  و  هتسیاش ،

هب اـهبصنم  روما و  ضیوفت  و  قح ، ربارب  رد  ناـماما  ءاـیبنا و  ناوریپ  ندوـب  میلـست  داـیقنا و  هک  تفگ  دـیاب  هکلب  تسین . روـصت  لـباق  نآ 
. دیآیم رامش  هب  اهنآ  راتفر  نیرت  شزرارپ  نیرتالاو و  دنرادروخرب  یفاک  یگتسیاش  زا  هک  يدارفا 

. دزاسیم رتراشرس  ترخآ ، ایند و  رد  ار  نانآ  ینامیا  ینید و  دئاوع  قح ، ربارب  رد  اضر  میلست و  تلاح  نیا  و 
ياـهبیرف اـهگنرین و  هدزاـب  رت ، ) هتـسیاش  دارفا  هب  نآ  میلـست  زا  سوسفا  و   ) داـشرا میلعت و  بصنم  نداد  تسد  زا  هودـنا  مغ و  يراـب ،

. تسا یناطیش 

یناطیش ياهگنرین  زا  يرگید  همشچ 

: دنیوگیم دوخ  اب  دنریگیم و  رارق  ناطیش  گنرین  ریثات  تحت  رگید ) ياهنوگ  هب   ) نادنمشناد زین  یهاگ  هکلب 
، هبرجت کحم  اب  هک  یعقوم  ات  ار -  سفن  ثیدح  نیا  هتبلا  دش . دنهاوخ  نامداش  دوش  ادـیپ  تسوا -  زا  رتهب  رترب و  هک  يرگید -  درف  رگا 

. دنراد دوخ  اب  دندرگن -  نومزآ  ناحتما و 
هب ياه   ) هدعو ربارب  رد  ناسنا  هک  مینادیم  اریز  دنزاسیم ؛ یضار  ار  نتـشیوخ  وگتفگ ، نیا  اب  دنریگ  رارق  ناحتما  هتوب  رد  هکنآ  زا  شیپ  و 

اریذپ و یتلاح  دریگ -  رارق  ناحتما  لمع و  ربارب  رد  هکنآ  زا  شیپ  اهنخـس -  هنوگ  نیا  لاثما  یئاهـسفن  ثیدـح  و  نمرخ ) رـس  حالطـصا :
لوغ اب  و   ) ددرگ وربور  نیگنـس  ياهثداح  اب  ومه  رگا  یلو  دهدیم . شوخ  هدعو  نتـشیوخ  هب  یناسآ  یگداس و  هب  و  دراد ، زیمآ  فاطعنا 

دیدـپ وا  رد  ینیـشن  بقع  عاـجترا و  تلاـح  هک  ددرگیم  یناور  ینوگرگد  یحور و  بـالقنا  راـچد  ناـنچ  دوش ) هجاوـم  ناـحتما  بیهم 
. دنکیمن ءافو  هجو  چیه  هب  تسا  هتسب  دوخ  اب  هک  ینامیپ  هدعو و  هب  دیآیم و 

، ناـحتما دـیرجت و  ماـگنه  هب  یـصخش ) ياهتدـهاجم  و   ) دـنوادخ فطل  یناـبهاگن و  هیاـس  رد  هک  دـنراد  دوـجو  زین  یئانثتـسا  دارفا  هتبلا 
ربارب رد  هک  يدارفا  دنتـسین ، دایز  ردـقنآ  یئانثتـسا  دارفا  نینچ  . ) دـندرگیمن یناور  ینوگرگد  بـالقنا و  راـتفرگ  هتخاـبن و  ار  نتـشیوخ 

اههلیح و زا  هک  دننادیم  یناسک  ار  وم ) زا  رتکیراب  هتکن   ) نیا دنریگیم .) شوغآ  رد  ار  تیقفوم  يزوریپ و  دهاش  تاناحتما ، اهـشیامزآ و 
زابرید زا  وا  ياههلیح  دیاکم و  ناطیش و  اب  و  ، ) دناهدوب وا  ياههعدخ  اب  شیامزآ  مرگرس  ینالوط  ياهتدم  و  دناهاگآ ، یناطیش  ياهگنرین 

(. دنا هدرک  ادیپ  یئانشآ  وا  ياهیراک  بیرف  نف  توف و  هب  هدرک و  مرن  هجنپ  تسد و 

ناطیش ياهگنرین  سرریت  زا  زیرگ  هار 
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و دزیخرب ، دوخ  یحور  نامرد  هب  دیاب  تسا  هتفای  هار  شناور  ناج و  رد  هدنشک  كاندرد و  یناور  تلاح  نیا  هک  دنک  ساسحا  یسک  رگا 
درد مدرم  لد و  لها  هب  شیوپ -  شـشوک و  مغریلع  دوخ -  طـیحم  رد  رگا  دریگ . ددـم  یناور  يراـمیب  نینچ  ياوادـم  يارب  لد  لـها  زا 

. درب هانپ  شیوخ -  نامرد  هخسن  نتفای  يارب  ناشراثآ -  اههتشون و  هب  درکن  ادیپ  یسرتسد  سانشوراد  انشآ و 
نانآ و زا  یناشن  مان و  طقف  و  هتفر ، نایم  زا  نانآ  راثآ  هک  دوش  هجوتم  دـبای و  تسد  تسناوتن  ناشراثآ  هب  هن  لد و  لها  هب  هن  انایحا  رگا  و 

نامرد جالع و  و  ، ) ددرگ هدنهانپ  وا  يرای  ترـصن و  راگدرورپ و  قیفوت  ددـم  هب  دـیاب  هک  تسا  اجنیا  تسا ، هدـنام  یقاب  ناش  یملع  راثآ 
تفایرد شریذپ و  هنیمز  دادعتـسا و  هک  دنک  ساسحا  رگا  دیامن .) تساوخرد  وا  زا  دراذـگ و  نایم  رد  شیوخ  يادـخ  اب  ار  دوخ  يرامیب 

لوـمُخ و ياـیوج  و  دریگ ، شیپ  رد  ار  ینیـشن  هیواز  تلزع و  هار  و  دـنک ، راـیتخا  یئاـهنت  دـیاب  ریزگاـن  درادـن  دوـجو  وا  رد  یهلا  قـیفوت 
. دهدن رارق  نارگید  ياهشسرپ  تالاؤس و  سرریت  رد  ار  نتشیوخ  و  دشاب ، یمانمگ 

يراددوخ نداد  خساپ  زا  دنکن -  زارحا  ار  میلعت  ملعت و  یگتسیاش  تقایل و  طیارـش  هک  هاگنآ  ات  اهـشسرپ -  اب  ندش  هجاوم  تروص  رد  و 
. دیامن

دوشیم دراو  يرد  ره  زا  ناطیش 

: دنیوگیم دوشیم و  دراو  يرگید  رد  زا  دنمشناد ) ملاع و  نداد  بیرف  يارب   ) ناطیش زین  یهاگ 
لومعم و باب و  حـتف  ینیـشن ، هشوگ  دـنک و ) رایتخا  ءاوزنا  تین ؛ صولخ  نادـقف  یگتـسیاش و  زارحا  مدـع  رطاخ  هب  ناسنا   ) دـشاب انب  رگا 

نیئآ نید و  نامزاس  ساسا و  و  دریگیم ، رارق  يدوبان  شیاسرف و  رطخ  ضرعم  رد  یهلا  ياهـشناد  يرـشب و  فراعم  مولع و  ددرگ ، جیار 
. دنرامش تشگنا  كدنا و  رایسب  تین ، نسح  صولخ و  زا  رادروخرب  تقایل و  دجاو  دارفا  نوچ  دراذگیم ؛ یناریو  هب  ور  مالسا 

! دیآیم رامشب  تادابع  اهتعاط و  نیرتگرزب  زا  مدرم  نیئآ  نید و  ندیشخب  ناماس  هک  دننادیم  همه  زین  و 
اهیورجک فارحنا و  هب  میقتسم  طارص  زا  ار  دارفا  دهاوخیم  هناموصعم -  ياهیئامن  هرهچ  بناجب و  قح  ياههسوسو  نانچ  اب  ناطیـش -  )

يریگ و هراـنک  اـب  مالـسا  نید  هـک  داد  خـساپ  هنادـنمزوسلد  ياههعدـخ  هناـبآم و  سیلبا  ياههشیدـنا  نـینچ  هـب  دـیاب  یلو ) دـهد ؛ قوـس 
مدرم نایم  رد  ار  يرادمتسایر  یبلط و  هاج  ناطیـش ، هک  ینامز  ات  هتبلا  ددرگیمن . یگدوسرف  ساردنا و  راچد  تقایل ، یب  دارفا  یئوجاوزنا 

هتـسخ و زیگنا  هسوسو  ياـهتیلاعف  نینچ  زا  زین  تماـیق  زور  اـت  هک  مینادیم  و  دـیامنیم -  بلج  نآ  يوس  هب  ار  دارفا  دـنکیم و  جـیورت 
زور ترخآ و  رد  هک  دـنزیخیم  اـپ  هب  یهورگ  شناد  ملع و  رـشن  يارب  هکلب  ددرگیمن ؛ سردـنم  ضرقنم و  نـید ، دوـشیمن -  هدوـسرف 

: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هکنانچ  دنرادن . یبیصن  هرهب و  ظح و  تمایق ،
(168  ) مهل قالخال  ماوقاب  نیدلا  اذه  دیؤی  هللا  نا 

. دنا بیصن  یب  تمایق ) زور  رد   ) هک دنکیم  دییات  تیوقت و  مدرم  زا  یهورگ  ددم  هب  ار  نید  نیا  لاعتم  يادخ 
: دومرف زین  و 

(169  ) رجافلا لجرلاب  نیدلا  اذه  دیؤی  هللا  نا 
. دنکیم تیوقت  ینابهاگن و  دییات و  راکهانگ ، رجاف و  درف  یعاسم  اب  ار  نید  نیا  لاعتم  دنوادخ 

مرگرـس مدرم ، اب  شزیمآ  رـشح و  هب  و  تفرگ ، رارق  یناطیـش  ياهیزادنا  طلغ  اههسوسو و  نانچ  ریثات  تحت  دیابن  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب 
میظعت و زا  يرادروخرب  هب  هقالع  یئوجانث و  یبلط و  هاج  سح  یگتـسیاش ، ) زارحا  مدـع  تین و  صولخ  نادـقف  تروص  رد  نوچ  ( ؛ دـش
رد  ) مدرم اب  شزیمآ  تفلاخم و  يرآ  دراذـگیم . ومن  دـشر و  هب  ور  ناسنا  بلق  رد  اهنآ -  اـب  ترـشاعم  رذـگهر  زا  مدرم -  تشادـگرزب 
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. دیامنیم سرغ  ناسنا  لد  رد  ار  تیصخش  یگناگود  قافن و  رذب  یگتسیاش ، ) زارحا  مدع  تروص 
: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر 

ددـم هاـیگ  شیور  هب  تبوطر ) و   ) بآ هکناـنچنآ  دـنایوریم ، ناـسنا  بلق  رد  ار  یئورود  قاـفن و  اـیند ، لاـم  هب  یگتـسبلد  یبلط و  هاـج  »
(170 .« ) دنکیم

: تسا هدومرف  ومه  و 
و يرابنایز ، ررـض و  زا  دنوشیم -  اهر  نادنفـسوگ  لغآ  نایم  رد  هک  صیرح -  هنـسرگ و  راوخنوخ و  هدنرد و  گرگ  ود  داسف  نایز و  »

(171 .« ) تسین رترابنایز  رتشیب و  ناملسم ، درف  نامیا  نید و  هب  یتسود  لام  یبلط و  هاج  سح  همطل 
نکمم انایحا  هک  ار -  تسپ  تافـص  زومر  رارـسا و  ات  دزادنا  راک  هب  ار  شیوخ  هشیدنا  رکف و  ینید ، دنمـشناد  ملاع و  درف  کی  دیاب  سپ 

 - ياهنتف ررـض و  نوچ  دیامن ؛ طابنتـسا  ار  اهنآ  زا  یئاهر  تاجن و  مسر  هار و  و  دنک ، یئاسانـش  نطفت و  دـشاب -  هتفای  هار  شلد  رد  تسا 
زا ددرگیم  مدرم  دـئاع  درگاش -  ملعتم و  دنمـشناد و  ملاع و  بلق  رد  بولطماـن  یناور  تـالاح  تسپ و  تافـص  نیا  خوسر  قیرط  زا  هک 

رهاظم و مامت  رد  دنمشناد  ملاع و  اریز  تسا ؛ رتگرزب  رتمهم و  يدایز  بتارم  هب  دسریم ، هعماج  هب  ملعتم  ملاع و  ریغ  زا  هک  يداسف  هنتف و 
کی راتفر  لامعا و  هدـهاشم  اـب  مدرم -  هدوت  یماـع و  دارفا  دـشابیم . نارگید  يارب  یقـشمرس  وگلا و  دوخ ، راـتفر  یفنم  تبثم و  هاـگیاپ 

: دنیوگیم دنمشناد -  ملاع و 
هک دنرتراوازس  دننزن و  یلامعا  نینچ  هب  تسد  هک  دنتسه  ام  زا  رت  هتسیاش  نادنمـشناد  ءاملع و  دشاب  هدوتـسان  تشز و  یلامعا ، نینچ  رگا 

. دنیامن بانتجا  اهنآ  زا 
باکترا رد  اهنآ  تراسج  تارج و  و  . ) دـندرگیم دنـسپان  ياهراتفر  راتفرگ  ءاملع ،-  هدوتـسان  لامعا  رذـگهر  زا  نادان -  لهاج و  دارفا 

. دراذگیم ینوزف  هب  ور  تشز ، لامعا 
(. دنیوجیم دانتسا  دنمشناد  ملاع و  راتفر  هب  دنراذگ  هحص  شیوخ  هدوتسان  لمع  يور  هکنآ  يارب  و 

: دراد دوجو  يدایز  توافت  اناد ، ملاع و  درم  کی  هانگ  و  عالطا ، یب  یماع و  درف  کی  هانگ  مرج و  نایم 
راب دنمـشناد ، ملاع و  کی  شود  رب  یلو  دـشکیم . شود  هب  ار  شیوخ  یـصخش  هانگ  راب  طقف  زیخاتـسر  زور  رد  عالطا  یب  یماـع و  درف 

 - دـنیامنیم يوریپ  وا  شور  هار و  زا  تمایق  زور  اـت  و  هتفرگ -  قشمرـس  وا  زا  شیوخ  لاـمعا  رد  هک  یناـسک  همه  هاـنگ  وا و  دوخ  هاـنگ 
. دنکیم ینیگنس 

ثیداحا رابخا و  یط  تقیقح  نیا  هکنانچ  دبای . روضح  یهلا  لدـع  هاگـشیپ  رد  زیخاتـسر  زور  هب  ینکـشرمک  نارگ و  راب  نانچ  اب  دـیاب  و 
. تسا هدش  دزشوگ  ام  هب  ربتعم ، حیحص و 

: تفگ دیاب  هدرشف  روط  هب 
زج هک -  تسا  كانفرژ  قیمع و  یئایرد  نوچمه  تدـیقع ، صولخ  اب  راتفر  یگنهامه  هلاـسم  تین و  صـالخا  تقیقح  حیحـص  تخاـنش 

مدرم نیا  زا  زین  دنوادخ  تشگ . دنهاوخ  یناطیـش  گنرین  راتفرگ  هدـش و  قرغ  الامتحا  نآ ، رد  یگمه  يردان -  دارفا  مدرم و  زا  یکدـنا 
: دیامرفیم هدرک و  دای  میرک  نآرق  رد  یئانثتسا  ردان و 

(172  ) نیصلخملا مهنم  كدابع  الا 
: دیوگیم ناطیش 

. دندنم هرهب  صالخا  زا  مدرم ، نیمه  نایم  زا  هک  وت  هزیکاپ  ناگدنب  زج  هب  درک ) مهاوخ  ءاوغا  ار  مدرم  همه  نم  )
ریغ رد  اریز  دنهد ؛ رارق  تبقارم  تحت  ار  دوخ  راتفر  قیقد  ياههتکن  و  دنیاپب ، تخـس  ار  نتـشیوخ  دیاب  دنوادخ  نامیا  اب  ناگدنب  نیاربانب ،

. دندنویپیم نیطایش  مسر  هار و  ناورهر  ناوریپ و  هب  هاگآدوخان  تروصنیا 
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اهنآ یهاگآ  ملع و  اب  درگاش  ملعم و  راتفر  یگنهامه  موزل  ای -  ملع -  هب  لمع   - 2
اهنآ یهاگآ  ملع و  اب  درگاش  ملعم و  راتفر  یگنهامه  موزل  ای -  ملع -  هب  لمع   - 2

مولع و اب  هارمه  هک  تسا  نیا  دنـشاب  هتـشاد  تیاـنع  ماـمتها و  نآ  هب  تبـسن  نتـشیوخ  هراـبرد  درگاـش  ملعم و  دـیاب  هک  ياهلاـسم  نیمود 
رد دنمدرخ ، لقاع و  درف  ره  تیانع  مامتها و  اریز  دندنب ؛ راک  هب  ار  فراعم  اهیهاگآ و  نیا  ماگ ، هب  ماگ  جـیردت و  هب  شیوخ ، ياهیهاگآ 

وگتفگ تیاور و  لقن و  هب  یماع  درف  کی  تایانع  اهـششوک و  یلو  ددرگیم ؛ فورـصم  ملع ، هب  لمع  نتـشیوخ و  هب  نتخادرپ  تبقارم و 
. تسا دودحم 

: ملع نتفرگ  راک  هب  هرابرد  ثیداحا  فلا - 

: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  زا 
: دناهتفای لیکشت  هتسد  ود  زا  نادنمشناد  ءاملع و  »

تماـیق زور  ءوس  بقاوع  زا  نادنمـشناد  هنوگ  نیا  دـننکیم . لـمع  نآ  قبط  رب  هتفرگ و  راـک  هب  ار  دوخ  یهاـگآ  ملع و  هک  ياهتـسد   - 1
. دنتسه نوصم 

تمایق زور  رد  ياهنوگ  هب  هدش و  يدوبان  كاله و  راچد  ءاملع ، زا  هورگ  نیا  دننکیمن . لمع  دوخ  ملع  قبط  رب  هک  رگید  ياهتسد  و   - 2
. دننیبیم رازآ  جنر و  اهنآ  دوجو  نفعت  دب و  يوب  زا  مه  نایخزود  هک  دنوشیم  روشحم 

هک تسا  یـسک  زا  ترابع  دـیامنیم -  تمادـن  فسات و  ساسحا  نارگید  زا  رت  تخـس  همه و  زا  شیب  هکنآ  خزود -  لها  عمج  نایم  رد 
، صخـش نآ  ینعی  دـتفایم . رثؤم  هدـش و  وربور  تبثم  خـساپ  اب  وا  توعد  دـنک و  توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  یئادـخ  هدـنب  رگید و  صخش 

. دوش ادخ  زا  تعاط  هب  قفوم  ددرگ و  دنب  ياپ  نیئآ  نید و  مسر  هار و  هب  و  دریگ ، رارق  میقتسم  طارص  رد  هتشگ و  وا  توعد  ياریذپ 
اهوزرآ رد  يزاورپرود  یتسرپاوه و  لمع و  نادقف  رطاخ  هب  ار -  وا  يامنهار  ربهار و  یلو  دزاس ؛ تشهب  دراو  ار  وا  شیادخ  ماجنارـس ، و 

. تسا تیعقاو  قح و  هب  ناسنا  لوصو  عنام  یتسرپاوه ، حور  تالیامت و  زا  يوریپ  اریز  دیامن ؛ خزود  دراو  تالیامت -  و 
(173 .« ) دراپسیم یشومارف  تسد  هب  ار  ناسنا  تیونعم  ترخآ و  زارد ، رود و  ياهوزرآ  و 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
فاص و هک  افـص  گنـس  يور  زا  ناراب  هکنانچنآ  دزغلیم ، اهلد  زا  وا  زردـنا  هظعوم و  دـنکن ، لـمع  دوخ  ملع  هب  دنمـشناد  ملاـع و  رگا  »

(174 .« ) دزغلب تسا  هدنزغل  هدننازغل و 
( مالسلا هیلع   ) داجس ماما  تشاذگ . نایم  رد  ترضح  نآ  اب  یئاهشسرپ  دیسر و  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  نیـسحلا  نب  یلع  روضح  يدرم 

نامه همادا  رد  داهن و  نایم  رد  ار  هیلوا  ياهـشسرپ  خنـس  زا  یـشسرپ  تشگزاـب و  ماـما  دزن  هراـبود  درم  نیا  داد . وا  هب  ار  مزـال  ياهخـساپ 
: دومرف ترضح  درک . حرطم  یتالاؤس  اهشسرپ ،

: تسا هدش  هتشون  نینچ  لیجنا  باتک  رد 
نادـب هک  ینید  یهاگآ  ملع و  عون  ره  اریز  دـینکن ؛ لاؤس  دـینادیمن  هچنآ  زا  دـیدرکن ، لمع  شیوخ  ياههتـسناد  هب  تبـسن  هک  هاگنآ  ات  »

(175 .« ) دزاسیم هدنیازف  ار  ادخ  هب  تبسن  ناسنا  يرود  بتارم  یساپسان و  رفک و  دوشن ، لمع 
: درک لاؤس  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  رمع  نب  لضفم  »

؟ دنتسه یئاسانش  لباق  یتاصخشم ، اههناشن و  هچ  اب  خزود  شتآ  زا  نایجان 
: دومرف

. ینک یهاوگ  خزود  شتآ  زا  ار  شتاجن  یناوتیم  دراد ، یگنهامه  مه  اب  شراتفر  راتفگ و  هک  یسک  ره 
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(176 .« ) تسا ياهدننک  نارگن  لزلزتم و  عضو  ياراد  ترخآ ، نید و  ظاحل  زا  یسک  نینچ  دشابن  شرادرک  قفاوم  وا  راتفگ  هک  یسک  و 
: دومرف ربنم -  رب  ینارنخس  ماگنه  هب  دوخ -  ياهراتفگ  زا  یکی  نمض  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما

.« دیبایزاب ار  تسار  هار  هک  دیما  نیا  هب  دینک  لمع  شیوخ  یهاگآ  ملع و  هب  دیدش ، اناد  ملاع و  هک  هاگنآ  مدرم ! »
تریح راچد  هک  تسا  ینئاخ  نادان و  لهاج و  دننامه  دنک  میظنت  شیوخ  تامولعم  تهج  فالخرب  ار  دوخ  راتفر  هک  يدنمـشناد  ملاع و 

، هدنبوک لیلد  تجح و  هک  تفگ  ناوتیم  هکلب  دباییمن ؛ یئاهر  نآ  زا  دیاین و  شوه  هب  شیوخ ، ینادان  باوخ  زا  تسا و  یگتشگرس  و 
. تسا رتشیب  ینادان ، تلاهج و  رد  نادرگرس  لهاج  ترسح  زا  لمع ، دقاف  دنمشناد  نینچ  ترسح  سوسفا و  و  هدوب ، رتگرزب  وا  هیلع 

هک دیهدن  هار  دوخ  هب  ینارگن  دنتـسه . لطاع  رثا و  زا  یلاخ  رمث و  یب  ود  ره  هدوب و  ینادرگرـس  تریح و  راچد  ود  ره  لهاج  ملاع و  نیا 
. دهدیم قوس  یساپسان  رفک و  هب  ار  امش  دیدرت ، کش و  نوچ  دینک ؛ دیدرت  کش و  دیابن  ددرگ . رجنم  یلدود  کش و  هب  تسا  نکمم 
امش تلاح  نیا  تسا  نکمم  نوچ  دیشابن ؛ ) نیب  مکدوخ  دینکن و  ینزو  یب  ساسحا  و   ) دیهدن لزنت  ار  دوخ  تیـصخش  شزرا و  ردقنآ  و 

يراکشزاس نیا  اب  امش  اریز  دینک ؛ يراکشزاس  هنهادم و  یسک  چیه  اب  قح  قیرط  رد  دیابن  يرآ  ددرگ . نات  يراکشزاس  هلماجم و  ثعاب 
تهج رد  یطیارـش -  ءاضف و  ره  اب  وش » تعاـمج  گـنرمه  اوسر ، يوشن  یهاوخ  : » رئاـس لـثم  قبط  دـشاب  اـنب  رگا  ینعی   ) دـینیبیم ناـیز 

نآ نایز  نارـسخ و  طاطحنا و  زا  دـیاب  ریزگان  یئامن  میظنت  طیحم  اب  گنرمه  تهج  ره  هب  يراب  ار  شیوخ  راتفر  يزاسب و  قح -  فالخ 
(. ینک لابقتسا 

یگتخابدوخ رورغ و  راچد  هک  تسا  نیا  رد  ینید ، حیحـص  شنیب  تریـصب و  دـیروآ . تسد  هب  یتریـصب  هقف و  نید ، رد  امـش  دـیاب  اـقح 
هک تسا  یـسک  زا  ترابع  وا  دهدیم ، زردنا  نارگید  زا  شیب  ار  نتـشیوخ  دـشابیم و  رتزوسلد  دوخ ، هب  تبـسن  هک  یـسک  نآ  دـیدرگن .

. دشابیم رتنوزف  نارگید ، زا  شراگدرورپ ، زا  وا  تعاط 
بناـج هب  قـح  هرهچ  شنادـجو  هاگـشیپ  رد  دوـخ  هدوـلآ  رادرک  تاـین و  هـب  و   ) دـهدیم بـیرف  نارگید  زا  رتـنوزف  ار  نتـشیوخ  هـکنآ  و 

. ددرگیم بوسحم  رتراکهانگ  شراگدرورپ ، هب  تبسن  دزادنایم ، ) شیوخ  راتفر  هنوگ  رب  تیموصعم  کسام  و  دشخبیم ،
زا هکنآ  یلو  دشابیم ؛ یهلا  هدژم  تراشب و  هتـسیاش  تسا و  رادروخرب  یحور  هافر  تینما و  زا  دربیم ، نامرف  شیوخ  يادـخ  زا  هکنآ  و 
زیچ ینامیـشپ ، یماکان و  يدـیمون و  زج  وا  راک  ماـجرف  دریگیم ، شیپ  رد  ار  مرج  هاـنگ و  هار  و  دـباتیم ، رب  رـس  لاـعتم  دـنوادخ  ناـمرف 

(. 177  ) دوب دهاوخن  يرگید 
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

: درک ضرع  دیسر و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یمارگ لوسر  روضح  يدرم  »
: دومرف ترضح  تسیچ ؟ شناد  ملع و 

. توکس
: درک ضرع 

؟ توکس زا  سپ 
: دومرف

: تفگ ندینش . عامتسا و 
؟ نآ زا  سپ 

: دومرف
. يرادهاگن ظفح و 

: درک ضرع 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 321 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ ندرک ظفح  زا  سپ 
: دومرف

. نآ قبط  رب  ندرک  لمع 
: درک ضرع 

؟ ندرک لمع  زا  سپ 
: دومرف

(. 178 « ) نآ جیورت  رشن و 
زا سپ  بیترت  هب  ار  نارگید  داشرا  میلعت و  هفیظو  ءادا  تیعقوم  هلحرم و  نشور ، هداس و  نایب  نینچ  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  )

ینید ناربهار  همه  نایبرم و  ناملعم و  مامت  هب  و  هداد ، رارق  یملع ، نیزاوم  قبط  رب  لمع  ظفح و  عامتـسا و  توکـس و  لـحارم  ندـنارذگ 
: تسا هدومرف  مالعا 

(. دنریگ هدهع  هب  ار  نارگید  داشرا  میلعت و  بصنم  ماقم و  دنرادن  قح  دنیامیپن  ار  لسلستم  فلتخم و  تاجرد  لحارم و  نیا  هک  یتقو  ات 
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) ماما نامه 

هتفای تسد  نارگید  زا  يرتنوزف  ياههیام  هب  یملع ، ظاحل  زا  هک  تشاد  ینیشنمه  دوخ ، نارای  عمج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نارمع نب  یـسوم  »
هب یتاقالم  محر و  هلـص  دوخ  نادـنواشیوخ  ناکیدزن و  اب  دورب و ) یهاتوک  ترفاـسم  هب  اـت   ) تساوخ هزاـجا  ترـضح  نآ  زا  يزور  دوب .

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  دروآ . لمع 
نیا ورب و   ) دنراد رگیدمه  هب  تبـسن  دـنواشیوخ ، هتـسباو و  دارفا  هک  تسا  یقوقح  زا  یکی  نادـنواشیوخ  اب  دـنویپ  رارمتـسا  محر و  هلص 
اریز يدرگ ؛ اـیند  هب  یکتم  دـیآ و  دـیدپ  اـیند  هب  یبـصع  لـیامت  شیارگ و  وت  رد  رذـگهر  نیا  زا  اداـبم  یلو  ریگ .) شیپ  رد  ار  ترفاـسم 

باختنا دوخ  يارب  يرگید  هاگ  هیکت  ادـخ  زج  و  يزاس ، هابت  عیاض و  ار  نآ  دـیابن  هک  تسا  هداهن  وت  شود  رب  ار  ملع  راب  لاـعتم  دـنوادخ 
، کین رادرک  راـک و  زج  دوخ ، ) نادـنواشیوخ  اـب  محر  هلـص  تاـقالم و  ریـسم  رد  نم   ) درک ضرع  درم  نآ  یباـی . شیارگ  نادـب  ینک و 

. مرادن يرگید  فده 
ات دش  ینالوط  ياهرظتنم -  ریغ  روط  هب  ترفاسم -  نیا  داتفا . هار  هب  دوخ  ماحرا  هلـص  يارب  تساخرب و  اج  زا  هزاجا ) بسک  زا  سپ  يراب  )

( وـج سرپ و  نیا  مغریلع   ) یلو دـشیم ؛ وا  لاوـحا  ياـیوج  یـسک ) ره  زا  داـتفا و  وپاـکت  هب  ( ) مالـسلا هـیلع   ) یـسوم ترـضح  هـک  اـجنآ 
وا لاوحا  يایوج  مالسلا ) هیلع   ) لیئاربج ینعی ) ینامسآ  یهلا و  رازگربخ   ) زا تشگ  ریزگان  یسوم  تشادن . یعالطا  وا  لاح  زا  سکچیه 

: دیسرپ وا  زا  اذل  ددرگ ؛
: تفگ لیئاربج  يراد ؟ یعالطا  نم  نیشنمه  میدن و  هب  عجار  ایآ 

ربخ نیا  زا  مالسلا ) هیلع   ) یـسوم دراد . ندرگ  هب  يریجنز  هداتـسیا و  رد  رانک  راو ، نومیم  هدش و  نوگرگد  ياهرهچ  ار  نونکا  مه  يرآ ،
: درکیم ضرع  دناوخیم و  ار  يادخ  داتسیا و  شیوخ  هاگزامن  رد  تشاذگ و  نایم  رد  ادخ  اب  ار  دوخ  ساره  میب و  تشگ و  كانمیب 

. هد تاجن  كاندرد  شارخلد و  عضو  نیا  زا  ارم  نیشنمه  رای و  اراگدرورپ 
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) یسوم هب  ادخ 

ار وت  هتساوخ  دردب ، مه  زا  وت  ندرگ  هربنچ  ود  ياهگر  هک  یناوخب  نانچنآ  ارم  دوخ -  نیـشنمه  سیلج و  تاجن  يارب  رگا -  یـسوم ! يا 
ار دنمـشزرا  يالاک  اهبنارگ و  راب  نیا  وا  یلو  مداهن ؛ وا  شوه  شود  رب  ار  شناد  ملع و  راـب  نم  مزاـسیمن . هدروآرب  صخـش  نیا  هراـبرد 

(179 .« ) تسا هدروآ  يور  ایند  ینعی ، ملع  ریغ  هب  هتخاس و  هابت  عیاض و 
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  هک  هدرک  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  ریصبوبا 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 322 

http://www.ghaemiyeh.com


زهجم و ناـسنا  نوـچمه  هک   ) تسا یناوارف  لـئاضف  ياراد  ملع  هک ) ینادـب  دـیاب  یتـسه  تفرعم  ملع و  ياـیوپ  هک  وـت  ، ) مـلع بلاـط  يا  »
. ینتورف عضاوت و  شرس  هک  تروص :) نیدب  تسا  يددعتم  ياههرکیپ  ياراد  و  دباییم ، لکشت  ینوگانوگ  ءازجا  اهمادنا و  زا  ياهدنمزر 
. تین نسح  شبلق  شواک . ثحب و  شا  هظفاح  یئوگتـسار . شنابز  ندرک . كرد  ندیمهف و  شـشوگ  دسح . زا  یکاپ  يرازیب و  شمـشچ 

شتمکح تمالــس . شتمه  نادنمــشناد . رادـید  شیاـپ  تـمحر . تـبحم و  رهم و  شتــسد  یناگدـنز . روـما  ءایــشا و  تخانــش  شلقع 
مرن و نخس  شرازفامزر  حالس و  ءافو . شبکرم  مسج . حور و  یگزیکاپ  تیفاع و  شربهار  يراگتسر . تاجن و  شهاگرارق  يراکزیهرپ .

هریخذ تکازن . بدا و  شتورث  هیامرس و  نادنمشناد . اب  يوگتفگ  ششترا  رکشل و  ارادم . شنامک  ریت و  تعانق . اضر و  شریشمش  میالم .
. يراـگزاس شا  یندیــشون  یکین . شا  هشوـت  یتـشآ . حلــص و  شهاـگهانپ  کـین . راـک  شیوراد  ناـهانگ . زا  باـنتجا  شا  هتخودــنا  و 

. تیاده شیامنهار 
ملع يایازم  لئاضف و  هرکیپ  هدنهد  لیکـشت  هدنزاس و  اهرازفا ، اهمادنا و  نیا  (. ) 180 « ) تسا هدـیزگرب  دارفا  اب  یتسود  شهرمه  قیفر و  و 

(. تسا شناد  و 
: تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  يرصب  ناونع  ینالوط  ثیدح  یط  رد 

بلق رد  هک  تسا  يوترپ  رون و  زا  ترابع  ارـصحنم  شناد  ملع و  دیآیمن . تسد  هب  لیـصحت  رب  تموادـم  ملعت و  ترثک  اب  شناد  ملع و  »
تقیقح يایوج  تلد  رد  دـیاب  تسخن  یئامنیم  ملع  گـنهآ  هک  هاـگنآ  دریگیم . ياـج  تسا  وا  تیادـه  ناـهاوخ  دـنوادخ ، هک  یـسک 

مهف ات  نک  تساوخرد  ادخ  زا  دوخ  شوه  هیاس  رد  و  یشاب ، نآ  نتسب  راک  هب  ددص  رد  هک  شاب  ایوپ  تهج  نآ  زا  ار  ملع  یـشاب . یگدنب 
(181 .« ) دیامرف تبهوم  وت  هب  ار  قیاقح  كرد  و 

لمع دقاف  نادنمشناد  هرابرد  هدنهدرادشه  ياهلاثم  بلاج و  ياههتکن  ب - 

هرمث و طقف  روراـب ، تخرد  هدـئاف  ضرغ و  تسا . تخرد  ناـمه  هویم  هباـثم  هب  نآ  قبط  رب  ندرک  لـمع  و  تخرد ، هلزنم  هب  شناد  ملع و 
لیکـشت ار  نآ  نتـشاک  سرغ و  یئاهن  روظنم  یئاغ و  فدـه  دـناوتیمن  نآ -  هویم  هرمث و  ياهنم  هویم -  تخرد  دوخ  اما  تسا . نآ  هویم 

. دوش روراب  هویم  زا  یعون  هب  تخرد ، نآ  هک  ددرگ  دنمدوس  هویم ، تخرد  زا  دناوتیم  یتقو  لاح  ره  رد  ناسنا  نوچ  دهد ؛
تشگزاب اریز  تسنآ ؛ قبط  رب  رادرک  لمع و  زا  ترابع  یطرش -  دیق و  چیه  نودب  اقلطم و  شناد -  ملع و  یساسا  روظنم  یلصا و  فده 

: دشابیم شناد  ملع و  ود  هب  يرشب  فراعم  مولع و  مامت 
. تخانش تفرعم و  ملع  راتفر 2 -  هلماعم و  ملع   - 1

لالح و تخانش  زا  ترابع  دنکیم ) میظنت  یناگدنز  نوگانوگ  نوئـش  رد  ار  فلتخم  طباور  لمع و  تیفیک  هک   ) راتفر هلماعم و  ملع   - 1
زاب یناور و  ياهیرامیب  نامرد  تیفیک  و  ناور ، سفن و  هدوتسان  هدوتس و  ياهيوخ  قالخا و  تخانـش  زین  و  اهنآ ؛ لاثما  یماکحا  مارح و 

. تسا دنسپان  ياهيوخ  اهیرامیب و  نیا  زا  زیرگ  ياههار  نتفای 
ادـخ و هب  ملع  زا  ترابع  دـشابیم - ) رظن  دروم  ملع ، نآ  رد  راتفر ، زا  رظن  فرـص  اب  تخانـش ، دوخ  هک  : - ) تخانـش تفرعم و  ملع   - 2

. تسا وا  ءامسا  تافص و 
( هک دنوریم  رامش  هب  يرازفا  ياهشناد  یلآ و  مولع  ناونع  هب   ) ای دنراد  رارق  ملع  عون  ود  نیا  هدودحم  زا  نوریب  رد  هک  یئاهـشناد  مولع و 

. دنتسه قوف  رد  روکذم  مولع  لئاسو  رازبا و 
. دشابیم راتفر  لمع و  زا  یعون  هلمجلا -  یف  اهنآ -  زا  روظنم  فده و  هکنآ  ای  و 

. تسین یفخم  دنراد ) یتاعالطا  يرشب  فراعم  يدنب  هقبط  رد  و   ) دنتسه اهشناد  مولع و  عبتت و  راک  ردنا  تسد  هک  یناگنازرف  رب  هتکن  نیا 
هنوگ نیا  هب  دوخ  یناگدنز  رد  رشب  رگا  تسا . دودحم  ناسنا  راتفر  لمع و  زرط  هب  يراتفر ، یلماعم و  مولع  فده  روظنم و  هک  تسا  ادیپ 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 323 

http://www.ghaemiyeh.com


. تشگیم شزرا  دقاف  فراعم ، مولع و  نینچ  دوبیمن  دنمزاین  راتفر  لامعا و 
ناشمادـنا حراوج و  دـقفت  رد  رگا  دـنریگیم ، ارف  یتسرد  هب  ار  نآ  لاثما  یعرـش و  مولع  هک  یناسک  میدرگ : روآدای  دـیاب  هک  تساـجنیا 

زا يرادربنامرف  تعاط و  هب  ار  دوخ  رکیپ  ءازجا  عومجم  و  دنیامنن ، ظفح  ناهانگ  زا  ار  شیوخ  حراوج  مادنا و  ینعی  دـننک ، يراگنا  لهس 
دشابیم و بولطم  ًاتاذ  شناد  ملع و  دننک  روصت  دناهتـسارآ و  ملع  تافـص  هب  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  دنزاسن ، دنب  ياپ  مزلم و  ادـخ ، روتـسد 
، دنـشخب یلاعت  تابحتـسم  هلحرم  هب  تابجاو  هلحرم  زا  ار  ناشلامعا  هک  دنیاینرب  ددـص  رد  تهج  نیمه  هب  و  تسین ، نآ  هب  لمع  هب  يزاین 
بیرف و راچد  شیوخ ، نامیا  نید و  رد  هک  دننادب  دیاب  و  دنتسه ، یگتفیش  یگتخابدوخ و  راتفرگ  یناور ، رظن  زا  اعطق  ینادنمشناد  نینچ 

. دشابیم یناماسبان  راتفرگ  زیمآ و  هابتشا  مهبم و  ناشرظن  رد  اهنآ  یناگدنز  ماجرف  و  دناهدش ، ناطیش  هعدخ 
: لمع یب  ملاع  هرابرد  ایوگ  یلاثم 

دریگیمن راک  هب  ار  شیوخ  ملع  یلو  هدرک ؛ بسک  مولع  نیا  رد  یتسرد  تاعالطا  هک   - ) یعرش مولع  هب  هاگآ  دنمـشناد  ملاع و  ناتـساد 
رصانع و زا  بکرم  يوراد  اب  زج  شیرامیب  هک  تسا  يرامیب  ناتساد  لثم و  دننامه  دوریمن - ) شیپ  شرادرک  ياپ  هب  اپ  وا  ياههتسناد  و 

یکشزپ بیبط و  نطو -  يالج  اب  هک  دشوکیم -  يرامیب  نینچ  دننک . یئاسانش  دنناوتیمن  دمآراک  قذاح و  ناکـشزپ  زج  ار  نآ  يازجا 
زا سپ  بیبط -  دـنک . ادـیپ  یـسرتسد  هاـگآ  قذاـح و  بیبط  نینچ  هب  هک  دوشیم  قفوم  ماجنارـس  و  دـبایب ، رگید  یتـکلمم  راـید و  رد  ار 

هزادـنا و عاونا و  بکرم و  يوراد  نیا  فلتخم  داوم  رـصانع و  قیقد ، حیـضوت  لیـصفت و  اب  و  دـنکیم ، یفرعم  ار  وراد  هنیاعم -  تاقالم و 
نیا یتیفیک  هچ  اب  دیاب  هک  دزومآیم  وا  هب  دناسریم و  وا  عالطا  هب  دراد  دوجو  اجنآ  رد  رصانع  نیا  هک  ار  يزکارم  نداعم و  یتح  رادقم و 

. دزاس نیجع  طولخم و  مه  هب  ار  اهنآ  هتخاس و  مرن  هدیبوک و  ار  رصانع 
طخ اب  ار  نآ  و  درادـیمرب ، ياهخـسن  تشاددای و  تایئزج  نیا  همه  زا  و  دریگیم ، ارف  کـشزپ  زا  ار  قیقد  تاـکن  نیا  همه  روکذـم  راـمیب 

و دیامنیم ، رارکت  ار  هخـسن  نیا  نتـشون  اهراب  اهراب و  دنکیم . هعلاطم  دوخ  رد  ددرگ و  یمزاب  نتـشیوخ  هب  و  دسیونیم ، اناوخ  شوخ و 
، دشونیمن وراد  نیا  زا  هنافساتم -  دوخ -  یلو  دهدیم ؛ میلعت  رگید  نارامیب  هب  اقیقد  ار  يرامیب  نامرد  تیفیک  و  دناوخیم ، ار  نآ  ررکم 

. ددنبیمن راک  هب  تسا  هدروآ  مهارف  دوخ  يرامیب  نامرد  دروم  رد  اقیقد  هک  یتامولعم  و 
نامرد زا  ار  دوخ  دـناوتیم  نارگید ، هب  يرامیب  ناـمرد  هار  شزومآ  يزاـسوراد و  میلعت  نتـشون و  ندـناوخ و  اـب  يراـمیب  درف  نینچ  اـیآ 
زگره هک   ) یـشوخ باوخ  ماخ و  لایخ  هچ  دهاکب !؟ نآ  تدش  زا  یکدنا  ای  و  دیامن ، نامرد  ار  نتـشیوخ  دنک و  زاین  یب  شیوخ  يرامیب 

(. دش دهاوخن  ریبعت 
بـش ره  وا  و  دـنبای ، يدوبهب  اهنآ  همه  دـهد و  میلعت  ار  نامرد  مسر  هار و  رگید  رامیب  رازه  هب  و  دـنک ، خاسنتـسا  رگید  هخـسن  نامه  رگا 

و  ) دشکب رز  هکنآ  رگم  دوب ، دـهاوخن  رثؤم  وا  يرامیب  جالع  يارب  هجو  چـیه  هب  اهـششوک  اهـشالت و  نیا  دـناوخب ؛ ار  هخـسن  نآ  راب  رازه 
 - ار نآ  فلتخم  داوم  رـصانع و  و  دـیامن ، يرادـیرخ  ار  رظن  دروم  يوراد  نآ ، هلیـسو  هب  و  دـنک ، ) نوریب  دوخ  بیج  زا  ار  رانید  مهرد و 

تاعاس تاقوا و  رد  زیهرپ ، میژر و  ظفح  اب  و  دیامن ، لمحت  ار  نآ  ندیشون  لوانت و  یخلت  و  دزیمآرد ، مه  اب  تسا  هتخومآ  هک  هنوگنامه 
. دنک تیاعر  ار  طایتحا  زیهرپ و  یتشادهب و  طئارش  مامت  و  دشونب ، هعرجال  ار  وراد  نآ  نیعم ،

، تسا شیپ  رد  انایحا  گرم ) رطخ  ماجنارس ، و   ) يرامیب رطخ  مه  زاب  طایتحا ، زیهرپ و  وراد و  ندیشون  نامرد و  نیزاوم  تیاعر  دوجو  اب 
وا تسا -  يدوبان  گرم و  نآ ، ماجرف  هک  يرامیب -  تدش  رطخ  املسم   ) دیامنن لوانت  ار  نآ  ددنبن و  راک  هب  ار  وراد  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات 

(. درک دهاوخ  دیدهت  رتشیب  ار 
هک وا  و  دنکیمن ، لمع  نآ  هب  و  دنادیم ، ار  ادخ  روتسد  زا  يرادربنامرف  همانرب  تاعاط و  میژر  الماک  هک  ینید  دنمـشناد  هیقف و  نینچمه 

همه هب  هک  وا  دـیامنیمن ، بانتجا  اهنآ  زا  یلو  هدرک ؛ یئاسانـش  ار  ساسح  ریغ  ساسح و  ياهمرج  تشرد و  زیر و  ناهانگ  قیقد ، روط  هب 
هدرکن هیفـصت  تشز  قالخا  نیا  زا  ار  دوخ  لد  ناج و  یلو  هدرک ؛ بسک  یتسرد  یهاـگآ  هدـیهوکن  مومذـم و  قـالخا  قئاـقد  نیزاوم و 
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هتخاسن زهجم  هتساراین و  اهنادب  ار  نتشیوخ  یلو  هتفای ؛ یهاگآ  هدوتـس  هدیدنـسپ و  ياهیوخ  زا  یـشیدنا ، راوتـسا  ینیب و  فرژ  اب  و  تسا ،
. دهدیم بیرف  ار  دوخ  دنمشناد ، هیقف  ملاع و  نینچ  تسا ،

لماع شناد ، ملع و  هب  ار  سفن  ندش  زهجم   ) میرک نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  اریز  دشابیم ؛ ناطیـش  هعدخ  راتفرگ  دوخ ، نیئآ  نید و  رد  و 
هنوگره زا  سفن  بیذهت  و  ناج ؛ يزاسکاپ  زا  ترابع  ار  زیخاتـسر  زور  رد  ناسنا  يزوریپ  يراگتـسر و  لماع  هکلب  دنادیمن ؛ يراگتـسر 

(: دیامرفیم هک  اجنآ  دنکیم ، یفرعم  یناطیش  دیلپ  تاین 
(182 . ) اهیکز نم  حلفا  دق 

. درک ددم  نآ  دشر  هب  تخاس و  كاپ  اهیگدولآ  هنوگ  ره  زا  ار  شیوخ  لد  ناج و  هک  تسا  بایماک  راگتسر و  یسک  ًاققحم 
: تفگن یلو 

: تفگن يرآ  سانلا : اهملع  اهملع و  بتک  سفنلا و  ۀیکزت  ۀیفیک  ملعت  نم  حلفا  دق 
ار نآ  ای  هدومن و  نیودت  یباتک  رد  ار  نآ  هتخومآ و  ار  سفن  هیکزت  تیفیک  هب  طوبرم  ياهیهاگآ  هک  تسا  یسک  زا  ترابع  راگتسر ، هک 
، ددرگ زهجم  یملع  ظاحل  زا  دریگ و  هیام  يراگتسر ، نیئآ  هب  طوبرم  ياهیهاگآ  زا  افرـص  یمدآ  لقع  رگا  . ) تسا هداد  میلعت  نارگید  هب 

شناج بلق و  اهرایعم  نامه  اب  تسا  مزال  قالخا ، ملع  هب  سفن  زیهجت  رب  هوالع  هکلب  دوب . دـهاوخن  وا  تیقفوم  نماض  یـسانش ، نیئآ  نیا 
(. دزاس نوگرگد  ار  نآ  دیامن و  هیکزت  زین  ار 

. دنکیم يرتسگ  ماد  هنوگچ  ناطیش  هک  دید  دیاب  ج - 

دنمـشناد ملاع و  نیمه  شوگ  رد  اذـل  دـنک ؛ راکـش  ار  نآ  ات  تسا  ياهمعط  رظتنم  هتـسشن و  نیمک  رد   ) ناطیـش یطئارـش ، نینچ  رد  يرآ 
: دیوگیم وا  هب  دنکیم و ) همزمز 

جالع ار  يرامیب  یـسانشوراد ، هک  تسا  تسرد  دـبیرفن . ارت  دـهدن و  رارق  ریثات  تحت  ارت  سانـشوراد ، ) رامیب  لاثم  ینعی  لاثم :(  نیا  هک 
، شناد ملع و  تسا . یهلا  شاداپ  هب  لـین  دـنوادخ و  هب  برق  نارگید ، هب  نآ  میلعت  اـی  ملع و  بسک  رد  وت  فدـه  املـسم  یلو  دـنکیمن ؛

. دنکیم بلج  وا  يوس  هب  ار  نآ  دروآیم و  ناغمرا  هب  ناسنا  يارب  ار  یهلا  شاداپ  باوث و 
ثیداـحا راـبخا و  ملع ، ياـیازم  لـئاضف و  هب  عجار  یئاـه  هسوـسو  نینچ  یپ  رد  وا  دزادرپ ) راکـش  هب  یماد  نینچ  اـب  دـهاوخیم  ناطیـش  )

یئاه هسوسو  هک  دنکیم  سح  دریگیم و  رارق  تانیقلت  نیا  ریثات  تحت  دشاب  زغم  کبس  اون ، یب  ملاع  نیا  رگا  دنکیم . وگزاب  ار  طوبرم 
. تسا وا  هاوخلد  قباطم  یناطیش ،

رادرک و رد  هحماسم  يراگنا و  لهـس  هدـیزرو ، غیرد  ملع ، نتفرگ  راک  هب  زا  ددرگیم و  یکتم  ودـب  هدروآ و  هاـنپ  ناطیـش  هب  هجیتن  رد  و 
. دریگیم شیپ  رد  ار  لمع 

يارب وت  هک  دهدیم  خساپ  وا ) هب  دنک ، يرادیاپ  ناطیش ، ياههسوسو  ربارب  رد  و   ) دشاب كریز  دنمـشوه و  دنمـشناد ، هیقف و  نیا  رگا  یلو 
هب طوبرم  رابخا  تایآ و  نکل  يزاسیم ؛ هاگآ  تفرعم  ملع و  شزرارپ  يایازم  هب  ارم  و  ینکیم ، دای  شناد  ملع و  يایازم  لئاضف و  زا  نم 

هدهاشم رد  ار  متریـصب  مشچ  و  يراپـسیم ، ما  یـشومارف  تسد  هب  ار  اهنآ  هدومن و  یفخم  نم  هاگدید  زا  ار  لمع  دقاف  ملاع  ءوس  بقاوع 
رابخا تایآ و  نم  هک  یـشوکیم  وت  مناـمب . ربخ  یب  لـمع ، یب  ملع  ءوس  جـیاتن  زا  هک  يروآیم  دوجوب  یتلفغ  نم  رد  و  يدـنبیم ، اـهنآ 

رد دـنوادخ  هک  مراد  داـی  هب  ار  ادـخ  تاـیآ  متـسین و  لـفاغ  راکـشومارف و  نم  هن ، منک . شومارف  ار  رادرک  زا  يراـع  دنمـشناد  هب  طوـبرم 
( شنانخـس شراگن  يارب   ) نادملق رازه  هدزاود  وا  سرد  رـضحم  رد  هک  دیامرفیم  هراشا  روعاب  نب  معلب  ناتـساد  هب  لمع  الب  ملاع  فصو 
، وا سرد  هسلج  هک  نیا  رب  هوالع  . ) دنـسیونب ار  وا  یملع  راـتفگ  رازفا ، تشون  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  وا  سرد  سلجم  نارـضاح  اـت  دوب  مهارف 
. تسا هدوب  رادروخرب  یندـل ، فراعم  یبهو و  مولع  یهلا و  بهاوم  زا  زین  دوخ  دوب ) هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  يدایز  هداعلا  قوف  نادرگاـش 
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نآ زا  هک  دومرف ، تمحرم  يو  هب  دوب  وا  یملع  ماقم  شرتسگ  قمع و  رگنایامن  هک  یئاه  هناـشن  تاـمارک و  هلـسلس  کـی  لاـعتم  دـنوادخ 
دوهش ار  راگدرورپ  یتوکلم  ماقم  یهلا و  شرع  تافتلا ، هجوت و  رظن و  ماگنه  هب  تسناوتیم  نادنمشناد -  زا  یهورگ  هتفگ  قبط  هلمج - 
هدوب رادروخرب  یتوکلم  یحور و  ذفان  دید  کی  زا  لوادتم ، یمسر و  مولع  فراعم و  هب  تبسن  هطاحا  رب  هوالع  تقیقح  رد  ینعی  . ) دیامن
نینچ هرابرد  لاعتم  راگدرورپ  دـیامن .) دوهـش  فشک و  ار  یناهن  رارـسا  هدز و  راـنک  قیاـقح ، يور  زا  ار  ماـهبا  ياـههدرپ  تسناوتیم  هک 

: دیامرفیم لمع -  نادقف  رطاخ  هب  شناد -  ملع و  درمربا  هداعلا و  قراخ  دنمشناد 
(183  ) ثهلی هکرتت  وا  ثهلی  هیلع  لمحت  نا  بلکلا  لثمک  هلثمف 

. دنک سراپ  درآ و  رد  هب  شماک  زا  شنابز  يرب ، شروی  وا  هب  رگا  هک  دشابیم  گس  ناتساد  دننامه  روعاب ، نب  معلب  ناتساد 
نوریب شناهد  زا  ار  شنابز  دـهدیم و ) ناشن  دوخ  زا  ار  یتلاح  نینچ  مه  زاـب   ) یـشاب هتـشادن  شراـک  هب  راـک  ینک و  شیاـهر  رگا  اـی  و 

. دشک
: دیامرفیم اهنآ  فصو  رد  دنکیم و ) میسرت  لمع  زا  يراع  نادنمشناد  هرابرد  ار  يرگید  رادومن   ) یلاعتیراب ترضح  زین  و 

(184  ) ارافسا لمحی  رامحلا  لثمک  اهولمحی  مل  مث  ۀیروتلا  اولمح  نیذلا  لثم 
و  ) دـنوریمن نآ  راب  ریز  المع  یلو  دنـشکیم ، شود  هب  ار  تاروت  ینامـسآ  باتک  نیماـضم  هب  یهاـگآ  ملع و  راـب  هک  یناـسک  ناتـساد 

. دشکیم شود  هب  ار  اههتشون  راب  هک  تسا  یشوگزارد  غالا و  دننامه  درادن ، ) قفاوت  تاروت  ياوتحم  اب  اهنآ  رادرک 
دنتسه یغالا  دننام  دننکیمن ، لمع  دوخ  ملع  یئاهن  فده  هب  دنتسه و  تاروت  دروم  رد  تاعالطا  لماح  هک  یمدرم  ناتـساد  لثم و  ینعی 

. دشکیم شود  هب  ار  اههتشون  بتک و  راب  هک 
: دیوگیم هتفرگ و  ماهلا  یهلا  نایب  نیا  زا  زین  يدعس  )

: بوتکم تروس  لیترت  هن  تسبوخ  تریس  لیصحت  نآرق ، لوزن  زا  دارم 
ینادان تسین  وت  رد  لمع  نوچ  یناوخ  رتشیب  هکنادنچ  ملع 

دنچ یباتک  وا  رب  یئاپراچ  دنمشناد  هن  دوب  ققحم  هن 
رتفد ای  تسا  مزیه  ورب  هک  ربخ  ملع و  هچ  ار  زغم  یهت  نآ 

: دیوگیم يولوم )  ) و
هرافسا لمحی  دزیا  تفگ 

وه دوبن ز  ناک  ملع ، دشاب  راب 
ناشلامح لد  لها  ياهملع 

ناشلامحا نت  لها  ياهملع 
دوب يرای  دنز  لد  رب  نوچ  ملع 
دوب يراب  دنز  لگ  رب  نوچ  ملع 

قبس يریگ  قح  یناوخ ز  لدب  نوچ 
(185 ( ) قرو يزاس  هیس  یناوخ  لگ  هب  نوچ 

تلع هب   ) ار ناـسنا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  میراد  غارـس  ار  نیا  زا  رتـمهم  رتـگرزب و  يراوخ ، يزخ و  يزور و  هریت  عون  چـیه  اـیآ  یتـسار  هب 
: دیوگیمن نخس  فازگ  هب  زگره  ادخ  ، ) دیامن هیبشت  غالا  گس و  هب  ار  وا  هک  دهد  لزنت  تیناسنا  ماقم  زا  نانچ  شلمع ، یناماسبان 

. درادن هار  نآ  رد  یئوگ  هدوهیب  نیرتمک  و  تسا ، تمکح  اپارس  و  تیعقاو ، رگنایامن  هراومه  لاعتم  راگدرورپ  راتفگ 
: تفگ دیاب  اعقاو  و 
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هک تسا  یگـس  دـننامه  درادـن ، دوجو  یبسانت  چـیه  شتامولعم  رادرک و  نایم  و  دـشابیم ، لمع  دـقاف  هک  ياهیامنوزف  دنمـشناد  ملاـع و 
ایآ درادن . یقباطت  قفاوت و  چیه  اهیزاب  نابز  نیا  اب  شنورب  مادنا و  راتفر و  رادرک و  و  شنورد ، ناج و  یلو  تسا ؛ راک  هب  شنابز  هراومه 
یلو هدرک ، راب  دوخ  شوه  شود  رب  ار  ینافرع  ياههتشبن  یملع و  ياهـشراگن  ياوتحم  هک  تسین  یغالا  نوچمه  دنمـشناد ، ملاع و  نانچ 

هب ار  دوخ  لمع ، دـقاف  ملاع  نیاربانب  تسا . هناگیب  اهنآ  زا  المع  و  درادـن ، یتفلا  سنا و  اههتـشون  نیا  نیماـضم  هب  شرادرک  لد و  ناـج و 
(. دهدیم لزنت  رت  هیامورف  يدوجوم  یتح  ناروناج و  نایاپراچ و  مئاهب و  ماقم 

: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر 
دهدن و شیازفا  ار  شیوخ  تیاده  يونعم و  یحور و  ياههیامرس  نآ ، اب  ناسمه  دزاس و  نوزفا  ار  دوخ  یملع  ياههتخودنا  یـسک  رگا  »

(. 186 « ) دیازفایم دنوادخ ، زا  دوخ  يرود  دعب و  بتارم  رب  افرص  دیازفین ، قح  هب  شینومنهر  بتارم  رب 
: دومرف ومه  و 

وا ینورد  ياهمادنا  ءاعما و  اههدور و  هک  تسا ) هدنزادگ  دیدش و  نانچنآ  هک  یشتآ   ) دنزادنایم خزود  شتآ  نایم  رد  ار  لمع  یب  ملع  »
. دزیریم نوریب  وا  هرجنح  زا  ياهزادگ ، تروص  هب  ار 

شچیپ و هب  بایـسآ  نوـماریپ  غـالا ، هکناـنچنآ  دروآ  یمرد  شدرگ  هب  ار  وا  اـی  دـچیپیم و  یملاـع  ناـنچ  درگادرگ  ءاـعما  نیا  سپـس  و 
(187 .« ) دیآ یمرد  شدرگ 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) موصعم زین  و 
(188  ) نشاب . یم رادرک  تشز  تریسدب و  نادنمشناد  زا  ترابع  مدرم  نیرتدب 

: دیوگیم ءادردوبا 
قلعت یهلا  تیـشم  رگا  هک  دراد  رارق  یطئارـش  رد  وا  نوچ  دوب ؛ فساتم  رابکی  تسا ، ینید  تریـصب  ملع و  دـقاف  هک  یـسک  لاـح  هب  دـیاب 

فسات و   ) دوب فساتم  راب  تفه  دیاب  تسا  دنمشناد  ملاع و  هک  یسک  لاح  هب  یلو  دنادرگیم . رادروخرب  تریصب  ملع و  زا  ار  يو  دریگ ،
، ملاع یهاگآ  ملع و  ینعی  دشابیم .) نادان  لهاج و  رب  فسات  زا  رتدیدش  بتارم  هب  دریگیمن ، راک  هب  ار  نتشیوخ  ملع  هک  يدنمشناد  رب 

: دنیوگیم ینید  دنمشناد  ملاع و  هب  تمایق  زور  رد  هک  لیلد  نیا  هب  دشاب ؛ راب  نایز  وا  يارب  دناوتیم  هک  تسا  یلیلد  تجح و 
ملع تبهوم  ربارب  رد  و  ياهدرک ، لمع  دوخ  ياهیهاگآ  هب  رادـقم  هچ  ات  هدوب و  هیاپ  هچ  ات  ایند  رد  وت  تامولعم  فراعم و  یملع  دربراـک  »

(10/198. زنک رد  نومضم  نیمه  هب  بیرق  یثیدح  ( ».؟ يا هدومن  رازگرب  هنوگچ  ار  یهلا  ساپس  رکش و  شناد  و 
: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر 

شملع زا  شتریـصب ؛ ملع و  مغریلع  ار  وا  دـنوادخ ، هک  تسا  يدنمـشناد  ملاـع و  زا  تراـبع  تماـیق -  زور  رد  مدرم -  نیرت  هجنکـشرپ  »
(189 .« ) تسا هتخاسن  دنمهرهب 

. تسا رامآ  رامش و  دح  زا  شیب  میدرک -  میسرت  باتک ، زاغآ  رد  زین  ار  اهنآ  زا  یئاه  هنومن  هک  نینچ -  نیا  یئاهرادشه  تایاور و  نیا 
هب طوـبرم  ياهـشهوکن  اهتمذـم و  هب  عـجار  املـسم  تسا  هداد  یهاـگآ  مـلع ، تفارـش  تلیـضف و  هـب  ار  اـم  هـک  یـسک  نآ  تـسا  یهیدـب 

راتفرگ هک  یئاملع  لاوحا  عاضوا و  هک  تسا  هدرک  نایب  شرازگ و  دنراگنا -  لهس  رصقم و  ملع ، هب  لمع  ظاحل  زا  هک  ار -  ینادنمـشناد 
هک یئادـخ  نامه  نوچ  دـشابیم ؛ لاهج  نانادان و  لاوحا  عاضوا و  زا  رتاسرف  تقاط  رت و  تخـس  دنتـسه ، لـمع  رد  یهاـتوک  یئاـسران و 

: دومرف اذل  و  تسا ، هداد  رارق  شهوکن  دروم  زین  ار  لمع  یب  ناملاع  همه  درک ، مالعا  ار  ملع  تلیضف 
(190  ) ضعبب نورفکت  باتکلا و  ضعبب  نونموتفا 

. دیزرویم راکنا  نآ  زا  رگید  هراپ  هب  تبسن  و  دیراد ، نامیا  نآرق  زا  ياهراپ  یشخب و  هب  ایآ 
: رگید بلاج  لاثم 
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ملاـع و ناتـساد  هیـضق و  دـنهدیم -  لیکـشت  ار  یـسانشادخ  ملع  داـینب  ساـسا و  هک  یلقع -  موـلع  زا  شخب  نآ  یـسانشادخ و  ملع  اـما 
رماوا و و  دزرویم ، لامها  نآ  هرابرد  دـنکیم و  يراـگنا  لهـس  شرادرک  لـمع و  رد  یلو  تسا ؛ زهجم  یمولع  نینچ  هب  هک  يدنمـشناد 

دهاوخیم هک  تسا  يدرم  ناتـساد  دـننام  دزاسیم . هابت  عیاض و  المع  دـیدش -  یگتخابدوخ  رورغ و  اب  ماوت  ار -  یهلا  طباوض  دودـح و 
لوط و هفایق و  هرهچ و  گنر  فاصوا و  قالخا و  زا  دسانشیم و  مه  ار  هاشداپ  انمـض  و  دیآرد ، یئاورنامرف  هاشداپ و  نامداخ  کلـس  رد 

نآ زا  ای  تسا و  دـنمهقالع  نآ  هب  هاـشداپ  هک  يزیچ  زا  یلو  دراد ؛ یهاـگآ  وا  سلجم  لـفحم و  سولج و  زرط  تاداـع و  تماـق و  ضرع 
. درادن یهاگآ  هنوگچیه  دنکیم  نیمات  ار  وا  رطاخ  يدنماضر  بتارم  هک  یلماع  زا  زین  و  ددرگیم ، نیگمشخ  نآ  زا  ای  دراد و  ترفن 

تمدـخ وا  هاگتـسد  رد  هک  دراد  ار  نآ  گنهآ  انمـض  تسا و  علطم  فقاو و  روکذـم ، ياـهیگژیو  تایـصوصخ و  نیا  همه  هب  هکنآ  اـی  و 
ار هاشداپ  یتسود  دناوتیم  هک  شیوخ  تانکـس  تاکرح و  يرهاظ و  تالیکـشت  نوئـش و  لیبق  زا  يو  تبحم  بلج  لماوع  زا  نکل  دنک .

: تسا هرهب  یب  يراع و  عالطا و  یب  الماک  دزیگنارب 
رد حالطصا : هب  و   ) دبای یگژیو  وا  هاگـشیپ  رد  و  ددرگ ، وا  هاگرد  برقم  دهاوخیم  و  دوشیم ، دراو  یئاورنامرف  نانچ  رب  یـصخش  نینچ 

یلماع هنوگ  ره  زا  وا  دـنکیم . مهارف  ار  هاشداپ  رفنت  تابجوم  هک  تسا  هدولآ  یلئاسم  هب  اپ  ات  رـس  یلو  دریگ ؛ ) رارق  وا  یـصوصخ  رداـک 
لماوع زا  هرهب  یهاـگآ و  نادـقف  یگدولآ و  نینچ  نیع  رد  و  تسا ، هرهب  یب  يراـع و  دـنک ، بلج  دوـخ  هب  ار  هاـشداپ  تبحم  دـناوتب  هک 

، نامداخ تسایـس  رد  وا  تداع  دروخرب و  زرط  هرهچ و  هفایق و  رهـش و  بسن و  مان و  هاشداپ و  هکنیا  رطاخ  هب  دراد -  راظتنا  تبحم ، بلج 
!؟ دوش زارفرس  زیزع و  وا  هاگتسد  رد  و  ددرگ ، یتلزنم  برق و  ياراد  وا  دزن  دسانشیم -  ار  تکلمم  دارفا  تیعر و  اب  وا  راتفر  و 

؛ دـنکیم اهر  دـنادیم  ار  هچنآ  تسین و  دـنب  ياپ  المع  دوخ  یهاـگآ  ملع و  هب  هک  تسا  يدنمـشناد  ملاـع و  عضو  رادومن  لاـثم ، ود  نیا 
چیه هب  هک  یلماوع  لامعا و  ینعی  زیگنارفنت ، لماوع  هب  یگدولآ  نیع  رد  نید -  نیزاوم  ادخ و  یئاسانـش  فرـص  هب  دـهاوخیم  وا  نوچ  )

رـس رد  ار  یماـخ  لاـیخ  نـینچ  رگا  دـنک . ادـیپ  یبرق  راـگدرورپ ، هاگـشیپ  رد  دـنک -  بـلج  ار  ادـخ  يدونـشخ  اـضر و  دـناوتیمن  هـجو 
یناطیـش گنرین  هعدـخ و  يدنـسپدوخ و  رورغ و  هدزاب  یلایخ ، نینچ  شیوخ ) ملع  نتفرگن  راـک  هب  تلع  هب  هک  دـنادب  دـیاب  دـنارورپیم 

. تسا
تبحم بلج  لماوع  یلامجا  تخانش  ادخ و  تفرعم  هب  ار  دوخ  درکیم و  اهر  ار  شیوخ  ياههیام  تامولعم و  مامت  يدنمشناد  نینچ  رگا 

 - دوخ فده  روظنم و  هب  ات  درکیم  يرتشیب  کمک  وا  هب  عضو  نیا  دومنیم ، مرگرس  وا  رفنت  بابسا  هرابرد  یلامجا  یئاسانش  زین  یهلا و 
. دوش لئان  رتدوز  وا -  هاگشیپ  رد  نتفای  یگژیو  لاعتم و  دنوادخ  هب  برق  ینعی 

، تالیامت تاوهـش و  زا  يوریپ  هب  هقالع  و  ملع ، نتفرگ  راک  هب  رد  دنمـشناد  ملاع و  نینچ  يراگنا  لهـس  یهاتوک و  هک  تفگ  دـیاب  هکلب 
نیا ياـنعم  زغم و  بل و  رد  هدرک و  ءاـفتکا  نیواـنع ، یماـسا و  هتـسوپ و  رـشق و  هب  ادـخ  تخانـش  رد  وا  هک  تسا  تقیقح  نـیا  رگناـیامن 

رد ار  یئاسراپ  يوقت و  و  دمآیم ، دیدپ  شلد  رد  وا  زا  یمیب  تخانشیم  قح  هب  تسرد و  ار  يادخ  رگا  اریز  تسا ؛ هتسبن  یفرط  تفرعم ،
: تسا هدومرف  هداد و  رادشه  میرک  نآرق  رد  هتکن  نیمه  هب  لاعتم  راگدرورپ  هکنانچ  تفرگیم . شیپ 

(191  ) ءاملعلا هدابع  نم  هللا  یشخی  امنا 
. دنکانمیب وا  زا  نادنمشناد  طقف  ادخ ، ناگدنب  نایم  زا 

دزیهرپن و نآ  زا  هدرکن و  ساسحا  دوخ  لد  رد  وا  زا  ار  یمیب  سرت و  دسانشب و  ار  ریـش  یلقاع ، درف  هک  تسین  روصت  لباق  لوقعم و  اساسا 
. دشابن رذح  رب  نآ  هب  تبسن 

: درک یحو  مالسلا ) هیلع   ) یبن دواد  هب  لاعتم  دنوادخ 
.« سرتب نم  زا  یسارهیم  رگراکش ، دنمورین و  روناج  زا  هک  هنوگنامه  »

هار لد  هب  یـسرت  نآ ، زا  تسا  نکمم  دسانـشب  ناونع  مان و  مرف و  گنر و  ظاحل  زا  طقف  ار  نآ  دـشاب و  هدـیدن  ار  ریـش  یـسک  رگا  يرآ ،
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میب و اعطق  تخانشیم  تسرد  ار  دنمورین  دوجوم  نیا  اعقاو  رگا  نوچ  ( ؛ تسا هتخانـشن  ار  ریـش  ۀقیقح  وا  ایوگ  هک  تفگ  دیاب  یلو  دهدن .
(. دمآیم دیدپ  شلد  رد  وا  وا  یتشحو 

: تسا هدمآ  روبز »  » ینامسآ باتک  زاغآ  هحتاف و  رد 
.« تسا ادخ  زا  میب  سرت و  یئاناد ، تمکح و  یتایح  مادنا  ساسح و  وضع  سءار و  »

: یقالخا لئاذر  زا  لد  شیالاپ  د - 

هوالع دنمشناد -  ملاع و  هکلب ) میدرک ؛ دای  اهنآ  زا  البق  هک  تسین  یبلاطم  هب  رصحنم  ملع ، نتفرگ  راک  هب  رد  ندیزرو  یهاتوک  ریصقت و  )
، زامن لیبق : زا  دـناهدرک  نیودـت  يوتف  باحـصا  ءاهقف و  هک  یقئاقح  نتفرگ  راک  هب  و  عرـش ، نیناوق  قبط  رب  راـتفر  و  لـمع ، رد  ریـصقت  رب 

یلامعا اریز  ددرگ ؛ يراگنا  لهـس  ریـصقت و  راتفرگ  لامعا ، زا  يرگید  عاونا  رد  تسا  نکمم  تادابع -  عاونا  ریاس  نآرق و  ءاـعد ، هزور ،
زا نوریب  رد  هکلب  دشابیمن ؛ دودحم  رـصحنم و  دناهتفگ ، ءاهقف  هک  هچنآ  هب  بجاوریغ  لامعا  زین  و  تسا ، بجاو  دنمـشناد  ملاع و  رب  هک 

ملاع و يارب  يرگید  بجاوریغ  بجاو و  فیلاـکت  ضئارف و  دـناهدومن ، میظنت  دوخ  ياـهباتک  رد  نادـهتجم  ءاـهقف و  هک  یباوبا  هدودـحم 
اهنآ هراـبرد  یفاکـشوم  تقد و  و  رت ، بجاو  اـهنآ  یئوج  یپ  تخانـش و  هدوب و  رادروـخرب  يرتـشیب  تیمها  زا  هک  دراد  دوـجو  دنمـشناد 

. تسا رتمهم 
: دننام یقالخا  لئاذر  زا  ناج  لد و  شیالاپ  زا  تسا  ترابع  نآ  و 

. دـناشکیم يدوبان  طاطحنا و  هب  ار  ناسنا  يونعم  یحور و  تیـصخش  هک  ياهدوتـسان  ياهیوخ  زا  اهنآ  لاثما  هنیک و  دـسح ، ءاـیر ، ربکت ،
. تسا هدش  طبض  تبث و  الماک  قالخا » ملع   » بتک دننام  دنکیم  ثحب  لئاسم  نیا  رد  ارصحنم  هک  یئاهباتک  رد  نآ  هب  طوبرم  قیاقح 

زا اج  یب  ياهیریگ  هدرخ  بویع و  رکذ  زیمآ ، قافن  راتفگ  ینیچ ، نخـس  یمامن و  تبیغ ، زا  ار  شناـبز  دـیاب  دنمـشناد ، ملاـع و  درف  کـی 
مادنا ءاضعا و  اریز  دنک ؛ تنایـص  ناسنیدـب  دوخ  ءاضعا  حراوج و  ریاس  زا  دـیاب  وا  دـیامن . تسارح  اهنخـس  هنوگ  نیا  لاثما  و  ناناملـسم ،
دراوم رد  ناسنا  فلتخم  ياهمادـنا  هب  طوبرم  ناهانگ  تاررقم و  ماکحا و  نیا  هک  تسا  ياهژیو  ناهانگ  صاخ و  ماکحا  ياراد  زین  ناسنا 

، تاررقم نیا  ربارب  رد  دریگارف و  ار  اهنآ  ریزگان  دیاب  یناملسم  درف  ره  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  دوخ  بسانم  ياهاج  و 
. دروآ دورف  تعاط  میلست و  رس 

تسد هب  اهنآ -  لاثما  هراجا و  عیب و  زا  ثحب  نمض  رد  یهقف -  ياهباتک  زا  هک  تسا  یفئاظو  فیلاکت و  زا  ترابع  ماکحا  تاررقم و  نیا 
یعقاو ءاـملع  هب  دـیاب  تسا ، ) رادروخرب  رتـالاو  یتـیعقوم  زا  تسا و  یهقف  نیناوـق  قوـف  هک   ) فئاـظو نیا  تخانـش  يارب  هکلب  دـیآیمن ؛

. دنشابیم دوخ  یهاگآ  قبط  رب  رادرک  و  ملع ، هب  لمع  دنب  ياپ  هک  ینادنمشناد  ءاملع و  دومن ، هعجارم 
قالخا و ياهباتک  زا  دنترابع  بتک  نیا  . ) تسا هدش  نیودت  نآ  رد  روکذم  تاررقم  فئاظو و  افرـص  هک  درک  هعجارم  یبتک  هب  دیاب  زین  و 
هک تسا  یقیمع  بلاج و  تاکن  يواح  و  دروخیم ، مشچ  هب  اهنآ  زا  یناوارف  رامـش  یمالـسا ، نادنمـشناد  راثآ  نایم  رد  هک  ینید  نافرع 

(. دنک داجیا  قیقد  ینامزاس  درف ، یناسنا  یحور و  تیصخش  رد  دناوتیم 
، دنک هدنسب  نادب  هتشگ و  رورغم  لوادتم ، یمسر و  مولع  هب  ارصحنم  سانشادخ ، دنمشناد  ملاع و  هک  تسا  روآ  تفگش  رایسب  هیضق ، نیا 

ناج نتساریپ  نتسارآ و  سفن و  حالصا  زا  یلو  دزاس ؛ شوخلد  ار  دوخ  تسا  هتفرگارف  ار  یلومعم  مولع  کیسالک و  ياهشناد  هکنیا  زا  و 
رـس هب  یطئارـش  نینچ  اب  هک  يدنمـشناد  یگتخاب  دوخ  تلفغ و  رورغ و  دـنام . لفاغ  دوخ ، راگدرورپ  ياضر  بلج  رد  شـشوک  و  لد ، و 

. ددرگ نشور  فوشکم و  شراتفر ، اهیهاگآ و  قیرط  زا  رگید : ترابع  هب  ای  لمع  ملع و  قیرط  زا  دربیم 
دای البق  ار  یبلاطم  ددرگیم  ناطیش  بیرف  رورغ و  راتفرگ  نآ  رذگهر  زا  دنمشناد  درف  کی  هک  یلماع  تلع و  هرابرد  ام  لمع : رظن  زا  اما 

هخـسن یـسانشوراد و  هب  طقف  نتـشیوخ  ناـمرد  يارب  هک  تسا  يراـمیب  ناتـساد  دـننامه  يدنمـشناد  نینچ  ناتـساد  هک  میتفگ  و  میدرک ،
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مغریلع وا -  هک  تسا  یهیدب  . ) دـنکیم ءافتکا  نارگید ، هب  وراد  نیا  میلعت  وراد و  هخـسن  ندـناوخ  تئارق و  خاسنتـسا و  رارکت  يزادرپ و 
(. ددرگیمن هجلاعم  دنکن ، لمع  وراد  هخسن  هب  رگا  یعاسم -  نیا  همه 

: تفگ دیاب  هکلب 
و تسا ، راتفرگ  التبم و  دـبک » باهتلا  ماسرب =   » و لوتـسیف » ریـساوب =   » يرامیب هب  هک  تسا  یـسک  ناتـساد  هیبش  دنمـشناد ، نینچ  ناتـساد 
ار نآ  ندربراـکب  زرط  شخب و  ناـمرد  يوراد  دـیاب  راـمیب  نـینچ  تـسا . هداد  رارق  گرم  هاـگترپ  هـبل  رد  ار  وا  يراـمیب ، ود  نـیا  تدــش 

هضاحتسا ضیح و  هدننک  نامرد  يوراد  نتخانش  مرگرـس  ار  دوخ  دیآرب ) شـشوک  نینچ  ددص  رد  هکنیا  ياج  هب   ) وا رگا  دنک . یئاسانش 
هک دنادیم  نیقی  عطق و  هب  وا  هک  یلاح  رد  دنک -  فرـص  نآ  رارکت  هضاحتـسا و  ضیح و  ياود  یـسررب  رد  ار  دوخ  زور  بش و  دـیامن و 

( شیوخ یعاسم  دـییات  رد   ) یلو ددرگیمن ؛ -  هضاحتـسا  یگدـعاق و  راچد  هجو  چـیه  هب  شیوخ  رمع  لوط  تدـم  مامت  رد  تسا و  درم 
: دیوگیم

( رکفت زرط  هنوگ  نیا  هک  تسا  حضاو  رپ  . ) دیامن شسرپ  نآ ، هب  طوبرم  لئاسم  هب  عجار  نم  زا  دوش و  تلاح  نیا  راچد  ینز  تسا  نکمم 
شخب نامرد  يوراد  یئاسانش  اب  ار  دوخ  هکنآ  ياج  هب  یـصخش  نینچ  اریز  تسا ؛ يدرخبان  تقامح و  ياهتنم  و  رورغ ، تلفغ و  لامک  ، 

زگره هک  تسا  ياهضاحتسا  یگدعاق و  هب  طوبرم  لئاسم  نامه  مرگرس  دهد ، تاجن  ماسرب  ریساوب و  کلهم  يرامیب  زا  نآ ، ندربراکب  و 
. دش دهاوخن  اهنآ  راتفرگ 

هب و  تـسا ، یکتم  اـیند  هـب  و  هتـشگ ، هریچ  وا  رب  یناـسفن  تـالیامت  زا  يوریپ  هـک  ینید -  لـئاسم  هـب  ملاـع  حالطـصاب : اـمن و  هـیقف  کـی 
شیوـخ هتـسیاش  لاـمعا  ار  اـهنآ  هک  یلاـمعا  هب  تبـسن  رورغ  بجع و  و  هنیک ، مشخ ، یئاـمندوخ ، رهاـظت و  دـسح ، هدنـشک : ياـهیرامیب 

هک  ) تسا یئاذک  رامیب  نآ  دننامه  وا  املسم  دشابیم ، هتسیاش  تسرد و  وا  لامعا  هک ، دنکیم  روصت  و  تسا ، راتفرگ  التبم و  درادنپیم ،
، ار دوخ  نورد  نطاب و  وا  رگا  دنکیم .) مهارف  ار  دوخ  يدوبان  يزور و  هریت  تابجوم  نارگید ، هب  نتخادرپ  نتشیوخ و  زا  تلفغ  تلع  هب 
، سکچیه يارب  هک   ) تسا یئاهیدیلپ  راکـشآ و  یـصاعم  هلمج  زا  وا  ینورد  تالاح  نیا  هک  دـنیبیم  دـهد  رارق  یـسرزاب  شیتفت و  دروم 

(. درادن دوجو  اهنآ  یتشز  رد  يدیدرت 
: دومرف هک  دزاس  فوطعم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  نانخس  هب  ار  دوخ  تافتلا  هجوت و  يدرف ، نینچ  دیاب  نیاربانب 

شوگ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  نخـس  نیا  هب  و  ( 192 « ) دوشیم یقلت  كرـش ، ناونع  هب  یئامندوخ ، ایر و  نیرتزیچان  »
: تفگ هک  دهد  ارف 

(193 .« ) دیاینرد تشهب  هب  دراد  دوجو  ینیب  گرزب  دوخ  ياهرذ  ربک و  تلاح  نیرتمک  شلد  رد  هکنآ  »
: دومرف هک  درگنب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  راتفگ  نیا  هب  و 

ار نآ  و  ( ) 194 « ) دعلبیم ار  مزیه  شتآ ، هکنانچنآ  دزاسیم ، دوبان  دعلبیم و  ار  ناسنا  کین  ياهراک  تانـسح و  يرظن ، گنت  دـسح و  »
(. دیامنیم لدبم  زیچان  يرتسکاخ  هب 

: دومرف هک  دنک  تافتلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  راتفگ  نیا  هب  ای  و 
(195 .« ) دنایوریم ار  هایگ  بآ ، هک  هنوگنامه  دنایوریم  ناسنا  لد  رد  ار  تیصخش  یگنوگ  ود  قافن و  یبلط ، هاج  یتسود و  لام  »

، ثیدح ياهباتک  رد  هدیسر و  ام  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) ناموصعم زا  ، ) ناسنا تیـصخش  هدنـشک  لماوع  هرابرد  هک  درگنب  يرابخا  هب  دیاب  وا 
. تسا هدش  نیودت 

غیرد دنکیم ، نامرد  ار  ینطاب  هدنـشک  ياهیرامیب  لماوع و  ریاس  هک  یئاهوراد  نتفرگ  راک  هب  زا  ناسنیدب  دنمـشناد ، ملاع و  نانچ  يراب ،
. ددرگیم ءانتعا  یب  نیرفآ ، تیصخش  شخب و  تایح  ياهوراد  نیا  هب  تبسن  هک  ياهنوگ  هب  دزرویم ،

دیامن ناربج  ار  شیوخ  هتـشذگ  بولطمان  راتفر  دوش و  هبوت  هب  قفوم  هکنآ  زا  شیپ  اهیراک -  لامها  نیمه  تلع  هب  تسا  نکمم  اـنایحا  و 
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ادخ یطئارـش ، اب  و  دیوگ ) كرت  تسا ، ناسنا  هاگـشیامزآ  هک  ار  ناهج  نیا  هدوبر و  رد  ار  وا  گرم ، فیثک ، هدولآ و  یلد  تسد و  اب  - )
. دشاب نیگمشخ  وا  رب  هک  دنک  تاقالم  ار 

یپ یلئاسم  زا  راکنیا -  ياج  هب  دشاب -  شالترپ  شوک و  تخـس  دوخ ، یناور  تیـصخش  يرامیب  نامرد  يارب  دیاب  هک  يدنمـشناد  نینچ 
، تدش هب  درادیم و  لوذبم  لئاسم  نآ  رد  یغیرد  یب  ياهـششوک  یعاسم و  وا  دـیآیم . راک  هب  رتمک  وا  یناگدـنز  رد  هک  دـنکیم  یئوج 
؛ حلـص هضاحتـسا ، ضیح ، لئاسم  یـسررب  و  تالالد ، عاونا  زا  ثحب  قطنم و  تاملک و  فرـص  وحن و  ملع  سیردـت  هعلاـطم و  هب  ار  دوخ 

یناگدـنز رمع و  تدـم  مامت  رد  هک  دزاسیم  مرگرـس  لئاسم ) هنوگ  نیا  لاثما  و   ) تاید صاصق ، هنیب ، يواعد ، تاحارج ، ناعل ، هراـجا ،
. دنکیمن ادیپ  يزاین  اهندب  تردن -  هب  زج  دوخ - 

نیا نتسناد  هک  مینادب  دیاب  دنیامن ، جایتحا  ساسحا  اهنآ  یئاسانش  هب  نارگید  ای  دشاب و  لئاسم  نیا  قیقد  یئاسانـش  دنمزاین  اصخـش  رگا  و 
وا نتـسناد  سپ ، نآ  زا  دوشیم و  طقاس  لئاسم ، نیا  یئاسانـش  رد  وا  فیلکت  نارگید ، نتـسناد  اـب  هک   ) تسا یئاـفک  تاـبجاو  زا  لـئاسم 
هب هک  تسا  هدـش  نادرگ  يور  یفراعم  مولع و  زا  تقیقح  رد  دروآ ، يور  لئاسم  نیا  هب  یطئارـش  نینچ  رد  وا  رگا  دوب .) دـهاوخن  یمازلا 
هب تبسن  وا  یمازلا  فیلکت  دندرگ ، فراعم  مولع و  نینچ  راک  ردنا  تسد  نارگید  رگا  هک   ) تسا ینیع  بجاو  مالسا ، ياملع  همه  قافتا 

. دوشیمن طقاس  اهنآ 
بجاو یمازلا و  دـص  رد  دـص  فیلکت  کـی  ناونع  هب  زین  دوخ  دـناهتفرگارف -  ار  مولع  نیا  نارگید  هکنیا  دوجو  اـب  تسا -  فـظوم  وا  و 

(. دریگارف ار  فراعم  مولع و  نیمه  ینیع - 
ياضر بلج  اهنآ ، يریگداـی  زا  روظنم  هک  یتروص  رد   … وحن و و - ) فرـص و  لـیبق  زا  لوادـتم  یمـسر  مولع  ینعی   ) مولع نیا  فدـه 

رد یئافک  تابجاو  هک  تسا  یهیدـب  تسا . یئاـفک  بجاو  فیلکت و  کـی  ناونع  هب  دـشاب -  وا  میظع  شاداـپ  هب  لـین  گرزب و  دـنوادخ 
یئاـفک تاـبجاو  هـب  سپـس  تـفرگارف و  ار  ینیع  تاـبجاو  دـیاب  تـسخن  ینعی  دراد . رارق  تـیمها  مود  هـجرد  رد  ینیع ، تاـبجاو  بـنج 

. تخادرپ
زا لاثتما  ادخ و  ياضر  لیصحت  تسا -  هدرک  یئاسانـش  الماک  ار  دوخ  یملع  ياههیام  تامولعم و  هک  هیقف -  دنمـشناد  نامه  فده  رگا 
 - اهنآ عفن  تیمها و  هجرد  بسح  رب  رگید -  مولع  زا  شیپ  رت  عفان  رتمهم و  مولع  هب  اهنآ ، لیـصحت  مولع و  بیترت  رد  دیاب  دـشاب  وا  رماوا 

يربخ یب  تلفغ و  ینادرگرـس و  تریح و  راچد  ای  وا  هک  تفگ  دـیاب  تروصنیا  ریغ  رد  نوچ  دـشاب ؛ ) دـنب  ياـپ  اهنادـب  و   ) دوش مرگرس 
يرترب و تسایر و  يایوپ  هک  تسا  ياهدروخ  بیرف  نید و  رد  راکایر  رهاظتم و  يدرف  هکنآ  ای  و  دربیم ، رس  هب  فراعم  مولع و  هب  تبسن 

. دشابیم لام  ماقم و  هاج و 
هکنآ زا  شیپ  و  دوش ، هاگآ  اهنآ  شخب  نامرد  ياهوراد  زا  يراکایر ) تلفغ و  : ) يرامیب ود  نیا  زا  یکی  ناـمرد  يارب  دـیاب  وا  نیارباـنب 
نامرد هجلاعم و  هب  دروآرد ، ياپ  زا  ار  وا  یناسنا  يونعم و  تیـصخش  دوش و  نمزم  وا  رد  ددرگ و  هریچ  وا  رب  يرامیب  ود  نیا  زا  کـی  ره 

. دزرو تردابم  اهنآ 
؟ تسیچ یعقاو  ملع  هقف و 

زا ینید -  یعقاو  تریصب  هقف و  تسین . یعقاو  هقف  دنوادخ ، هاگدید  زا  یهقف ، نودم  لئاسم  يریگدای  فرص  هک  دنادب  دیاب  نیا  رب  هوالع 
فوخ هک  تسا  یتخانش  كرد و  نینچ  هیاس  رد  تسا . دنوادخ  تمظع  هوکش و  لالج و  یئاسانـش  كرد و  لاعتم -  راگدرورپ  هاگدید 

. دسریم رمث  هب  ناسنا  لد  رد  بولطم ، فاطعنا  هجوت و  عوشخ و  هجیتن ، رد  و  وا ، هب  تبسن  تبیه  ادخ و  زا 
ات درادیم  او  بولطم ، هدوتس و  تافص  كرد  زین  و  بولطمان ، فوخم و  تافص  یئاسانـش  یئاسراپ و  يوقت و  هب  ار  وا  تخانـش ، نیمه  و 

. ددرگ بولطم  تافص  راک  ردنا  تسد  هدوب و  رذح  رب  هدیهوکن  تافص  زا  ماجنارس 
( شا هدوتـسان  لامعا  رطاخ  هب   ) یهودنا نزح و  وا ، بلق  رد  هتخاس و  شیوخ  لد  راعـش  ار  یهلا  فوخ  هک  تسا  نیا  اهـششوک  نیا  هجیتن 
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. دوش هتخیگنارب 
: تسا هدومرف  هداد و  رادشه  دوخ  ینامسآ  راتشبن  رد  هلاسم  نیمه  هب  ار  ناسنا  لاعتم ، دنوادخ 

(196 : ) نورذحی مهلعل  مهیلا  اوعجر  اذا  مهموق  اورذنیل  نیدلا و  یف  اوهقفتیل  ۀفئاط  مهنم  ۀقرف  لک  نم  رفنالولف 
و دـندرگ ؟ رادروخرب  ینید  شنیب  تهاقف و  زا  ینید ، لئاسم  رد  ات  دـنوریمن  نوریب  دوخ  راید  رهـش و  زا  اههورگ  ماوقا و  زا  ياهراـپ  ارچ 

كانمیب یلامعا ) نانچ  زا  ار  نانآ  هتشادزاب و  تسردان  راتفر  زا   ) ار دوخ  هب  هتسباو  مدرم  دندرگ  یمزاب  شیوخ  نطو  رهـش و  هب  هک  هاگنآ 
. دنشاب رذحرب  اهنآ  زا  نانآ  ات  دنزاس 

لومعم و یهقف  نودم  ملع  نیمه  دیآیم -  تسد  هب  نآ  ياهدومنهر  هیاس  رد  هانگ -  زا  مدرم  نتخاس  كانمیب  راذنا و  هک  یـشناد  ملع و 
ینیب شیپ  یتنایص  نینچ  تالماعم ، رد  رظن  دروم  طئارش  اب  هک  تسا  لاوما  تنایـص  لوادتم ، لومعم و  هقف  زا  روظنم  اریز  تسین ؛ فراعتم 

. ددرگیم تنامض  و 
ررقم نیناوق  هلیسو  هب  هک   ) لام تسا .) اهنآ  لاثما  و   ) حرج لتق و  زا  يریگـشیپ  لام و  هلیـسو  هب  ندب  ینابهاگن  نودم ، هقف  زا  روظنم  زین  و 

هک  ) ندـب دریگ . رارق  هدافتـسا  دروم  هللا »  » يوـس هب  ریـس  يارب  ياهلیـسو  رازبا و  تلآ و  ناوـنع  هب  دـیاب  ددرگیم ) تنایـص  تـالماعم ، رد 
نیا ندومیپ  يارب  نآ  زا  دـیاب  هک  تسا  ياهیلقن  هلیـسو  بکرم و  دوشیم ) نیمات  صاصق ، تاـید و  دودـح و  نیناوق  لـظ  رد  نآ  تناـیص 

. دوش يرادرب  هرهب  ایند -  ینعی  هاگرذگ -  ریسم و 
. تسناد یناسنا  یناگدنز  فده  ار  ندب ) ینعی   ) هیلقن هلیسو  بکرم و  نیا  و  لام ، ) ینعی   ) رازبا تلآ و  نیا  دیابن  نیاربانب 

نتخانش زا  ترابع  يداینب  یساسا و  شناد  ملع و  هتکن ، نیا  هب  هجوت  اب  دومن . یقلت  یئاهن  دوصقم  فده و  ناونع  هب  دیابن  ار  هلیسو  نیا  و 
تسد اههندرگ و  ندیدرون  رد  ندومن و  یط  زرط  نتخانـش  زا  ترابع  یعقاو  ملع  ددنویپیم . ادخ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یقیرط  ندومیپ  و 

هدرپ و وا  يادخ  ناسنا و  نایم  تشز ، تافص  نیا  دشابیم . یناسنا  هدوتسان  تافـص  نامه  اهزادنا ، تسد  نیا  هک  تسا  یحور  ياهزادنا 
بوجحم و نابرهم ، راگدرورپ  تمحر  ءاـقل  زا  دورب ، اـیند  زا  یتافـص -  ناـنچ  هب  یگدولآ  اـب  ناـسنا -  رگا  هک  دـنکیم  داـجیا  یباـجح 

. دش دهاوخ  مورحم 

یعقاوریغ نادنمشناد  هرابرد  زیگنا  تربع  لاثم  هنومن و  دنچ  ه - 

رد هانگ  زا  سرت  ادخ و  زا  میب  تیـشخ و  ندمآ  دـیدپ  هزیگنا  یقیقح ، شناد  ملع و  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  روکذـم  تاکن  هب  هجوت  اب 
. ددرگیم ناسنا  لد 
: تفگ دیاب  هکلب  و 

، هتکن نیمه  هب  ءاملعلا  هدابع  نم  هللا  یشخی  امنا  هیآ  نمض  لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  تسا . یعقاو  نادنمـشناد  هژیو  هانگ ، زا  میب  سرت و  هک 
. تسا هدرک  هاگآ  ار  مدرم 

زا میب  هیقف ، ریغ  هیقف و  زا  معا  یعقاو  ملاع  ینعی  ، ) درادـن دوجو  یقرف  تهج ، نیا  رد  نادنمـشناد  ریاس  ءاهقف و  نایم  هاـنگ ، زا  سرت  رد  و 
(. دیامنیم ساسحا  شلد  رد  الماک  ار  ادخ 

مولع هب  و   ) دزاسیم یضار  دودحم و  ار  نتشیوخ  یمسر ، مولع  فراعتم و  لومعم و  هقف  تخانش  هب  افرص  هک  يدنمـشناد  هیقف و  ناتـساد 
زرد نتخود  تیفیک  نتسناد  هب  اهنت  جح ، کسانم  ماجنا  هکم و  رفس  هب  نتفر  رد  هک  تسا  یسک  ناتساد  دزادرپیمن ، ) یـساسا  فراعم  و 

کـشم دقاف  يرفاسم ، نینچ  رگا  دیدرت  یب  دریگن .) ارف  ار  جح  یـساسا  لئاسم  و  ، ) دـنک ءافتکا  شفک  ینعی  رازفا  اپ  هزوم و  بآ و  کشم 
رازفا اپ  بآ و  کشم  زرد  نتخود  زرط  هب  یئانـشآ  فرـص  یلو  دـنک . رازگرب  ار  جـح  کسانم  دـناوتیمن  دـشاب  رازفا  اـپ  شفک و  بآ و 

نیا رگا  . ) دوش یقلت  یعقاو » یجاح   » ناونع هب  جـح  رفـس  زا  تشگزاـب  زا  سپ  هک  دـنک  کـمک  صخـش  نیا  اـب  هجو  چـیه  هب  دـناوتیمن 
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: دیوگیمن یسک  دنک  لمع  شفک  بآ و  کشم  زرد  نتخود  زرط  هب  طوبرم  تاعالطا  مامت  هب  صخش 
: دنیوگیم هکلب  تسا ؛ هداد  ماجنا  ار  جح  کسانم  وا 

(. تسا هدادن  ماجنا  دراد ، طابترا  نآ  کسانم  جح و  هب  هک  يراک  هجو  چیه  هب 
یلو دـش ؛ دـهاوخ  لـیطعت  یگداـتفا و  بقع  شوختـسد  ینید  ماـکحا  یئاسانـش  ًارهق  دـشاب  عـالطا  یب  لوادـتم ، یهقف  مولع  زا  هیقف ، رگا 

هب ار  یملع  نانچ  ناوتیمن  زین  و  هداد ، تاـجن  ار  هیقف  دوخ  دـناوتیمن  یـساسا ) یعقاو و  مولع  تخانـش  ياـهنم   ) یهقف ماـکحا  یئاـسانش 
، ادـخ ياضر  هب  لین  مسر  هار و  تخانـش  یبایادـخ و  یبایدوخ و  سح  زا  هقف ، زا  شیپ  دـیاب  هیقف  . ) تخانـش شخب  یئاـهر  یملع  ناونع 

شیپ ار  تیعقاو  نیا  ام  دیاشگب .) ادخ  ياضر  هب  ندیسر  رد  نارگید -  هب  نتخادرپ  زا  لبق  نتـشیوخ -  يارب  یتاجن  هار  ات  دشاب  رادروخرب 
. میدرک دای  نیا  زا 

: تفگ دیاب  هکلب 
رازبا یمسر ، مولع  . ) دشابیم بولطم  اتاذ  فده  نآ  افرـص  هک  تسا  یفده  دصقم و  يارب  همدقم  زادرپ و  هنیمز  لوادتم ، یمـسر و  مولع 

شومارف ار  دصقم  فده و  مینامب و  فقوتم  فده ، نیا  ریسم  قیرط و  رد  میناوتیم  هنوگچ  نیاربانب  تسا . فده  نیا  هب  ندیسر  هلیسو  و 
.« مینک ینابرق  همدقم  يارب  ار  همدقملا  يذ  : » حالطصا هب  و  میزاس ، هلیسو  قیرط و  يادف  ار  دصقم  ای  و  مینک ،

و ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  تاروتسد  هب  و  تسا ، یهلا  ماکحا  نیناوق و  هب  فراع  ملاع و  هک  یسک  عاضوا  طئارش و  رگا 
مولع دـقاف  لاح ، نیع  رد  و  ، ) تسا یهاـگآ  زا  رادروخرب  ینامـسآ ، نیئآ  فراـعم  هب  تبـسن  دـشابیم و  انـشآ  مالـسلا ) مهیلع   ) نید همئا 

يرگشفک شفک و  زرد  نتخود  مسر  هار و  طقف  جح ، کسانم  ماجنا  يارب  هک  دشاب  یصخش  نامه  دننامه  دشابیم ، ) يداینب  یـساسا و 
نوک و ملاع  یئاسانش  رد  ار  شیوخ  رمع  هک  ياهفسالف  دوب !؟ دهاوخ  هچ  هفسالف  ءامکح و  لاح  عضو و  تسا ؛ هتفرگارف  ار  يزود  هنیپ  و 

دوجو نتخانش  مرگرس  ار  دوخ  راکفا  ءامکح  نیا  و  تسا ، ضحم  يدوبان  داسف و  نآ  هدنیآ  هک  یناهج  ملاع و  دنرادیم ، فورـصم  داسف 
. تادوجوم نایم  كرتشم  تسا  يرما  ای  و  تادوجوم ، تاذ  رب  دئاز  تسا  يرما  ای  و  تسا ، تادوجوم  تاذ  نیع  دوجو ، ایآ  هک  دنزاسیم 

: تفگ دیاب  هکلب  درادن . يرمث  هدزاب و  هنوگچیه  هک  دننکیم  ثحب  لئاسم  هنوگ  نیا  هرابرد  هرخالاب  و 
هکنیا هب  دـسر  هچ  اـت  دـنبای  تسد  تفرعم  رد  دوخ  بوـلطم  هتـساوخ و  تقیقح  هب  اهـشواک ) نیا  رذـگهر  زا   ) دـنناوتیمن زین  اـهنآ  دوـخ 

. دنزاس هاگآ  نانآ ، بولطم  هتساوخ و  تقیقح  هب  دنتسین -  ملع  نیا  راک  ردنا  تسد  هک  ار -  نارگید 
هک دهد  روتسد  اهنآ  هب  دنیبب و  هیهت  دوخ  يارب  ینارکون  همدخ و  هک  تسا  یئاورنامرف  هاشداپ و  ناتـساد  هیبش  نادنمـشناد ، نینچ  ناتـساد 
هک دنـشوکب  دوخ  یگدنزاس  لیمکت و  رد  ياهنوگ  هب  و  دنیامن ، مایق  شیوخ  فئاظو  تامدخ و  ماجنا  هب  و  دـندرگ ، وا  خاک  هناخ و  دراو 

. دنزیهرپب دوشیم  اهنآ  درط  بجوم  هک  یئاهراک  زا  و  هتشگ ، یتلزنم  برق و  ياراد  وا  هاگشیپ  رد 
فئاظو و ماجنا  ياج  هب  نانآ  دـننک ، لمع  شیوخ  تیرومام  فئاظو و  هب  ات  دزاسیم  شیوخ  يارـس  دراو  ار  نامدختـسم  نیا  هک  هاـگنآ 

. دنوش خاک  فقس  طایح و  نیمز و  راوید و  رد و  ياشامت  هراظن و  مرگرس  تامدخ ،
، دنیامن خاک  نآ  جراخ  لخاد و  بناوج و  فارطا و  ياشامت  فرـص  ار  اهتـصرف  مامت  و  دـنهد ، همادا  رمع  رخآ  ات  ار  اشامت  هراظن و  نیا  و 

. تسا هدوب  هچ  خاک ، ارس و  نیا  هب  اهنآ  ندروآ  زا  روظنم  دنمهفن  هک  یلاح  رد  دسرارف ؛ ار  اهنآ  گرم  هک  هاگنآ  ات 
مامت مغریلع  هک -  یئاقآ  رورس و  دوب ، دهاوخ  هنوگچ  اهنآ  رورس  هاگدید  زا  ءاملع  هنوگ  نیا  نامدختـسم و  نیا  لاوحا  عاضوا و  یتسار ،

ماعنا و زا  هانگ -  هب  نانآ  روآزازئمـشا  یگدولآ  هکلب  و  تاروتـسد ، زا  يرادربنامرف  رد  اـهنآ  ریـصقت  و  تعاـط ، رد  ناـنآ  يراـگنا  لـهس 
ینادنمشناد نینچ  تیصاخ و  یب  نارکون  همدخ و  نیا  هک  تسا  یهیدب  ( ؟ تسا هدیزرون  غیرد  هنوگچیه  نانآ  هب  تبسن  دوخ  مهم  ناسحا 

(. تشاد دنهاوخن  یبیصن  هنوگچیه 
رب ینازورف  غارچ  یلو  تسا ؛ یناملظ  هریت و  نآ ، نوردنا  هک  تسا  ياهناخ  ناتساد  نادنمـشناد ، هنوگ  نیا  ناتـساد  هک  میـشاب  هجوتم  دیاب 
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(. تسا یناملظ  هریت و  روجید ، بش  نوچمه  هناخ  نورد  یلو  ( ؛ دزاسیم نشور  ار  هناخ  نوریب  رهاظ و  هک  دشخردیم  هناخ  نیا  ماب 
؛ تسا هدش  هتـسارآ  يراکدیفـس و  چـگ ، گنـس و )  ) اب نآ  هیور  رهاظ و  هک  تسا  ياهلبزم  بآ و  لضاف  رابنا  دـننامه  نانیا  ناتـساد  هکلب 

. تسا هدولآ  نفعتم و  تخس  نآ  يافرژ  نورد و  یلو 
. تسا هتفرگ  رب  رد  ار  ینفعتم  رادرم  شلد ، رد  یلو  دراد ؛ هتسارآ  ینوریب  رهاظ و  هک  تسا  ناگدرم  روگ  نوچمه  نانآ  لثم  هکنآ  ای  و 

لج زع و  ادخ  رهق  شنطاب  للح  رپ  رفاک  روگ  نوچ  شرهاظ 
چگ اب  ار  هناخ  نوریب  هزاورد  تهج  نیمه  هب  دـنک و  توعد  یناـمهیم  هب  ار  ياهتـسجرب  تیـصخش  هاـشداپ و  هک  تسا  یـسک  دـننام  اـی  و 

راشتنا زا  يریگولج  يارب  و  ، ) دـنکیمن نآ  لاح  هب  يرکف  هدرک و  اهر  ار  تافاثک  اههلبزم و  لزنم ، دورو  لحم  رد  یلو  دـیارآیم ؛ يراک 
(. دیامنیمن یشیدنا  هراچ  نآ ، روآزازئمشا  يوب  نفعت و 

. تسا ناطیش  زا  اهنآ  راکشآ  یبای  گنرین  یگدروخ و  بیرف  رگنایامن  یصاخشا ، نانچ  زا  یتالاح  نینچ  دیدرت ، یب 
يزرواـشک هب  ینیمز  رد  هـک  تـسا  یـصخش  ناتـساد  ینادنمـشناد ، ناـنچ  یگدروـخ  بـیرف  تلاـح  نداد  ناـشن  يارب  لاـثم  نیرتـکیدزن 

دزاسیم هابت  عیاض و  ار  وا  ياههتشک  هک  یتیصاخ -  یب  زره و  ياهفلع  اههتوب و  نآ ، ندیئور  هارمه  اما  دیوریم . وا  هتشک  و  دزادرپیم ،
زا ار  اهنآ  دننک و  يزاسکاپ  نیجو و  زره ، ياههتوب  اهفلع و  زا  ار  شتعارز  هک  دیآیم  رب  ددص  رد  دهدیم و  روتـسد  اذل  دـیوریم . زین  - 

نیمز لد  رد  نآ  هشیر  هجیتن ، رد  دربیم و  طسو  زا  ار  اهنآ  طقف  زره ، ياهفلع  نتخاس  نک  هشیر  ياـج  هب  صخـش  نیا  یلو  دـنربب . ناـیم 
، ماجنارـس و  دنکیم ، تیوقت  رتشیب  ار  اهنآ  تعارز ، ) هدـنزاس  هابت  لماوع  نتخاس  نک  هشیر  ياج  هب   ) يزاسکاپ نینچ  اب  دـنامیم و  یقاب 

. دیامنیم ندیئور  هب  عورش  رتشیب  يورین  تردق و  اب  هرابود  زره  ياههتوب  اهفلع و  نیا 
رد هک  تسا  یتسپ  بولطمان و  ياهیوخ  قالخا و  زا  ترابع  ناسنا ، هدوتـسان  تالاح  لئاذر و  مامت  هشیر  صئاقن و  شیور  زکرم  نوناک و 
وا يرهاظ  لاثتما  تعاط و  یتح  دـنکن ، يزاسکاپ  اهيوخ  هنوگ  نیا  زا  ار  شیوخ  نورد  بلق و  هنیمز  یـسک  رگا  تسا . هتفرگ  ياج  اهلد 

. دوب دهاوخ  صقان  مامتان و  یهلا ، تاروتسد  رماوا و  هب  تبسن 
. دشابیم ریگرد  دوب -  دهاوخ  دیازت  توق و  هب  ور  هراومه  هک  یناسنا -  يونعم و  تیصخش  هب  شخب  نایز  لماوع  اب  هجیتن  رد  و 

اب ار  شندب  هک  تسا  فظوم  هدش و  یلتبم  يدلج ، ضرم  یسیپ و  صرب و  يرامیب  هب  هک  تسا  یسک  دننام  دنمـشناد ، ملاع و  نینچ  هکلب 
سیپ کلات و  دهد  شلام  وراد  اب  ار  ندب  دـیاب  وا  ددرگ . نامرد  وا  يرامیب  ات  دـشونب  زین  یجلاعم  تبرـش  و  دـهد ، ژاسام  شلام و  یئوراد 

. دوش هدودز  يرهاظ ،
شلام یصوصخم  يوراد  اب  ار  شندب  طقف  رامیب ، نیا  الاح  ددرگ . نک  هشیر  وا  نورد  زا  يرامیب  نیا  ءاشنم  هدام و  ات  دشونب  تبرش  زین  و 

. دنناسریم ددم  يرامیب  نیا  هدام  هشیر و  هب  هک  دنکیم  لوانت  ار  یئاهزیچ  هکلب  دشونیمن ؛ ار  تبرش  یلو  دهدیم ، ژاسام  و 
دزادرپیم و ندـب  رهاظ  هب  طقف  هراومه  وا  یلو  دوشیم ، تیوقت  وا  نورد )  ) رد يرامیب  ءاشنم  هشیر و  يراـک ، نینچ  اـب  هک  تسا  یهیدـب 
ات دنکیم  يورـشیپ  رتشیب  هچ  ره  يو  نوردنا  رد  وراد -  ندیـشون  كرت  رطاخ  هب  يرامیب -  نیا  هشیر  هک  یلاح  رد  دهدیم ؛ ژاسام  ار  نآ 

. دروآ یمرد  ياپ  زا  ار  وا  ماجنارس 
. مییاریپب یقالخا  ياهیرامیب  زا  ار  دوخ  نطاب  نورد و  ات  هتخاس  قفوم  نتشیوخ  حالصا  هب  ار  ام  تسخن  هک  میهاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا 

. دنادرگ انیب  نام  صئاقن  اههدرخ و  بویع و  هب  ار  ام  نامشچ  و 
. دزاس دنمهرهب  نام  فراعم  تامولعم و  رذگهر  زا  ار  ام  و 

تـسا یئادـخ  ياناوت  تسد  هب  اهوزرآ  نیا  هب  لین  رد  ام  یبایماک  قیفوت و  دـهدن . رارق  ام  رب  رابنایز  یلیلد  هبرح و  ار  ام  یملع  ياههیام  و 
. تسا رت  نابرهم  رترگشیاشخب و  نارگشیاشخب ، نانابرهم و  مامت  زا  هک 
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حیحص یبای  تهج  زا  يرادروخرب  و  ادخ ، هب  لکوت  هجوت و  و  ملع ، نتسب  راک  هب   - 3

هک دراد  دوجو  یناوارف  عونتم و  فئاظو  ددعتم و  طئارش  ملع -  نتـسب  راک  هب  تین و  صولخ  رب  هوالع  درگاش -  ملعم و  زا  کی  ره  يارب 
همیرک قالخا  هب  لین  هلیسو  شناد  ملع و  اریز  دوشیم ؛ هصالخ  ملع ، نتسب  راک  هب  ینعی  مود  طرـش  نامه  رد  فئاظو  طئارـش و  نیا  همه 

. دشابیم دب  تشز و  رادرک  اهیوخ و  زا  ناسنا  ندنام  هزنم  و  هدیدنسپ ، هدوتس و  راتفر  و 
لمع حیحـص -  تهج  رد  تسرد و  یتروص  هب  شیوخ -  ملع  هب  دریگ و  راک  هب  المع  ار  اهبنارگ  رازفا  تسد  نیا  دنمـشناد ، ملاـع و  رگا 

. دهدیم یسرتسد  تسا -  نکمم  نآ  یئایوپ  هک  یتداعس -  ریخ و  هنوگ  ره  هب  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دنک ،
. دزاسیم رودب  ددرگیم -  وا  تیصخش  هرهچ  یتشز  بجوم  هک  ياهزیگنا -  لماع و  ره  زا  و 

مزـال و ملع -  نتفرگ  راـک  هب  و  یقـالخا ، لـئاذر  زا  ناور  ناـج و  نطاـب و  هیفـصت  يزاـسکاپ و  زا  سپ  درگاـش -  مـلعم و  رب  هـچنآ  سپ 
هب شیوخ  یناگدنز  يرورض  نوئـش  مامت  رد  هتخاس و  ادخ  هجوتم  نوریب ، نورد و  زا  ار  ناشدوجو  ياپارـس  هک  تسا  نیا  تسا  يرورض 
 - شناد ملع و  اریز  دنیامن ؛ وجتـسج  ادخ  دزن  ار  اهنآ  و  دننک ؛ تفایرد  تساوخرد و  یهلا ، هاگـشیپ  زا  ار  اههرهب  ضیف  دنـشاب و  یکتم  وا 

ملع و هکلب  دیآیمن ؛ تسد  هب  نتخومآ  شناد  ملعت و  ترثک  رذگهر  زا  میا -  هدرک  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نایب  زا  هک  هنوگنامه 
ادخ هب  لکوتم  دیاب  وا  و  تسا ، وا  تیادـه  ناهاوخ  هک  دـنکفایم  یـسک  ناج  لد و  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يرون  وترپ و  زا  ترابع  شناد 

نوئـش رد  دنمـشناد  ملاـع و  نیا  رگا  دـنکن . هیکت  يویند  یعیبـط و  بابـسا  لـلع و  رب  و  هدومن ، راذـگاو  يو  هب  ار  شیوخ  روـما  و  هدوـب ،
هب بابسا  للع و  نیمه  دیامن ، راذگاو  اهنامه  هب  ار  دوخ  یناگدنز  روما  و  دشاب ، یکتم  يویند  بابسا  للع و  هب  افرـص  یناگدنز ، فلتخم 

. ددرگیم يو  تیصخش  طاطحنا  بجوم  دنکیم و  ینیگنس  وا  شود  رب  نکشرمک  نارگ و  راب  تروص 
یناگدنز و رد  ار -  دوخ  روما  مامز  دیاب  هکلب  دنـشاب ؛ یکتم  ادخ  ياههدیرفآ  زا  يزیچ  چیه  رب  سک و  چیه  رب  دـیابن  ملعتم  ملاع و  يرآ 
راگدرورپ و هزیکاپ  فاطلا  یهلا و  سدـق  تاـحفن  رذـگهر  نیا  زا  اـت  دـنیامن  راذـگاو  لاـعتم  دـنوادخ  هب  اـهنآ -  لاـثما  يزور و  قزر و 
و دیآ ، یتسار  هب  اهنآ  يژک  هدش و  هدوشگ  لح و  نانآ  تالکشم  نآ ، رذگهر  زا  دنک و  یلجت  اهنآ  رب  دنوادخ ، اب  تفلا  سنا و  تاظحل 

. دیآ زاب  حالص  هب  اهنآ  یناگدنز  روما  ددرگ و  نیمات  ناشروظنم 
: دومرف هک  دناهدرک  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  زا 

زا توافتم  صاخ و  قیرط  هب  اصاصتخا  ار  وا  يزور  و  دشابیم ، وجـشناد  ملع و  بلاط  يزور  قزر و  راد  هدـهع  هژیو ، هب  لاعتم  دـنوادخ  »
زین ار  مدرم  ریاس  يزور  مومع ، روط  هب  هکنآ  رب  هوالع  ینعی  دنتسین ، وا  صاخ  فطل  نیا  لومشم  مدرم ، ریاس  هک  دنکیم  نیمضت  نارگید 

تشیعم و بابـسا  بسک  رد  مدرم  تاقبط  ریاس  رگید : ترابع  هب  دنکیم . ینازرا  ودـب  یـصاخ  زرط  هب  ار  وا  يزور  تسا  هتفرگ  هدـهع  هب 
یلاح رد  دنباییم ؛ تسد  نآ  هب  دوخ  یعاسم  هیاس  رد  ابلاغ  و  دنروآ ، تسدب  ار  دوخ  يزور  ات  دنراد  زاین  ششوک  یعـس و  هب  یناگدنز ،
هکلب درادن ، ) نآ  هب  يزاین  و  ، ) تسین فظوم  فلکم و  شاعم -  رارما  يارب  یششوک -  یعـس و  نینچ  هب  ملع  يایوپ  يوجـشناد  کی  هک 

: دنادب دیاب  دشاب و  شناد  ملع و  يایوج  هک  تسا  فظوم  وا 
تیافک و ار  وا  یناگدنز  شاعم و  هنیزه  لاعتم ، دـنوادخ  تسا  رادروخرب  هدارا ، رد  صالخا  تین و  نسح  زا  یئوجـشناد ، ریـسم  رد  نوچ 

.« درک دهاوخ  تنامض 
اهنآ نیودـت  يروآدرگ و  هب  رگا  هک  مراد  داـی  هـب  ار  یقیقد  بلاـج و  ياهدادـیور  ثداوـح و  نـم ، یناگدـنز  یـصخش  تـالاح  یط  رد 

وا يرآ  تسا . هاگآ  انـشآ و  یئابیز ، لامج و  زا  نوحـشم  فیرظ و  تاهجوت  نیا  هب  یـسک  ره  زا  رتهب  ادخ  هک  دـسریم  یئاج  هب  مزادرپب 
. تشگ نم  بیصن  يو  هیحان  زا  يدنیاشوخ  راتفر  هچ  هک  دنادیم 

: مدش مرگرس  ملع  لیصحت  هب  هک  ینامز  نآ  زا 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 335 

http://www.ghaemiyeh.com


رگنایامن هک  یبلاج  ثداوح  .( ) ناضمر 953 ه ق هام  همین   ) ینعی مزادرپیم  باتک  نیا  شراگن  هب  هک  نامز  نیا  ات  ههد 930 ه ق ). لئاوا  )
ار ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا یبن  نانخـس  تیعقاو  هک  هداـتفا  قاـفتا  ما  یلیـصحت  یناگدـنز  رـسارس  رد  تسا  یهلا  قیقد  محارم 

(. دزاسیم راکشآ 
هک ماهدرک  دوهش  ار  میکح  راگدرورپ  قیقد  فیرظ و  فاطلا  زیمآرهم و  تاهجوت  نیا  همه  نم  . ) ندید دننام  دوب  یک  ندینـش  هصالخ : و 

(. تسین اهنآ  ندومن  وگزاب  ياج  العف 
: لاعتم دنوادخ  هب  لکوت  مدع  هجیتن 

: تفگیم هک  تسا  هدروآ  ناولع  نب  نیسح  زا  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  ام : نیشیپ  مدقتم و  داتسا 
ناتسود زا  یکی  متشادن . يزیچ  دش و  مامت  نم  یلام  هنیزه  اهرفس  زا  یکی  رد  میدوب . ملع  نتفرگارف  مرگرـس  مداتـسا ، سرد  سلجم  رد  »

: تفگ نم  هب  ام  نارای  و 
. ینالف هب  متفگ : دنک )؟ نیمات  ارت  یناگدـنز  هنیزه  ات   ) يراودـیما هک  هب  ياهتـسب و  لد  یـسک  هچ  هب  یتسه  یعاضوا  نینچ  راتفرگ  هک  وت 

: تفگ
تیقفوم یماجنارـس  هب  وت ، تساوخرد  دیما و  وزرآ و  و  ددرگیمن ، هدروآرب  وت  زاین  يا ) هشیدنا  رکف و  نینچ  اب   ) هک دـنوادخ  هب  دـنگوس 

هک تفگ  يزاسیم ؟ دیمون  ارم  ینکیم و  رظن  راهظا  یتیعطاق  نینچ  اب  لیلد  هچ  هب  دازرمایب ، ارت  يادخ ، متفگ : دـش . دـهاوخن  یهتنم  زیمآ 
: دیوگیم لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هدناوخ  ار  بلطم  نیا  اهراتشبن ، زا  یکی  رد  دومرف ؛ نم  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

هب دوخ  ياهوزرآ  لامآ و  رد  هک  ار -  يدـنموزرآ  ره  يوزرآ  دـیما و  دـنگوس ، مشرع  رب  میالاو  ماـقم  يراوگرزب و  هوکـش و  تزع و  هب 
يراوخ و سابل  مدرم ، هاگدـید  زا  یـسک  نینچ  تماق  رب  و  مزاسیم ، لدـبم  يدـیمون  ساـی و  هب  ددـنبب -  لد  نآ  هب  دروآ و  يور  نم  ریغ 

. ملسگیم شیوخ  زا  ار  وا  دنویپ  مناریم و  دوخ  هاگرد  زا  ار  وا  ددرگ . راوخ  هتشهورف و  اهنآ ، رظن  رد  هک  مناشوپیم  ار  تلذم 
نم تردق  هضبق  ریز  ناهج  یناگدنز  تالکشم  اهیراومهان و  هک  یلاح  رد  تسا ؟ راودیما  هک  هب  یناگدنز  تالکـشم  دئادش و  رد  وا  ایآ 

هکنیا اـب  دـبوکیم ، ار  يرگید  هاـگرد  دوخ  روصت  یـصخش و  هشیدـنا  رکف و  ددـم  اـب  هتخود و  نم  ریغ  هب  دـیما  مشچ  وا  یلو  دراد ؛ رارق 
. تسا نم  تسد  رد  هتسب  ياهرد  مامت  ياشگ  لکشم  دیلک  دنادیم 

. تسا هدوشگ  دنناوخیم ، ارم  دنیوجیم و  ارم  هک  یناگدنب  يوسارف  هراومه  نم  هگرد  و 
هتخاسن هدروآرب  ار  وا  عورـشم )  ) ياهوزرآ اهدـیما و  نم  دـشاب و  هتخود  نم  هب  دـیما  مشچ  یناگدـنز ، بئاصم  رد  هک  تسه  یـسک  اـیآ 

؟ مشاب
.؟ مشاب هتخاس  شدیمون  هدیرب و  ار  وا  دیما  نم  هک  هدوب  راودیما  نم  هب  میظع -  يراک  مهم و  هلئسم  کی  رد  یسک -  هچ  ایآ 

زا ار  میاهنامسآ  دنتسین . شوخلد  یضار و  نم ، تنامض  ظفح و  هب  اهنآ  یلو  ما ؛ هدرک  تنامض  ظفح و  ار  مناگدنب  ياهوزرآ  دیما و  نم 
تادوجوم نیا  هب  دـندرگیمن . لولم  هتـسخ و  هاگچیه  مسیدـقت  حـیبست و  زا  هک  ماهتخاـس  نوحـشم  ناگتـشرف ، ینعی  سدـقم  یتادوجوم 

( نم نامگدب   ) ناگدنب نیا  یلو  دننکن . داجیا  یعنام  نانآ ، نم و  نایم  دندنبن و  مناگدـنب  يور  هب  ار  يرد  چـیه  هک  ماهداد  نامرف  سدـقم 
دزاس دراو  اهنآ  رب  ياهبرـض  دبوکب و  ار  اهنآ  نیگنـس ، ياهثداح  رگا  هک  دننادیمن  نانآ  ایآ  دناهدرکن . نانیمطا  نم  ياههدعو  راتفگ و  هب 

یناسنا روای  راسگمغ و  دـناوتب  یـسک  نم ، نذا  هدارا و  هب  هک  هاـگنآ  رگم  تسین ، نآ  ندرب  ناـیم  زا  يریگولج و  هب  رداـق  یـسک  نم ، زج 
. دشاب رگید 

ماقم رد  نم  منیبب ؟ یتلاـح  نینچ  رد  ار  وا  دـیاب  ارچ  تسا ، هدـنادرگرب  يور  نم  زا  هدـیرب و  لد  نم  زا  وا  منیبیم  هک  تسا  هدـش  هچ  سپ 
، مدوـبر وا  زا  ار  اـهتمعن  نـیا  هـک  هاـگنآ  دوـب . هدرکن  تساوـخرد  نـم  زا  ار  اــهنآ  هـک  ماهتــشاد  ینازرا  يو  هـب  یئاــهتمعن  مرک ، دوـج و 

. تشاذگ نایم  رد  نم  ریغ  اب  ار  نآ  هداعا  هکلب  درکن ، تساوخرد  نم  زا  ار  نآ  ندنادرگزاب 
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هک هاگنآ  میهدـیم -  رارق  شیوخ  ياطع  لومـشم  ار  يو  شیاضاقت  تساوخرد و  زا  لبق  هراومه  نم  هکنیا  اـب  درادـنپیم -  نینچ  وا  اـیآ 
(. مهدیم تبثم  خساپ  وا  عورشم  تساوخرد  هب  نم  تسین . روطنیا  زگره  ( .!؟ منکیم غیرد  يو  زا  دنکیم ، تساوخرد 

يور نم  ریغ  هـب  درادـنپیم و  راـکغیرد  ارم  دزرویم و  غـیرد  نـم ، هـب  هجوـت  زا  هدرک و  اـهر  ارم  وا  هـک  مراـک  غـیرد  لـیخب و  نـم ، اـیآ 
؟ دروآیم

اهوزرآ اهدـیما و  روحم  زکرم و  نوناک و  نم  ایآ  تسین ؟ نم  تردـق  دـی  رد  تمحر  تشذـگ و  اـیآ  تسین ؟ نم  نآ  زا  مرک  دوج و  اـیآ 
؟ متسین

نم ریغ  هب  دیما  مشچ  هک  یناراودیما -  نادنموزرآ و  نینچ  ایآ  درب ، هانپ  شیوخ  لامآ  رد  نم  ریغ  هب  و  دنک ، دـیما  عطق  نم  زا  یـسک  رگا 
)؟ دور داب  رب  ناشیاهوزرآ  ادابم  هک   ) دنرادن یمیب  سرت و  هنوگچیه  دناهتخود - 

نتخاس هدروآرب  ماقم  رد  نم  و  دـنراذگ ، نایم  رد  نم  اب  ار  دوخ  يوزرآ  دـیما و  یکاخ ، هرک  مدرم  ینامـسآ و  تارک  نانکاس  ماـمت  رگا 
کلم و زا  ياهرذ  هچروم و  وضع  هزادـنا  هب  دـشاب ، ناگمه  هتـساوخ  ربارب  هک  منک  ءاطع  رادـقم  نامه  اهنآ  زا  کـی  ره  هب  ناـشیاهوزرآ ،

هنوـگچ متـسه  نآ  رارمتـسا  ءاـقب  يرادـیاپ و  ناـبهاگن  تسرپرـس و  ریدـم و  نم ، هک  یئاراد  کـلم و  نآ  دوـشیمن . هتـساک  نـم  یئاراد 
(. تسا ریذپ  نایاپ  نم  تمحرم  تسین و  ینارک  ارم ، ناسحا  مرک و  يایرد  نوچ  ( ؟ ددرگیم ناصقن  شهاک و  شوختسد 

تخب هریت  ماجرفدـب و  یـسک ، نینچ  تسین . نم  بقارم  و  دـچیپ ، یمرـس  نم  ناـمرف  زا  و  تسا ، دـیمون  نم  تمحرم  زا  هک  یـسک  رب  ياو 
(197 .« ) دشابیم

، نآ نایاپ  رد  هک  هدروآ  دوخ  باتک  رد  نمحرلادـبع  نب  دیعـس  زا  رگید  يدنـس  اب  ار  تیاور  نیمه  ینیلک ، ینعی  راوگرزب  داتـسا  خـیش و 
: تسا هدمآ  نینچ 

: تفگ يوار 
: مدرک ضرع  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب  »

. دومرف ءالما  ار  نآ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  مسیونب ) ار  نآ  ات   ) امرف ءالما  نم  رب  ار  ثیدح  نیا  هللا ؛ لوسر  نبای 
(198 .« ) مراذگیمن نایم  رد  ادخ  ریغ  اب  ار  یتجاح  سپ ، نیا  زا  هک  دنوادخ  هب  دنگوس  متفگ : نم  و 

 - تسا بیع  صقن و  هنوگ  ره  زا  هزنم  هک  يدـنوادخ  هیحاـن  زا  تماـما -  قفا  رب  توبن  علاـطم  زا  هک  هیاـمنارگ -  نخـس  نیا  میوگب  دـیاب 
یلماک سرد  ناسنا ، يارب  نآ  یلاع  نیماضم  و  اسر ، یفاک و  تسا  ینخس  دنوادخ ، هب  لکوت  قوش  داجیا  صیرحت و  رد  تسا ، نکفاوترپ 

. دشاب یکتم  وا  هب  یتایح  مهم  لئاسم  مامت  رد  هدرپس و  ادخ  هب  ار  دوخ  یناگدنز  روما  ات  دزومآیم ) وا  هب  هک   ) تسا
رب يرگید  هتکن  بلطم و  ناوتیمن  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، اسر  الماک  دشابیم و  مالک  عماوج  زا  دـنوادخ  هب  لکوت  هلئـسم  رد  ثیدـح  نیا 

(. دوشیمن ساسحا  يدوبمک  هنوگچیه  لاعتم ، دنوادخ  هب  ناسنا  لکوت  يارب  ثیدح  نیا  ياوتحم  رد  و  . ) دوزفا نآ 
. دشابیم دوخ  هب  تبسن  درگاش  ملعم و  بادآ  هب  طوبرم  هک  یموس  هلئسم  دوب  نیا 

سفن لیمکت  رد  ششوک  ینتورف و  قلخ و  نسح   - 4

عضاوت و هک  دنفظوم  ود  نآ  دنراد . يرت  نیگنس  رتشیب و  هفیظو  مدرم -  ریاس  هب  تبـسن  قلخ -  نسح  هب  ندوب  دنب  ياپ  رد  درگاش  ملعم و 
لیمکت روظنم  هب  شیوخ -  تقاـط  ناوت و  لذـب  زا  رذـگهر  نیا  رد  دـنراد و  لومعم  نارگید  هراـبرد  ار  لـماک  يارادـم  قفر و  ینتورف و 

. دنزرون غیرد  سفن - 
: تفگ هک  هدش  تیاور  بهو  نب  ۀیواعم  زا 

: دومرف هک  مدینش  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 
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ملع و وا  زا  هک  یسک  هب  تبسن  و  دییارایب ، راقو  تناتم و  يرابدرب و  ملح و  هزیمآ  اب  نآ  هارمه  ار  نتشیوخ  دیـشاب و  شناد  ملع و  يایوج  »
لـطاب و راـتفر  زرط  نوچ  دیـشابن ؛ شنم  فارـشا  راـبج و  نادنمـشناد  نوچمه  و  دیـشاب ، نتورف  عضاوتم و  دـینکیم  تساوخرد  ار  شناد 

(199 .« ) دربیم نایم  زا  ار  امش  قح  امش ، قحبان 
: تفگ ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  حیحص  ثیدح  رد  ای  حیحصلا »  » رد یبلح 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 
تفار رهم و  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  زا  ترابع  وا  يرآ  مزاس ؟ هاـگآ  ینید  یعقاو  دنمـشناد  هیقف و  لاـح  هب  ار  امـش  هک  دـیهاوخ  یم  »

. دزاسیمن دیمون  دنوادخ ،
، هانگ باکترا  رد  مدرم  هب  و  دـننکن ، ینمیا  ساسحا  دـنوادخ  باذـع  هب  تبـسن  هک ) دـنکیم  داشرا  ياهنوگ  هب   ) ار نانآ  لاح ، نیع  رد  و 

. دیامنیمن اهر  نآرق -  ریغ  هب  تبغر  رطاخ  هب  ار -  نآرق  و  دهدیمن ، لمع  يدازآ 
ياوتحم قیاقح و  رد  ندیـشیدنا  ریبدـت و  اب  هک  یتوالت  رد  و  دزاـسن ، رادـیب  ار  یمدآ  مهف  كرد و  هک  یـشناد  ملع و  رد  دـیابن -  دـینادب 

(200 .« ) دومن وجتسج  ار  یتخبکین  ریخ و  درادن -  هار  نادب  هشیدنا  رکفت و  هک  یتدابع  رد  و  دشابن ، ماگمه  نآرق ،
مـشچ وا  هب  مدرم  دوشیم ، یفرعم  هعماج  نایم  رد  دنمـشناد  ملاـع و  ناونع  هب  دریگیم و  رب  رد  ار  ملع  هماـج  هک  یـسک  نآ  دـینادب  دـیاب 

وا تریـس  هویـش و  شور و  رگا  دنهدیم . رارق  دوخ  قشمرـس  وگلا و  ار  وا  يرهاظ  مرف  زرط و  یتح  راتفگ و  راتفر و  هک  اجنآ  ات  دـنزودیم 
اب دروخرب  رد  ار  ینتورف  عضاوت و  و  دـیآ ، دوجو  هب  وا  رد  دنمـشناد  کـی  روـخرد  هتـسیاش و  یتـالاح  و  دـشاب ، بوـلطم  اـبیز و  کـین و 

و  ) دوشیم لقتنم  نارگید  هب  وا  تایـصوصخ  فاـصوا و  دـشاب ، تین  صولخ  ياراد  دوخ ، راـتفر  لاـمعا و  رد  و  دریگ ، شیپ  رد  نارگید 
(. دنزاسیم ماگمه  گنهامه و  يو  يدوجو  رهاظم  اب  ار  دوخ  دوجو  رهاظم  همه  راتفگ و  راتفر و  مدرم ،

. دنکیم ادیپ  ناماس  مظن و  اهنآ  یناگدنز  لاوحا  عاضوا و  هتفای و  قنور  جاور و  هعماج ، نایم  رد  یکین  ریخ و  هجیتن ، رد  و 
هب مدرم -  ارهق  دـشاب . وا  هشیپ  هویـش و  دنـسپان ، راتفگ  راتفر و  و  هدوب ، هنوگژاو  دنمـشناد ، ملاع و  یناگدـنز  طئارـش  عاـضوا و  یتقو  اـما 

نینچ دـنیامن . لمع  وا  دـننامه  هکنآ  هب  دـسر  هچ  ات  دـننکیم  میظنت  ار  ناشراتفگ  راتفر و  وا -  زا  رت  هیامورف  رت و  تشز  رتدـب و  یتاجرد 
کی مرج  هانگ و  تیمها  هئارا  يارب  ددرگیم . زین  مدرم  ریاس  یهابت  داسف و  بجوم  هکلب  دزاـسیم ؛ هاـبت  ار  نتـشیوخ  اـهنت  هن  يدنمـشناد 

. تسا هدنسب  ارت  هتکن  نیمه  قح ، زا  وا  ندوب  رود  تیدورطم و  و  راک ، هابت  دنمشناد  ملاع و 
. تسا یفاک  وا ، ندوب  رابنایز  و  راکهابت ، دنمشناد  يزور  هریت  هانگ و  تمظع  نداد  ناشن  يارب  رادقم  نیمه  هب  نخس  و 

نامز هانگ  ینارگ  مجح و  رد  ، ) وا هانگ  راب  و  دـشیم ، هتـسب  وا  گرم  زا  سپ  يدنمـشناد  نینچ  رادرک  لمع و  يراج ) باسح   ) شاک يا 
زا و  ددرگیمن ، دودـسم  وا  گرم  اب  ملاع  هانگ  يراج  باـسح  نیا  یلو  تفرگیم ؛ ناـیاپ  وا  گرم  زا  سپ  دوبیم و ) دودـحم  وا  تاـیح 
زا هدرک و  یـسات  وا  هب  هک  یناسک  هانگ  لابو  و  تسا ، یقاـب  وا  لاـبو  رزو و  لـمع و  هکلب  دوشیمن ؛ هتـساک  يزیچ  شهاـنگ  راـب  ینیگنس 

ار وا  تسا  هتـشاذگ  ياجب  مدرم  نایم  رد  هک  یناماسبان  مسر  هار و  و  تسا ، رادیاپ  هتفرگ و  رارق  وا  هدـهع  رد  دـناهتفرگ  قشمرـس  وا  هویش 
. ددرگیم وا  دیاع  نارگید ، ناهانگ  ءوس  بقاوع  هتخاس و  راتفرگ 

. دوشیم رت  نیگنس  وا  لابو  رزو و  دنتسه  ياج  رس  رب  وا  ناوریپ  هک  یتقو  ات  و 
: تسا هتفگ  ءافرع  زا  یکی 

رارق يرت  نیئاپ  هجرد  رد  تلزنم ، ماقم و  ظاـحل  زا  هراومه  تسا -  رگ  هولج  دنمـشناد  ملاـع و  يز ، رد  هک  یـسک  هب  تبـسن  مدرم -  همه 
، رادرک راـتفگ و  رد  یگتـسیاش  حالـص و  يوقت و  یئاـسراپ و  لـیبق  زا  يرگید  ياـیازم  زا  ملع ، دوـجو  اـب  دنمـشناد  ملاـع و  رگا  دـنراد .

. تسا اور  حابم و  هک  دننزیم  یلامعا  هب  تسد  مدرم  هدوت  دشاب ، رادروخرب 
. دنوشیم كان  ههبش  لامعا  راک  ردنا  تسد  مدرم  هدوت  دنز ، تسد  يزئاج  حابم و  لامعا  هب  دنمشناد  نامه  رگا  و 
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. دنوشیم مارح  لامعا  بکترم  مدرم  هدوت  ددرگ ، كان  ههبش  لامعا  بکترم  دنمشناد  ملاع و  رگا  و 
، داعم ءدـبم و  نید و  زا  و   ) دـنوشیم رفاک  مدرم  هدوت  دزای ، تسد  مارح  ياـهراک  هب  ددرگ و  تاـمرحم  بکترم  دنمـشناد  ملاـع و  رگا  و 

(. دندرگیم نادرگ  يور 
تارج و هناهب و  زیواتسد  وا  لامعا  هکنیا  و  دنمـشناد ، راتفگ  راتفر و  زا  مدرم  هدوت  يریذپرثا  ینعی   ) رما نیا  تیعقاو  یتسار و  تابثا  يارب 

نیرتایوگ لداع ، ياهنادـجو  مدرم و  نیمه  هرمزور  یناگدـنز  رد  ام  تادوهـشم  ددرگیم ، ) رت  تشز  لامعا  باکترا  رد  مدرم  تراسج 
نانخـس نیا ، رب  هوالع  تسا .) ناـیب  هب  تجاـح  هچ  تسا  ناـیع  هک  هچنآ  نوچ  درادـن ؛ لالدتـسا  جاـجتحا و  هب  يزاـین  و   ) دـشابیم لـیلد 

. دنکیم دییات  ار  تیعقاو  تقیقح و  نیمه  زین  هتسجرب  ياهتیصخش 

تمه ولع  سفن و  تفع   - 5

. دنشاب تمه  ولع  سفن و  تفع  ياراد  درگاش  ملعم و  دیاب 
و دـندرگن ، دراو  اهنآ  رداک  رد  ایند  هب  عمط  رطاخ  هب  و  دـنزاسن ، ) رارقرب  يدـنویپ  اهنآ  اـب  و   ) دـنریگب هلـصاف  اـیند  لـها  ناـهاشداپ و  زا  و 

نانآ هدر  کلس و  رد  بصنم -  لام و  هب  يدنمزآ  عمط و  رطاخ  هب  دیابن -  دراد  دوجو  نانآ  يارب  اهنآ  هاگتسد  زا  يزیرگ  هار  هک  یمادام 
. دننک ینابهاگن  شناد ، شزرا  تمرح و  زا  دناهدرک ، يرادساپ  شناد  ملع و  زا  ناینیشیپ  هک  هنوگنامه  دنناوتب  ات  دنریگ  رارق 

هداد و رارق  طوقس )  ) ضرعم رد  ار  نتشیوخ  ددنویپب ، ایند  لها  كولم و  هب  ایند ) هب  شیارگ  يدنمزآ و  رطاخ  هب   ) يدنمـشناد ملاع و  رگا 
. تسا هدرک  تنایخ  شناد ) ملع و  هب  ینعی  تسا ، هدرپس  وا  تسد  هب  لاعتم  دنوادخ  هک   ) یتناما هب 

؛ دـندشن لئان  شیوخ  بولطم  فدـه و  هب  دنتـسویپ  ایند  لها  نیطالـس و  هب  ینید  یناسنا و  ياهفدـه  رطاخ  هب  یتح  هک  ینادنمـشناد  ابلاغ 
. دنتشگ ماکان  هکلب 

يالاو تیـصخش  تالاح و  هیاپ  هب  اهنآ  یحور  تیـصخش  تالاح و  دنـشاب ، هتفاـی  تسد  دوخ  ياهفدـه  زا  ياهراـپ  هب  رگا  مه  ضرف  رب  و 
. دنراد نوصم  ایند  لها  نیطالس و  زا  ار  دوخ  دنتسناوت  دندولاین و  اهشیالآ  اهدنویپ و  نینچ  اب  ار  شیوخ  نماد  هک  دسریمن  ینادنمشناد 

، ینادنمشناد نینچ  هرابرد  ام  نادجو  یهاوگ  تسا ، هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  هتسجرب  ياهتیـصخش  زا  هک  یتایاکح  تالوقنم و  رب  هوالع 
یفده عونمه و  هب  تمدخ  روظنم  هب  نانآ  هک  دنچ  ره  یتح   ) دـنکیم دـییات  ار  نادنمـشناد  نیا  یناور  ینوگرگد  هک  تسا  یئایوگ  لیلد 

(. دنشاب هتسویپ  ایند  لها  نیطالس و  هب  یهلا ،
: دوب هتفگ  راوگرزب  نیدتم و  فیرش و  ياهتیصخش  زا  یکی  هب  هتسجرب  نادنمشناد  زا  یکی 

، دنریذپیمن ار  ام  ياهنامرآ  اههدیا و  و  دنرادن ، ام  نانخس  يارب  فاطعنا  تلاح  اونش و  شوگ  ناهاشداپ ، نیطالس و  نامز و  ناگرزب  ارچ 
هکلب دندرکیمن ؛ لمع  ناسنیدب  فارـشا  كولم و  نیـشیپ ، ياهنامز  رد  هک  یلاح  رد  دنتـسین ؛ لئاق  يرادقم  جرا و  شناد ، ملع و  يارب  و 
خساپ رد  رادقم  یلاع  تیصخش  نیا  دندربیم ؟ راک  هب  ءاملع  ملع و  هرابرد  ار  ام  نامز  نیطالس  كولم و  لومعم  شور  فالخرب  یـشور 

: تفگ
ناهاشداپ و دوخ  دنورب ) ایند  لها  كولم و  دزن  هکنیا  ياج  هب  دندرکیم و  ظفح  ار  شیوخ  نوئش  تیثیح و   ) هتشذگ نادنمشناد  ءاملع و 
؛ دنوش دنمهرهب  نادنمـشناد ، نیا  یهاگآ  ملع و  زا  اهـشکشیپ  لام و  لذب  ءازا  رد  دنتـساوخیم  و  دـنتفریم ، نانآ  دزن  ایند  لها  و  ناگرزب !
در شیوخ و  هاگشیپ  زا  نانآ  ندنار  رد  دنیامن ) لوبق  ار  اهنآ  ياهـشکشیپ  دننک و  لابقتـسا  اهنآ  زا  هکنآ  ياج  هب   ) نادنمـشناد نیمه  یلو 
هب و  دندومنیم ، درط  دوخ  دزن  زا  ار  نانآ  يزرم ، دح و  یب  يرادـیاپ  تماقتـسا و  اب  و  دـندرکیم -  يراشفاپ  تخـس  اهنآ  ناسحا  تنم و 

(. دندادیمن رد  نت  اهنآ  ناسحا  تنم و 
ملع و شزرا  ردـق و  و  درکیم ، هولج  تسپ  ریقح و  رایـسب  ناشهاگدـید  زا  ناشقرب  قرز و  ءاملع ، زا  يراتفر  نینچ  هدـهاشم  اب  اـیند  لـها 
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هک دندیـسریم  هجیتن  نیا  هب  ینادنمـشناد  نینچ  اب  دروخرب  زرط  زا  نوچ  دومنیم ؛ هرهچ  دنمهوکـش  میظع و  رایـسب  ناـنآ ، رظن  زا  شناد 
. دندادیمن حیجرت  ایند  رب  ار  نآ  نادنمشناد  دوبیمن ، ردقنارگ  دنمهوکش و  شناد ، ملع و  رگا 

. دنداهنیمن تسد  زا  ار  نآ  دندشیمن و  نادرگ  يور  نآ  زا  نادنمشناد  ءاملع و  دوبیمن ، هیامورف  شزرا و  یب  ریقح و  ایند  رگا  و 
بلج رطاخ  هب  ار -  شیوخ  شناد  ملع و  دندروآ و  يور  ناتسرپایند  نیطالس و  هب  فلؤم ، ) نامز   ) ام رصع  نادنمشناد  ءاملع و  نوچ  اما 

یعافتنا و ياهفده  هب  نتفای  تسد  روظنم  هب  یملع  ياهـششوک  یعاسم و  لذـب  زا  و  ، ) دـنداد رارق  نانآ  رایتخا  رد  يویند -  يدام و  عفانم 
( زین نادنمـشناد و  نینچ   ) هاگدـید زا  نآ  يدام  عماطم  ایند و  تهج  نیمه  هب  دـندرکن ) غیرد  ناتـسرپایند ، رطاخ  ءاـضرا  يویند و  ضارغا 
ریقح و ناتـسرپایند ، دید  ياههیواز  زا  شناد  ملع و  لیلد ، نامه  هب  هک  دـش  یقلت  میظع  هوکـشرپ و  نانچ  ایند ، لها  نیطالـس و  كولم و 

ملع يارب  دنرادن و  نادنمشناد  یناسنا  عورشم و  رماوا  ربارب  رد  یئاونـش  شوگ  ایند  لها  نیطالـس و  تهج  نیمه  هب  و  ( ؛ تشگ شزرا  یب 
(. دنتسین لئاق  يرادقم  جرا و  نادنمشناد ، شناد و  و 

هدرک هعلاطم  ار  بلطم  نیا  هب  طوبرم  رابخا  ثیداحا و  زا  ياهمـش  هتـشذگ  ياهـسرد  رد  تسا ؛ هدـنارذگ  رظن  زا  ار  باتک  نیا  هک  یـسک 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر  هلمج  نآ  زا  هک  تسا 

تناما ناگدرپسرـس و  ناونع  هب  دـندرگن -  رو  هطوغ  ایند  هب  رطاخ  قلعت  یگتـسبلد و  هطرو  رد  هک  هاگنآ  اـت  هیقف -  نادنمـشناد  ءاـملع و  »
. دندرگیم بوسحم  یهلا ، ناگداتسرف  ناربمیپ و  ءایبنا و  ناراد 

؟ دشاب يدام  ياههلبزم  رد  اهنآ  ندش  رو  هطوغ  ایند و  هب  ءاملع  دورو  رگنایامن  دناوتیم  ياهناشن  تمالع و  هچ  دندرک  ضرع 
: دومرف

دیشاب و رذحرب  اهنآ  زا  شیوخ  نیئآ  نید و  هب  تبسن  دندرگ ، یطوقس  هطرو و  نینچ  راچد  ینادنمـشناد ، رگا  دینادب  نیطالـس . زا  يوریپ 
(201 .« ) دیسارهب اهنآ  زا 

لامعلازنک 10/183.و 204) رد  ار  نآ  ریظن  یتایاور  )
زا ار  اهنآ  زا  ياهراپ  البق  ام  هک   ) دراد دوجو  ایند  لها  اب  رشاعم  ناطلـس و  وریپ  نادنمـشناد  شهوکن  رد  يرگید  ثیداحا  ثیدح ، نیا  زج 

(. میدنارذگ مرتحم  ناگدننک  هعلاطم  رظن 
هدرخ شهوکن و  ءاشنم  دـناوتیمن  یتیفیک  تروص و  ره  هب  اهنآ  رداک  رد  دورو  نیطالـس و  زا  يوریپ  فرـص  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو 

هب نتـسویپ  هک  تسا  ینادنمـشناد  هجوتم  داقتنا ، شهوکن و  نیا  هکلب  دنتـسویپ ؛ ایند  لـها  نیطالـس و  هب  هک  دـشاب  ینادنمـشناد  زا  يریگ 
نانگمه و رب  يرترب  قوفت و  يویند و  یلاع  تاماقم  بصانم و  هب  نآ  هیاس  رد  ات  دنهدیم  رارق  ياهلیـسو  هنیمز و  ار  ایند  ءانبا  ناهاشداپ و 

. دندرگ لئان  اهنآ  لاثما  تسایر و  يویند و  تیثیح  و  میظع ، تلزنم  هاج و  بسک 
دوخ ناعونمه  یگدنز  نامزاس  ماظن و  رذگهر ، نیا  زا  هک  دشاب  نینچ  ایند  لها  ناطلس و  هب  نتسویپ  زا  دنمـشناد  ملاع و  فده  رگا  نکل 

تعدـب و  دـنک ، جـیورت  نآ  زا  هداد و  رارق  یعیفر  هیاپ  رد  ار  مالـسا  یهلا  نیئآ  نید و  يزکرم  هتـسه  قح و  هملک  و  دراد ، هاگن  رادـیاپ  ار 
هب دروآ و  دوجو  هب  هعماـج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  یتاـناکما  و  دـیامن ، عمق  علق و  ار  رکف  هتوک  ناهاوخددـجت  نارازگ و 

ملاع و رگا  ددرگیم . بوسحم  وا  ياهراتفر  اهرادرک و  نیرت  شزرارپ  زا  یئالاو  فادـها  نینچ  اب  وا  لاـمعا  دوش  لـئان  اهفدـه  هنوگ  نیا 
بکترم ار  یئاوران  راک  اهنت  هن  دـسرب ، دوخ  یهلا  فدـه  هب  ددـنویپب و  ایند  ءانبا  ناطلـس و  هب  یناسنا  یهلا و  فادـها  نینچ  اب  يدنمـشناد 

رد ار  وا  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دیآیم  رامـش  هب  وا  راتفر  نیرت  هتـسیاش  تلیـضف و  زا  راشرـس  یلمع  ناونع  هب  وا  راک  نیا  هکلب  تسا ؛ هدشن 
. مینک دییات  ار  وا  لمع  مینادب و  زاجم  راک ، نیا 

هب نتـسویپ  هک  یثیداحا  نایم  و  دنکیم ، شهوکن  ار  اهنآ  زا  يوریپ  نیطالـس و  راک  رد  دورو  هک  یتایاور  نایم  ناوتیم  یهیجوت  نینچ  اب 
. تخاس رارقرب  یبسانت  شزاس و  عمج و  دیامنیم ، زیوجت  ار  ایند  لها  ناطلس و 
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درادن و دوجو  يدیدرت  قلخ ، هب  تمدـخ  رد  ناشیعاسم  دـنوادخ و  هب  نانآ  نامیا  رد  هک   ) ینید هتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  یهورگ  هکلب 
نید و يرادساپ  ظفح و  رطاخ  هب   ) ایند ءانبا  نیطالس و  اب  دنک ) يریگ  هدرخ  يرادنید  نامیا و  رد  نانآ  يالاو  بتارم  زا  دناوتیمن  یـسک 

: لیبق زا  دندوب  هدرک  رارقرب  ياهطبار  دنویپ و  نایعیش ) هب  تمدخ 
هناـگراهچ ناـبئان  زا  و  ( ) هفیرـش باوبا  زا  یکی  ( ) 204  ) حور نب  نیـسح  مساـقلاوبا  و  ( 203  ) یـشاجن هللادبع  و  ( 202  ) نیطقی نـب  یلع 

هک اهنآ  لاثما  و  ( 206  ) جارد نب  حوـن  و  ( ، 205  ) عیزب نب  لیعامسا  نب  دمحم  و  فیرشلا ، ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) رـصع یلو  ترـضح 
. دناهدوب مالسلا ) مهیلع   ) همئا نارای  باحصا و  زا  یگمه 

زج يرظن  فدـه و  نیطالـس ، ءافلخ و  هب  تمدـخ  رد  هک  درک  دای  ریز  هتـسجرب  دارفا  زا  ناوت  یم   ) یمالـسا نادنمـشناد  ءاهقف و  ناـیمرد 
: لیبق زا  دنا ) هتشادن  نافعضتسم  نایعیش و  زا  عافد  يرای و  نید و  هب  تمدخ 

(209  ) هطم نب -  نیدلا  لامج  مولعلارحب  همالع  و  ( 208  ) یسوط هجاوخ  نیسح و  دمحاوبا  ناشردپ  و  ( 207  ) یضر دیس  یضترم و  دیس 
. اهنآ لاثما  و  یلح ) همالع  هب  فورعم  )

هیلع  ) اضر ماما  زا  دیآیم -  رامش  هب  هعیـش ) ثیدح  لاجر  نایم  رد   ) نیتسار قودص و  قثوم و  يدرم  هک  عیزب -  نب  لیعامـسا  نب  دمحم 
: دومرف ( 210 ( ) وا قح  رد   ) هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلا )

ینارون ناشخرد و  اهنآ  هلیـسو  هب  ار  شیوخ  رگنـشور  ياهدومنهر  ناـهرب و  هک  تسه  یناـسک  ناراکمتـس ، ياـههاگرد  رد  ار  يادـخ  »
زا تیامح  ماقم  رد  دـنناوتب  هک  دـیامنیم  رادروخرب  ینکمت  نانچ  زا  کلامم  دالب و  رد  ار  یناسک  نینچ  لاـعتم  دـنوادخ  يرآ  دزاـسیم .
رد نیملسم  هاگهانپ  صاخشا ، هنوگ  نیا  اریز  دنروآ ؛ زاب  حالص  هب  ار  نیملسم  روما  و  دننک ، عفد  نانآ  زا  ار  ناملاظ  متـس  رـش و  هللاءایلوا ،

، نانآ ياهتبقارم  یعاسم و  هیاس  رد  و  دنروآیم ، يور  اهنآ  هب  شیوخ ) جئاوح  رد   ) ام دنمزاین  نایعیش  همه  و  دنتـسه ، رابنایز  لماوع  ربارب 
. ددرگیم نمیا  ساره  میب و  زا  نینمؤم  بولق 

و مدرم ، هدوت  نایم  رد  یهلا  رون  نانآ ، دنـشابیم . نیمز  رد  یهلا  ناگدرپسرـس  نیما و  ناگدنیامن  یعقاو و  نانمؤم  زا  ترابع  دارفا ، نینچ 
لها نایتاوامـس و  هک  تسا ) ریگارف  هدرتسگ و  نانچنآ   ) نانآ دوجو  وترپ  شـشخرد  رون و  دربراـک  هک  دنتـسه  تماـیق  رد  ادـخ  ناگدـنب 

تمایق هصرع  اهنآ  رون  زا  و  دننکیم ، یناشفارون  نیمز  لها  هب  نازورف ، ناگراتس  هک  هنوگنادب  دهدیم  رارق  دوخ  ششوپ  ریز  ار  اهنامـسآ 
. دشخردیم یمدرم  نینچ  رون  وترپ  رد  رشحم  هنهپ  و  ددرگیم ، رونم 

هب لین  یپ  رد  ارچ  داب . اراوگ  نانآ  رب  نآ ، يامعن  تشهب و  تسا . هدش  هدیرفآ  نانآ  يارب  تشهب  و  تشهب ، يارب  اهنآ  دنوادخ  هب  دـنگوس 
نینچ ناـهاوخ  یـسک  رگا  درادـن ) دوجو  امـش  زا  کـیچیه  يارب  یتلزنم  نینچ  هب  ندیـسر  رد   ) یعناـم چـیه  دـیئآ و  یمنرب  یماـقم  نینچ 

. دبای تسد  نآ  هب  الماک  دناوتیم  دشاب  یتیعقوم 
: درک ضرع  دینش ) مالسلا ) هیلع   ) ماما زا  ینانخس  نینچ  هک  هاگنآ  عیزب ، نب  لیعامسا  نب  دمحم  )

؟ تسیچ تبترم  ماقم و  نیا  هب  لوصو  هار  مدرگ ، تنابرق 
: دومرف

، ام نامیا  اب  نایعیش  بولق  نتخاس  نامداش  هلیسو  هب  نآ ، رذگهر  زا  ینک و  ظفح  ار  دوخ  هطبار  ناراکمتس  نینچ  اب  يربب و  رـس  هب  نانآ  اب 
. يروآ مهارف  ار  ام  رطاخ  رورس  اضر و  تابجوم 

نیا هک  نادب  و  نک ، ظفح  اهنآ  اب  ار  دوخ  یگتـسبمه  و  شوکب ) ام  نایعیـش  عفانم  تهج  رد  ینعی   ) شاب نانآ  زا  لیعامـسا ! نب  دمحم  يا 
ياهرطخ هاـگیاج  هاـگ و  نیمک  ناراکمتـس ، اـب  دـنویپ  تسا  نکمم  یلو  تسا ؛ یمیظع  شاداـپ  عفاـنم و  نمـضتم  هچرگا  وت  ياهـششوک 

هب یگتـسبلد  قایتشا و  ایند و  قرب  قرز و  بذاک و  هوکـش  رگا  نوچ  دـشاب ؛ یگرزب  یگدز  گـنرین  یگتخاـبدوخ و  رورغ و  ماجرفدـب و 
شاداپ تسرد و  دصاقم  باوث و  هب  لین  قرط  زا  يرایـسب  دنک ، ادیپ  يراوتـسا  بسانم و  ياج  یـسک  لد  رد  نارگید ، رب  قوفت  تسایر و 
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ضرعم رد  ناسنا  نامیا  نید و  تایونعم و  هک  ددرگیم  ثعاب  انایحا  و  ( ؛ دزاسیم روتـسم  وا  هاگدـید  زا  و  دودـسم ، وا  ربارب  رد  ار  نیرفآ 
اهنآ هب  تمدخ  رد  ار  شیوخ  دوجو  رهاظ  ناراکمتس ، هاگتـسد  اب  طابترا  قیرط  زا  دهاوخیم  هچرگا  یناملـسم  درف  ره  دریگ . رارق  دیدهت 

هب هجوت  اـب  نکل  دریگ ؛ مادختـسا  هب  هعیـش  نیفعـضتسم  زا  تیاـمح  عاـفد و  رد  ـالمع  ار  دوخ  ياوـق  ورین و  ماـمت  نطاـب ، رد  دـهد و  رارق 
رایشه رادیب و  تخس  كانرطخ ، قیرط  هار و  نیا  رد  دیاب  ریزگان  دزاس ) هابت  ار  وا  یناسنا  ینامیا و  تیـصخش  تسا  نکمم  هک  یئاهرطخ 

.« دزابب ینعم  مامت  هب  ار  نتشیوخ  دریگ و  رارق  نارگمتس  ناربکتسم و  رایتخا  رد  شدوجو  ياپارس  ادابم  ات  ( ) 211  ) شاب

یقالخا نیزاوم  هب  بدأت  ینید و  رئاعش  فئاظو و  هب  مایق   - 6

رد هیموی  ياهزامن  هماقا  لیبق : زا  دنـشاب  بقارم  دنب و  ياپ  هراومه  ماکحا ، رهاوظ  هب  لمع  مالـسا و  رئاعـش  هب  مایق  رد  درگاش  ملعم و  دـیاب 
تیمیمـص هزیمآ  اب  ماوت  مرگ و  تیحت  مالـس و  نآ ، ءادا  تلیـضف  تاعاس  فیرـش و  تاقوا  رد  نآ  ماجنا  و  تعامج ، تروص  هب  دـجاسم 

، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نآ ، هب  نداد  خـساپ  رد  هچ  مالـس و  هب  ندرک  زاغآ  رد  هچ  یماع -  ملاع و  زا  معا  مدرم -  ماـمت  هب  تبـسن 
غیرد ادخ  هار  رد  ناج  لذب  زا  نانآ  دیاب  يرآ  قح . هب  مدرم  توعد  و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیرط  رد  جنر  رازآ و  لمحت  ربص و 

هار دوخ  لد  هب  یمیب  سرت و  يرگ ، شنزرـس  چیه  شنزرـس  زا  دنهد و  رارق  دـنوادخ  ياضر  قیرط  رد  ار  دوخ  دوجو  ياپارـس  دـنزرون و 
. دنهدن

روآدای و  دـنیوج ، یـسأت  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا ریاس  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  هب  فئاـظو ، نینچ  ءادا  رد  و 
. دنتشگ اهنآ  راچد  ینامسآ ، فیلاکت  رماوا و  هب  مایق  قیرط  رد  یهلا  ناربمایپ  هک  دندرگ  یئاهتنحم  اهجنر و 

دوخ هک  دنشوکب  دیاب  دننک . هدنسب  تسا  زیاج  حابم و  اعرش  هک  یلامعا  هب  افرـص  شیوخ ، ناهن  راکـشآ و  راتفر  رد  دیابن  درگاش  ملعم و 
هدـنزاس و ياهوگلا  مدرم -  هدوت  رظن  رد  نادنمـشناد -  ءاملع و  اریز  دـنیارایب ؛ ینطاـب  يرهاـظ و  لاـمعا  نیرتلماـک  نیرت و  هدـنبیز  اـب  ار 

شیوخ يوس  هب  ار  مدرم  هک  دندرگیم  یقلت  يزکرم  عجرم و  ناونع  هب  نانآ  دنهدیم . رارق  ریثات  تحت  ار  نانآ  هک  دنتـسه  یئاهقـشمرس 
. دننکیم بلج 

مـسر هار و  يریگارف  يارب  یهاـگ  هـک  دنـشابیم  مدرم  هدوـت  رب  وا  ياـهناهرب  هـلدا و  لاـعتم و  دـنوادخ  ياـهتجح  نادنمــشناد ، ءاـملع و 
يوگلا ار  نانآ  دننکیم و  يوریپ  ءاملع  نیا  زا  يدارفا  زین  و  دننیبیمن ، ار  اهنآ  ءاملع  نیا  هک  دنتـسه  ءاملع  نیا  بقارم  يدارفا  یناگدنز ،

هن دننیبیم و  هن  ار  اهنآ  نادنمـشناد ، ءاملع و  هک  انـشآان -  انـشآ و  يدارفا  ینعی   ) دنرادن یهاگآ  اهنآ  زا  ءاملع  نیا  هک  دـهدیم  رارق  دوخ 
(. دنهدیم رارق  قشمرس  ار  اهنآ  راتفگ  راتفر و  و  هدوب ، نادنمشناد  وریپ  دنسانشیم - 

عافتنا و رد  نارگید  اعطق  دـشاب ، هناگیب  مورحم و  شیوخ ، یهاگآ  ملع و  زا  يرادروخرب  عاـفتنا و  رظن  زا  دنمـشناد  ملاـع و  رگا  نیارباـنب 
رب رذگهر  نیا  زا  هک  يدسافم  هب  هجوت  اب  دنمشناد  ملاع و  شزغل  تهج  نیمه  هب  دنرت . هناگیب  رتمورحم و  وا ، شناد  ملع و  زا  يریگ  هرهب 

دهاوخ ضامغا  لباقریغ  میظع و  دشاب - ) زیچان  كدنا و  شزغل ، نیا  هک  دنچ  ره   - ) دـسریم مدرم  هدوت  هب  نآ  نایز  تسا و  بترتم  نآ 
. دوب

هجوت تیانع و  اهنادب  مالسا  تعیرـش  رد  هک  يراتفر  قالخا و  دنـشاب ، قلختم  دنب و  ياپ  هدوتـس ، یئاهیوخ  راتفر و  هب  درگاش  ملعم و  دیاب 
هدیدنسپ یتافـص  اههویـش و  هدوتـس و  یئاه  تلـصخ  اب  دیاب  دنمـشناد  ملاع و  تسا . هدرک  قیوشت  اهنادب  ار  مدرم  یمالـسا ، میلاعت  هدش و 

طارفا دیابن  هک   ) یئور هداشگ  ءاخس ، دوج و  لیبق : زا  دننک ، بلج  دوخ  هب  ار  راگدرورپ  ياضر  بتارم  اهنآ  رذگهر  زا  ات  دنـشاب  هتـسارآ 
مارتحا یگنادرم و  يدرمیاپ و  يرابدرب ، نارگید ، رازآ  لمحت  ندوب ، رازآ  یب  مشخ ، ندناشنورف  دور ، ) رتارف  لادتعا  دح  زا  هدوب و  زیمآ 

زا هیاـمورف ، تسپ و  ياـهبسک  زا  يراددوـخ  هزنت و  دـشاب ، ) هنـالقاع  حیحـص و  راـکفا  نیا  هک  یتروـص  رد  هـتبلا  ( ؛ یموـمع راـکفا  هـب 
( یبلط فاصنا  كرت   ) دوخ هب  تبسن  نارگید  زا  فاصنا  عقوت  مدع  فاصنا ، یئوج ، نوزف  زا  يراددوخ  ندوب و  عقوت  مک  یگتشذگدوخ ،
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ياهتطاسو یناسنا ، ) ینید و  تامدخ  هار  رد   ) ماقم هاج و  لذب  مدرم ، جئاوح  نیمات  رد  شـشوک  راکوکین ، صاخـشا  زا  يراد  ساپـس  ، 
، نادنواشیوخ ناگیاسمه و  هب  تبـسن  یتسود  راهظا  نادنمزاین ، ناتـسد و  یهت  هب  تبحم  فطل و  لذـب  ءافعـض ، ) زا  تیامح  رد   ) یناسنا
هک یشوماخ  ینتورف و  یسفن و  هتـسکش  هودنا ، سرت و  اب  یگتـسبمه  ظفح  طرفم ، ياهیخوش  ههقهق و  زا  زارتحا  ناتـسدریز ، هب  ناسحا 

اهنادـب یـسک  هاگن  رگا  هک  ياهنوگ  هب  دزاس ، نایامن  اهنآ  توکـس  قطن و  تانکـس و  تاکرح و  راتفر و  هرهچ و  رد  ار  تیـشخ  فوخ و 
یگتـسبمه مازتلا و  رگنایامن  و  ملع ، زا  یکاح  ناشراتفر ، هرهچ  يرهاظ و  تاهج  دیاب  دیامن . رادـیب  شلد  رد  ار  ادـخ  دای  هاگن ، نیا  دـتفا 

. دشاب ینطاب -  يرهاظ و  یلمع  یلوق و  بادآ  زا  معا  ینید -  ياهنیئآ  اب  اهنآ 
رد  ) اهنآ توالت  دیابن  یلوق ) بادآ   ) دندرگیم لوغشم  نآرق  توالت  هب  وجشناد  درگاش و  ای  دنمشناد و  ملاع و  هک  هاگنآ  لاثم : ناونع  هب 

: دنشیدنیب نآرق  یناعم  رد  هکلب ) دشاب ؛ دودحم  ضحم ، ندناوخ  تئارق و  بوچراهچ 
لالخ رد  هک  هاگنآ  دنیامن . راجزنا  زاربا  المع  نآرق  تامرحم  تایهنم و  زا  و  دـننک ، لمع  نآرق  تاروتـسد  رماوا و  هب  و  ینطاب ، ) بادآ  )
هرابرد دوخ  هنادنمـشیدنا  ياهگنرد  اب  هکلب  دننکن ؛ روبع  نآ  زا  تعرـس  هب  دنتـشگ  هجاوم  دـیدهت ) تراشب و  و   ) دـیعو هدـعو و  اب  تایآ 

هدومن و دای  نابز  لد و  اب  ار  يادخ  دننک . مایق  تسا  هتخاس  صخـشم  میرک  نآرق  هک  يدودـح  فئاظو و  هب  دـنیامن و  ربدـت  لمأت و  اهنآ 
بحتـسم جح  هزور و  زامن و  يزور و  هنابـش  راکذا  هیعدا و  اب  دنـشاب -  ادخ  دای  هب  هشیمه  هکنیا  روظنم  هب  ار -  ناشنابز  بلق و  ناسنیدـب 

(. دتسیان زاب  شبنج ، نایرج و  نالیس و  نیا  زا  هاگچیه  و   ) دنزادنا نایرج  هب  تابجاو ) هب  لمع  زا  سپ  )
دوخ ملع  هکلب  ( ؛ دننکن ءافتکا  دوخ  یهاگآ  ملع و  هب  افرـص  تسا -  ادخ  اب  ناسنا  کیدزن  هطبار  هدنهد  نامزاس  هک  تدابع -  دروم  رد  و 

هب طوبرم  ثحبم  رد   ) ام هکنانچ  دـندرگیم . حور  یگریت  بلق و  تواسق  راچد  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  دـنزیمایب ؛ ) رادرک  لمع و  اب  ار 
(. میدومن وگزاب  ملع  نتسبراکب  هرابرد  يدایز  بلاطم  و  ، ) میدرکن غیرد  رادشه  نیا  زا  ملع ) هب  لمع  موزل 

نخان و ندیچ  یئادز و  كرچ  اب  ار  دوخ  دنراد و  هاگن  هزیکاپ  فیظن و  نارگید -  زا  شیب  ار -  شیوخ  رهاظ  ندب و  دـیاب  درگاش  ملعم و 
( هتخاس وبـشوخ  ار  نتـشیوخ  و   ) دنزیهرپب دنیآ  شوخان  ياهیوب  زا  و  دنیاریپب ، تسا  بولطم  اهنآ  ندرتس  ندودز و  هک  یئاه  يوم  ندودز 

. دنیارایب ندرک  هناش  اب  ار  تروص ) رس و  ي   ) اهوم و 
. دنشاب اشوک  یقالخا ، ینید و  يالاو  نیتم و  میلاعت  هدیدنسپ و  هدوتس و  ياهشور  اهتنس و  زا  يوریپ  رد  هرخالاب  و 

: زا دنترابع  هدوتسان  فاصوا  قالخا و  نیا  دنیامن . هیفصت  بیذهت و  بولطمان ، فاصوا  هدوتسان و  قالخا  زا  ار  دوخ  دیاب  درگاش  ملعم و 
رت و تسپ  وا  زا  یتاجرد  هب  نارگید  هک  دـنچره   ) نارگید ندرمـش  کچوک  ریقحت و  يدنـسپدوخ ، بجع و  یئامندوخ ، رهاظت و  دـسح ،

غیرد لـخب و  گـنرین ، يرگ و  هسیـسد  و  ادـخ ، ریغ  يارب  نتفرگ  مشخ  نارگید ، قوـقح  هب  زواـجت  متـس و  هنیک ، دنـشاب ، ) رت  هـبتر  نود 
يویند و روما  رد  تباـقر  ینیب ، گرزب  دوخ  ربکت و  رخف ، يدـنمزآ ، عمط و  طرفم ، یلاحـشوخ  نطاـب ، يدـیلپ  تریرـس و  ثبخ  يراـک ،
زا یـشوپ  مشچ  تسا ، هدادـن  ماجنا  هک  یئاهراک  ربارب  رد  مدرم  زا  یئوج  شیاتـس  مدرم ، يارب  یئارآدوخ  يراکـشزاس ، اهنآ ، هب  تاهابم 

، ینیچ نخس  مدرم ، رـس  تشپ  یئوگدب  تبیغ و  ادخ ، ریغ  يارب  بصعت  تریغ و  نارگید ، زا  يریگ  هدرخ  یئوجبیع و  نتـشیوخ و  بویع 
زین اهنآ و  هب  طوبرم  ياهدیدهت  لیصفت و  اب  هدوتـسان ، ياهتلـصخ  فاصوا و  نیا  اهنآ .) لاثما  و  ، ) غورد راتفگ ، رد  یتشز  ءارتفا ، ناتهب و 

زا ار  ناسنا  هک  یلماوع  للع و  و  دـهدیم ، قوس  تالاح  فاصوا و  نیا  هب  ار  ناسنا  هک  یتابجوم  لماوع و  و  اهنآ ، شخب  نامرد  ياهوراد 
. تسا هدش  نیودت  طبض و  تبث و  قالخا ) ملع  ینعی   ) دوخ هژیو  ياج  رد  بلاطم ) نیا  همه  ، ) دزاسیم نازیرگ  ای  كانمیب و  فاصوا  نیا 

نیا زا  یتایلک  ات  دشاب  يرادشه  ار  درگاش  ملعم و  هک  تسا  نیا  رضاح ، باتک  رد  دنسپان  فاصوا  هدیدنسپ و  تافص  ندرکدای  زا  روظنم 
. دنروآ تسد  هب  یبسن  یهاگآ  اهنآ ، هب  قلخت  ظاحل  زا  لامجا  روط  هب  هدرک و  یسانشزاب  ار  تافص 

دیاب یناسنا  ره  و   ) تسا یکرتشم  زرم  ياراد  یماع  ملاع و  زا  معا  مدرم ، همه  نایم  رد  یقالخا  ظاحل  زا  هچرگا  تالاح -  فاصوا و  نیا 
نیا یئاسانـش  رد  درگاش  ملعم و  دیاب  یلو  دشاب ؛ ) هتـساریپ  يربم و  هدوتـسان ؛ فاصوا  زا  هدوب و  هتـسارآ  قلختم و  هدیدنـسپ ، فاصوا  هب 
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موزل ینعی   ) هلاسم نیا  ام  اذل  دنیامنب . يرتشیب  زاین  ساسحا  يرگید ، هقبط  ره  اب  هسیاقم  رد  اهنآ  زا  بانتجا  ای  اهنآ و  هب  فاصتا  فاصوا و 
ملع و اریز  میدرک ؛ دای  درگاش  ملعم و  بادآ  زا  یکی  ناونع  هب  القتسم  ار  هدیدنسپان ) قالخا  زا  یگتساریپ  هدیمح و  قالخا  هب  یگتسارآ 

تقیقح رد  ملع  و  دوشیم ؛ رومعم  دابآ و  تدابع ، اـب  ناـسنا  بلق  تسا و  ناـسنا  نورد  بلق و  تداـبع  ناـگرزب ، زا  یکی  هتفگ  هب  شناد 
. دشابیم ناسنا  ینورد  تدابع  رس و  زامن  زا  ترابع 

یمدآ حراوج  ندب و  هک  تسا  تسرد  حیحـص و  هاگنآ  تسا -  هدش  فیلکت  مدرم  رب  ناسنا ، مادـنا  حراوج و  هفیظو  ناونع  هب  هک  زامن - 
زامن نطاب و  تدابع  هک  ملع -  نینچمه  دـشاب . رهاط  مادـنا ، يدـیلپ  یندـب و  یگدولآ  هنوگره  زا  و  هزیکاـپ ، یثبخ ، ثدـح و  هنوگره  زا 

نیا ریغ  رد  و   ) دوش ریهطت  یقـالخا  ياهيدـیلپ  هنوگ  ره  زا  ار  ناـسنا  حور  هک  تسا  شزرااـب  حیحـص و  یتقو  تسا -  ناـسنا  رـس  بلق و 
ياـهیوخ اـهیگریت و  هب  هدولآ  هک  یبـلق  رد  ار  ملع  وترپ  رون و  لاـعتم  دـنوادخ  دوب .) دـهاوخ  راـبتعا  شزرا و  دـقاف  یناـسنا  ملع  تروص ،

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هکنانچ  دهدیمن ؛ هار  تسا  هدوتسان 
رد شیوخ -  تیشم  بسح  رب  دنوادخ -  هک  تسا  يرون  ملع ، هکلب  دیآیمن ، تسد  هب  يریگدای  ملعت و  رارکت  ترثک و  اب  شناد  ملع و  »

(212 .« ) تسا اهنآ  یئامنهار  تیاده و  ناهاوخ  هک  دهدیم  رارق  يدارفا  لد 
: تسا هتفگ  دوعسم  نبا 

(213 .« ) دوشیم هدنکفا  لد  رد  هک  تسا  يرون  هکلب  دیآیمن ، تسد  هب  نآ  لقن  تیاور و  ترثک  رذگهر  زا  ملع  »
هریخذ نتـشابنا و  و  تاعالطا ، تامولعم و  هب  تبـسن  ندوب  نهذلا  رـضاح  زا  ترابع  افرـص  شناد  ملع و  هک  میریگیم  هجیتن  اج  نیمه  زا 

نتـشابنا نیمه  زا  ترابع  یماع ؛ مدرم  هدوت  حالطـصا  رد  ملع  هچرگا  دـشابیمن . هظفاـح  يورین  فرظ  ءاـعو و  رد  هژیو  فراـعم  نتخاـس 
نامه زا  تراـبع  ملع ، نوچ  درک ؛ ) قـالطا  نآ  رب  ار  یعقاو  ملع  ماـن  ناوتیمن  یلو  ( ؛ تسا صوصخم  ياـهیهاگآ  تاـعالطا و  هب  نهذ 
نینچ حیـضوت  البق  هکناـنچ  ددرگیم . ادـخ  زا  تیـشخ  سرت و  شنیب و  تریـصب و  ءاـشنم  و  دزیخیم ؛ رب  یملع  ناـنچ  زا  هک  تسا  يرون 

وا هب  تبـسن  دنباییم و  ار  شیوخ  يادخ  یبایدوخ -  رذگهر  زا  تیـشخ -  تریـصب و  يالبال  رد  ملعم  درگاش و  يرآ  . ) دش نایب  یبلطم 
(. دباییم هار  ناشلد  رد  وا  زا  یمیب  سرت و  هدومن و  یئانیب  تریصب و  ساسحا 

. دنشاب دنب  ياپ  اهنادب  دوخ  هب  تبسن  ًاکرتشم  درگاش  ملعم و  دیاب  هک  یفئاظو  بادآ و  زا  ياهعومجم  هراپ و  دوب  نیا 
روط هب  ملع ، هب  لمع  رانک  رد  ار  فئاظو  نیا  ام  یلو  ددرگ . یمزاب  نآ  نتفرگ  راک  هب  ملع و  هب  لـمع  موزل  هلئـسم  هب  فئاـظو  نیا  رثکا  و 

میلئاق و يدایز  تیمها  فئاظو  نیا  تلزنم  ماقم و  يارب  نوچ  میدومن ؛ ) یـسررب  فلتخم ، نیوانع  تحت  ار  اهنآ  و   ) میدرک دای  هناگادـج 
. میزاس ناشهاگآ  اهنادب  هداد و  رادشه  لئاضف ، طباوض  ینابم و  لوصا و  هب  ار  درگاش  ملعم و  اهنآ  یط  رد  میهاوخیم 

تالاغتشا ریاس  سرد و  رد  درگاش  ملعم و  فئاظو  بادآ و  مود : شخب 

یملع تالاغتشا  ثحب و  رارمتسا  تموادم و   - 1

زا ظفح و  ربدت ، رکفت و  هرکاذم ، هثحابم ، یسیون ، هیشاح  شراگن و  هعلاطم ، ندناوخ ، زا  معا  یملع -  تالاغتـشا  رد  درگاش  ملعم و  دیاب 
. دنشاب اشوک  هراومه  اهنآ  لاثما  و  ( ، 214  ) ارقا ندرک ، رب 

. دنیامن یقلت  دوخ  یناگدنز  هیامرس  ار  نآ  هدرمشرب و  شیوخ  بولطم  ار  یملع  تالاغتشا  اب  یگتسبمه  تمزالم و  دیاب  و 
روما هب  تالاغتـشا  دنناوتیم  ناکما  مدع  تروص  رد  یلو  دـنوشن ؛ مرگرـس  يویند  روما  هب  ینعی  یملع -  ریغ  ياهراک  هب  ناکمالا  یتح  و 

هب یگدیـسر  یملع و  ریغ  تالاغتـشا  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوـت  دـیاب  هتبلا  دـنزاس . دودـحم  هیلوا  ياـهزاین  ترورـض و  ردـق  هـب  ار  يوـیند 
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هدروآرب ار  دوخ  یملع  ياهزاین  درگاش  ملعم و  هک  تسا  لوقعم  هاگنآ  یگدـنز -  هرمزور  ياـهزاین  بسح  رب  يویند -  هیلوا  تاـیرورض 
: دناهتفگ تهج  نیمه  هب  دنشاب . هدرک  ءادا  ار  نآ  هب  طوبرم  فئاظو  هتخاس و 

وت هب  ار  دوخ  زا  ياهمـش  دـهد و  رارق  وت  رایتخا  رد  ار  نتـشیوخ  زا  يرادـقم  ملع ، دوخ  ات  هد ، رارق  ملع  رایتخا  رد  ار  شیوخ  دوجو  مامت  »
.« دنک ءاطع 

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 
: دیوگ لج ) زع و   ) دنوادخ »

 - دشاب نومنهر  نم ، تخانش  نامرف و  رما و  هب  ار  نانآ  تارکاذم ، نیا  هکنآ  طرش  هب  مناگدنب -  نایم  رد  یملع  ياهوگتفگ  تارکاذم و 
(215 .« ) دزاس رادیب  هدنز و  ار  هتفخ  ياهلد  هدرم و  ياهبلق  دناوتیم  هک  تسا  یلماوع  زا 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
. تسا هدرک  هدنز  ار  نآ  هدیشخب و  تایح  ار  شناد  ملع و  هک  ار  ياهدنب  دازرمایب  يادخ  »

: دندرک ضرع 
؟ تسیچ ملع  ءایحا  تیفیک 

: دومرف
نآ دنـشخبب و  ياهزات  حور  شناد ، ملع و  هب  ، ) یملع ياهوگتفگ  هرکاذـم و  قیرط  زا  يوقت  اب  دارفا  نارادـنید و  هک  تسا  تروص  نیا  هب 

(216 .« ) دنیامن ءایحا  ار 
: تفگ هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) ماما نامه  زا 

رامـش هب  وکین  یتداـبع  زاـمن و  ناونع  هب  هعلاـطم ، یـسررب و  سرد و  و  تسا ، یـسررب  سرد و  ناوـنع  هب  یملع  ياـهوگتفگ  هرکاذـم و  »
.« دیآیم

ثحب رد  یئوج  هزیتس  لادج و  ءارم و  زا  يراددوخ   - 2

هب ندز  هنعط  یناوتاـن و  زجع و  نتخاـس  دوـمناو  ندـناسر و  رازآ  روـظنم  هـب  دـیابن  دـنزاسیم  حرطم  درگاـش  اـی  مـلعم و  هـک  یئاهـشسرپ 
 - عالطا بسک  يریگارف و  روظنم  هب  ملعم -  زا  ادخ  يارب  هک  دشاب  درگاش  شـسرپ  تروص  هب  دـیاب  هکلب  دـشاب ؛ فرط  یملع  تیـصخش 

. دنکیم لاؤس 
هب ار  رگیدمه  دنریگ و  رظن  دم  رد  ریـسم  نیا  رد  ار  ادخ  دشاب و  تیعقاو  تقیقح و  هب  داشرا  روظنم  هب  دیاب  درگاش  زا  ملعم  شـسرپ  زین  و 

یطئارـش نینچ  اب  دنریگ . رظن  رد  ار  یبای  هار  داشرتسا و  ای  یئامنهار و  داشرا و  دوخ  ياهلاؤس  زا  دـیاب  نیفرط  ینعی  دـنزاس . نومنهر  ریخ 
. ددرگیم روراب  نآ  لاهن  هدومن و  زاغآ  ار  دوخ  دشر  ملع ، هرجش  هدش و  رادیدپ  ملعت ، میلعت و  یلاع  فده  هک  تسا 

شیوخ يزوریپ  هبلغ و  ندرک ، چیپ  لاؤس  هار  زا  دهاوخب  دشاب و  یئوج  هزیتس  یئامندوخ و  زا  ترابع  افرص  هدننک  شـسرپ  فده  رگا  اما 
هیامورف و تسپ و  ياهورین  ناسنا  لد  ناج و  رد  اهيریگ  فدـه  نینچ  شور و  نیا  دـشکب ، نارگید  خر  هب  ار  فرط  نداتفا  راـک  هب  زا  و 

. دزیگنایم رب  ار  ادخ  مشخ  هک  یتاداع  دناسریم ، رمث  هب  ار  يدیلپ  تاداع 
هب ناسنا  يارب  ار  يرگید  ددعتم  یـصاعم  دـسافم و  ددرگیم ، یهلا  مشخ  بلج  حور و  یگیامورف  بجوم  لادـج ، ءارم و  هکنیا  رب  هوالع 

، وا نتخاس  راد  هشدخ  وا ، ندرک  دادملق  داوسیب  نادان و  فرط ، هب  ندناسر  رازآ  زا : دـنترابع  دـسافم  یـصاعم و  نیا  هک  دروآیم  ناغمرا 
تنس رد  هک  دنیآیم  رامش  هب  یبویع  زا  رابنارگ و  ناهانگ  زا  هک  یتالاح  اهراتفر و  زا  اهنآ  لاثما  و  نتشیوخ ، يراگنا  هزیکاپ  یئاتسدوخ ،
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فدـه زا  يراع  زیمآ و  هزیتس  ياهـشسرپ  موش  جـیاتن  ءوس و  هلئاغ  . ) تسا هدـش  یهن  اهنآ  زا  یتخـس  هب  مالـسا  سدـقم  نید  مسر  هار و  و 
وت رگا  اریز  ددرگیم ؛ بارطضا  یناشیرپ و  شوختـسد  ناسنا  یناگدنز  نآ ، رذگهر  زا  هکلب ) دوشیمن ؛ متخ  اج  نیمه  هب  یملع ، یهلا و 

. درازآیم ارت  وا ، هناهیفس  راتفر  يزیخرب ، زیتس  لادج و  هب  یئامندوخ -  روظنم  هب  درخبان -  هیفس و  درف  اب 
. دریگیم لد  هب  هنیک  وت  هب  تبسن  دناریم و  شیوخ  زا  ارت  يزیتسب ، شیدنارود  رابدرب و  روبص و  درف  اب  رگا  و 

: ثحب رد  زیتس  لادج و  شهوکن  رد  ثیداحا  فلا - 
: ثحب رد  زیتس  لادج و  شهوکن  رد  ثیداحا  فلا - 

زیتس و لادـج و  تیعونمم  تمرح و  تدـش  مالـسلا ) مهیلع   ) ناماما و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  نابز  زا  لاعتم  دـنوادخ 
: تسا هدومرف  مالعا  مدرم  هب  تسا -  یملع  یهلا و  فده  دقاف  هک  ار -  یئاهیریگرد 

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 
.« راذگن نایم  رد  وا  اب  ینکیمن  افو  نآ  هب  هک  ار  ياهدعو  و  نکم ، یخوش  حازم و  وا  اب  و  زیخن ، رب  زیتس  لادـج و  هب  دوخ  ینامیا  ردارب  اب  »

(217)
: دومرف زین  و 

هناخ و دیامن ، رظن  فرـص  نخـس  رد  يریگرد  زا  دنادیم  قحیذ  ار  دوخ  هکنیا  دوجو  اب  و  دـنک ، يراددوخ  لادـج  زیتس و  زا  یـسک  رگا  »
. ددرگیم ایهم  ءانب و  وا  يارب  تشهب  عیفر  ياههلق  رد  یشخب  مارآ  يارس 

ای نوماریپ و  هنارک و  رد  یئارـس  وا  يارب  دیوگیم -  هوای  تسین و  وا  اب  قح  هک  یلاح  رد  یتح  دیامن -  يراددوخ  لادج  زا  یـسک  رگا  و 
(218 .« ) دوشیم انب  تشهب  هنایم 

: دومرف ومه  و 
(219 .« ) ینامیمن ناما  رد  نآ  تافآ  بوشآ و  هنتف و  زا  زین  و  یباییمن ، زاب  ار  نآ  تمکح  اریز  دیراذگب ؛ رانک  ار  یئوج  هزیتس  لادج و  »

(. تسا هدنامن  ناما  رد  نآ  تافآ  زا  زین  هدرواین و  تسد  هب  یئوج  هزیتس  لادج و  يالبال  زا  ار  یتمکح  سکچیه  ینعی  )
: تفگ ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  رسمه   ) هملس ما 

: دومرف ترضح  نآ  هک 
 - رمخ برـش  اهتب و  شتـسرپ  زا  یهن  زا  سپ  دومرف - ) یهن  نآ  زا  ارم   ) و تخاس ، دـقعنم  نم  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یناـمیپ  نیتسخن  »

(220  ) تسا مدرم . اب  زیتس  يریگرد و  نامه 
(. منکن عازن  مدرم  اب  میامنن و  رمخ  برش  یتسرپ و  تب  بیترت ، هب  هک  تسب  نامیپ  نم  اب  دنوادخ  ینعی  )

: دومرف و 
اهنآ یهارمگ  یساسا  تلع  و  تسا ، هتفای  هار  اهنآ  نایم  زیتس  لادج و  هک  دنوشیم  یگتـشگرس  یهرمگ و  راچد  ياهعماج  هورگ و  طقف  »

(221 .« ) تسا نانآ  نایم  رد  یئوج  هزیتس  تلاح  دوجو 
: تفگ زین  و 

عازن و زا  تسد  ندوب -  قحیذ  دوجو  اب  هک  هاگنآ -  رگم  دـباییمن  قیفوت  دوخ  نامیا  تقیقح  لیمکت  هب  ادـخ  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  چـیه  »
(222 .« ) درادرب یئامندوخ ) و   ) يریگرد

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
صخشم یئوج ، هزیتس  درادن . دوجو  نآ  زا  رتدب  یتلـصخ  چیه  ناسنا ، رد  دشابیم . يرادغ  ناهنپ و  يرامیب  کی  یئوج ، هزیتس  لادج و  »

، هرهب یب  یسانش  مدرم  یسانشدوخ و  زا  هک  یسک  رگم  ددرگیمن  نآ  راتفرگ  یتلاح  چیه  رد  يدرف  چیه  تسا . وا  تبـسن  سیلبا و  يوخ 
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(223 .« ) تسا مورحم  نید ، قیاقح  تخانش  زا  و 
دقاف دـناهرهب و  یب  زین  یـسانش  مدرم  زا  دنـسانشیمن و  ار  شیوخ  یناسنا  هیاپ  جرا و  و  دنتـسه ، یگتخابدوخ  راتفرگ  هک  دارفا  هنوگ  نیا  )

اهعازن و نیا  زا  هکنآ  نودب  هتخاس و  دوخ  هشیپ  ار  مدرم  اب  يریگرد  یئوج و  هزیتس  دنشابیم ، ینید  قیاقح  میلاعت و  اب  یگتسباو  ساسحا 
و دنروآیم ، مهارف  ار  نارگید  دوخ و  یناور  یناشیرپ  رازآ و  جـنر و  تابجوم  دـنیامن ، نارگید  ای  شیوخ و  دـئاع  ار  ياهرهب  اهیئامندوخ 

نآ يوسارف  یهار  اهنت  هن  ياهعماج  نینچ  ددرگیم . جرم  جره و  شوختـسد  تسا  هتفای  مرف  یئوج  هزیتس  هنوگ  نیا  اب  هک  ياهعماج  الآم ،
(. دنکیم دیدهت  ار  نآ  يدوبان ، طاطحنا و  هرخالاب  یگمیسارس و  یگتشگرس و  هکلب  دوشیمن ؛ زاب  یگدنزاس  يارب 

: دنیوگ
: درک ضرع  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هب  یصخش 

: دومرف ترضح  مینک . هرظانم  نید  هب  طوبرم  لئاسم  رد  مه  اب  ات  نیشنب 
نیئآ يرادـنید و  هراـبرد  وت  رگا  تسا . نشور  فوـشکم و  نم  يارب  تیادـه  هار  متـسه و  تریـصب  اـب  دوـخ  نیئآ  نید و  رد  نم  ینـالف !

راک ردنا  تسد  هک  دهدیمن  هزاجا  نم  يونعم  یناسنا و  نوئش  . ) نک وجتسج  شواک و  ورب  يربیم ! جنر  یعالطا  یب  ینادان و  زا  شیوخ ،
، ناسنا اب  یشوگ  رد  ياهنخس  اب  دنکیم و  هسوسو  ار  یمدآ  ناطیش ، هک  شاب  شوه  هب  تسا ؟ راک  هچ  لادج  اب  ارم  مدرگ ) زیتس  لادج و 

: دیوگیم دوشیم و  لوغشم  یئوگزار  يوجن و  هب 
هب مدرم  رد  ار  روصت  نیا  نآ ) زا  یـشوپ  مشچ  يریگ و  هراـنک   ) تسا نکمم  نوـچ  نک ؛ هرظاـنم  مدرم  اـب  نکم ، غـیرد  زیتـس  لادـج و  زا 

.« یتسه ینادان  لهج و  راتفرگ  و  ناوتان ، زجاع و  ینید ، شنیب  ظاحل  زا  وت  هک  دروآ  دوجو 
: مدرم اب  لادج  عاونا  ب - 

نوریب تروص  راـهچ  زا  تسا ) نارگید  نخـس  هب  ضارتـعا  یئارآ و  نتـشیوخ  یئاـمندوخ و  سح  نآ ، هشیر  هک   ) مدرم اـب  ءارم  لادـج و 
: تسین

داینب ساسا و  رد  هتـشاد و  یهاگآ  فوقو و  نآ  زا  الماک  عازن  نیفرط  هک  دـشاب  ياهلئـسم  هب  طوبرم  يریگرد ، لادـج و  تسا  نکمم   - 1
قالخا و نداـهن  تسد  زا  بجوم  هلاـسم ، نآ  رد  نیفرط  يریگرد  عازن و  نیارباـنب  دنـشاب . هتـشادن  مه  اـب  یفـالتخا  هنوگچیه  هلاـسم ، نآ 

. دوب دنهاوخ  دوخ  یماندب  یئاوسر و  تحیضف و  يایوپ  ود  نآ  هجیتن ، رد  هتشگ و  ینید  ياهزردنا  تحیصن و  هنسح و  بادآ 
. تخاس دنهاوخ  رادقم  یب  هابت و  رذگهر  نیا  زا  ار  شناد  ملع و  ًالآم  و 

ینادان و لهج و  راهظا  زج  اهنآ  عازن  تروص ، نیا  رد  دنـشابیم . هلاسم  نآ  هب  تبـسن  یعالطا  یب  لهج و  راتفرگ  نیفرط ، هکنآ  اـی  و   - 2
. دوب دهاوخ  لهج  رطاخ  هب  اهنآ  يریگرد  شالت و  زین  تشاد و  دهاوخن  يرگید  رمث  هجیتن و  یعالطا ، یب  زاربا  رد  رارصا  یئوج و  هزیتس 

درف نآ  رگا  دـشابیم . هلاسم  نآ  رد  تریـصب  ملع و  دـقاف  يدرف  يرگید  و  هلاسم ، هب  هاگآ  ملاـع و  يدرف  نیفرط ، زا  یکی  هکنآ  اـی  و   - 3
ملظ و تقیقح ، رد  دشکب ؛ نارگید  وا و  خر  هب  ار  فرط  یملع  یئاسران  یناوتان و  زجع و  يریگرد ، لادج و  هار  زا  دهاوخب  ملاع  هاگآ و 

درف هب  رـصحنم  هار  یئوج ، هزیتس  لادـج و  نارگید ، داشرا  يارب  اریز  ( ؛ تسا هتـشاد  اور  وا  رب  شـشزغل -  زا  یئوج  یپ  رطاخ  هب  ار -  متس 
(. دنک داشرا  یئامنهار و  تقفش ، تمحر و  و  تفءار ، رهم و  هزیمآ  اب  ار  مدرم  دناوتیم  ناسنا  تسین .

ینک و زیتس  وا  اب  یطئارـش  نینچ  رد  رگا  تسا . هاـگآ  ملاـع و  يدرف  وت  عازن  فرط  یلو  یتسه ؛ یهاـگآ  ملع و  دـقاف  وت ، هکنیا  اـی  و   - 4
میلـست قـح  ربارب  رد  هـک  وـت  . ) يا هداـهنن  جرا  ار  دنمـشناد  ملاـع و  تـلزنم  ماـقم و  و  هدرب ، ناـیم  زا  ار  وا  يوربآ  مارتـحا و  يوـش  ریگرد 

هانگ راب  رب  ار  دنمـشناد  هب  تناها  هانگ  هکلب  يزاسیمن ؛ دوخ  دـئاع  ياهرهب  اـهنت  هن  دنمـشناد  ملاـع و  اـب  زیتس  لادـج و  هار  زا  يدرگیمن 
(. ینکیم هفاضا  شیوخ ، یئوج  هزیتس 

رگا دـشابیم . دـیدرت  لـباقریغ  نآ ، ندوب  راـبنایز  یتشز و  یطئارـش ، ره  رد  تروص و  ره  هب  یئوج  هزیتس  لادـج و  هک  دـیدرک  هظحـالم 
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تـسد هنامـصخ  ياهیریگرد  لادج و  زا  و  دشاب ، ریذپ  فاطعنا  تیعقاو ، قح و  ربارب  رد  دـهد و  رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  فاصنا  یـسک 
دوخ طباور  و  هداد ، یناماس  رس و  دوخ  ینید  ياهدروخرب  زرط  ترـشاعم و  تیفیک  هب  و  هتفای ، قیفوت  شیوخ  نامیا  ماکحتـسا  هب  درادرب ،

(224 (. ) تسا هتشاد  نوصم  فارحنا ، اهشزغل و  دنزگ  زا  ار  شیوخ  درخ  لقع و  و  هدیشخب ، دوبهب  ار 
بناوج همه  ندرک  وگزاب  رد  دوخ  هنامیکح  نانخـس  یط  رد  راوگرزب  ماما  نیا  . ) تسا مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  روکذم ، راتفگ  مامت 
دناهدرک هئارا  ینانخـس  نینچ  یط  رد  ترـضح  نآ  هک  یئاـهدومنهر  هکلب  هدومرفن ؛ راذـگورف  ار  يزیچ  یئوـج ، هزیتـس  لادـج و  راـبنایز 

(. دشاب یئارآدوخ  یئوج و  هزیتس  زا  يراددوخ  امنهار  نیرتهب  هاگآدوخ ، فصنم و  دارفا  يارب  دناوتیم 
. دشابیم نارگید  نخس  هب  ضارتعا  زا  ترابع  یئوج ، هزیتس  ءارم و  حور  ناج و  تقیقح و  هک  دوب  هجوتم  دیاب 

کی وا  روظنم  ای  و  دزاس ، المرب  ار  نارگید  نخـس  يونعم  یظفل و  صئاـقن  صقاون و  بویع و  هک  تسا  نیا  وجهزیتس  درف  کـی  فدـه  و 
همه لاعتم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دراد ؛ رظن  دم  رد  ار  يرگید  فده  نید ، زج  یششوک ، یعس و  نینچ  رد  وا  ینعی  تسا ؛ ینیدریغ  فده 

. دشاب نید  ادخ و  نآ ، یئاهن  روظنم  فده و  دیاب  هک  دنکیم  توعد  یئاهششوک  هب  ار  مدرم 
: مدرم اب  یئوج  هزیتس  لادج و  زا  زیرگ  هار  ج - 

نخس رگا  دنک . یـشوپ  مشچ  دونـشیم  هک  ینخـس  ره  راکنا  ضارتعا و  زا  ناسنا  هک  تسا  مزال  اجیب ، زیتس  لادج و  زا  زیرگ  رارف و  يارب 
نآ یتسرد  یتسار و  قدص و  یهاوخرظن ، تروص  رد  و  درک ، دییات  قیدصت و  ار  نآ  ابلق  دیاب  دشاب  ینتبم  تقیقح  قح و  ساسا  رب  یسک 

ار توکـس  دیاب  درف  دشاب ، هتـشادن  يدنویپ  نید ، هب  طوبرم  روما  اب  نخـس  نیا  دشاب و  لطاب  قحان و  هب  یـسک  نخـس  رگا  دومن . راهظا  ار 
مهارف لـطاب ، نخـس  نآ  دروم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  ءادا  لـمع و  موزل  طئارـش  هک  یتروص  رد  هتبلا  دزاـس ؛ دوخ  هشیپ 

(. تسین اور  زئاج و  لطاب ، نانچ  ربارب  رد  یتوافت  یب  توکس و  الا  و  ، ) دشاب هدماین 
، فرط نخس  رد  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب ؛ ریبعت  زرط  ظفل و  هب  طوبرم  تسا  نکمم  نآ ، نتخاس  شودخم  نارگید و  نخـس  زا  يریگ  هدرخ 

. دشاب هتشاد  دوجو  یللخ  تاملک ، بیترت  مظن و  يوغل و  يروتسد و  دعاوق  رظن  زا 
. دشابیم ناسل ) قبس  و   ) نابز شزغل  نایغط و  لولعم  ای  تسا و  یبدا  تاعالطا  یئاسران  زا  یشان  ای  للخ ، نیا  و 
: دیوگب هک  ینعم  نیا  هب  دشاب ، طوبرم  نآ  ياوتحم  ینعم و  هب  نارگید  نخس  زا  يریگ  هدرخ  تسا  نکمم  ای  و 

. یتسه هابتشا  راچد  لیلد -  نآ  لیلد و  نیا  هب  دوخ -  نایب  نیا  رد  وت  ای  یئوگیم ، وت  هک  تسین  روط  نآ  بلطم 
: دیوگب وا  هب  الثم  دشاب . هتشاد  طابترا  نآ  هدنیوگ  روظنم  فده و  هب  تسا  نکمم  نارگید  نخس  زا  یئوجبیع  ای  و 

روظنم رگید و  فدـه  یهاوخیم  هکلب  ( ؛ تسین قح  راـهظا  زا  تراـبع  وت  روظنم  یلو  تسا ؛ قح  هب  تسرد و  وت  راـتفگ  نخـس و  هچرگا 
زاین نودـب  تفطالم و  تبحم و  قیرط  زا  ناوتیم  هک   ) اهیئوج بیع  هنوگ  نیا  لاثما  و  يزاس ، ) دومناو  دوخ ، راتفگ  يالبال  رد  ار  یلطاـب 

(. درک ناربج  ار  اهنآ  يرگ ، هزیتس  هب 
وا هدارا  دصق و  یتسردان  هب  میناوتیم  نآ  هلیـسو  هب  هک  دراد  دوجو  ياهناشن  هدنیوگ ، فدـه  دـصق و  داسف  تین و  ءوس  هب  ندرب  یپ  يارب 

نتـشگرهاظ زا  هلاسم -  هب  یئانـشآ  راهظا  یئامندوخ و  لضف و  راهظا  رطاخ  هب  يو -  مینکیم : هدـهاشم  هک  تروص  نیا  هب  میوش . هاـگآ 
؛ ) تسا هدنیوگ  هدارا  دصق و  داسف  تین و  ءوس  رگنایامن  یناور ، تلاح  نیا  ( ؛ دـنکیم رفنت  زاربا  نارگید ، هلیـسو  هب  تیعقاو  تابثا  قح و 

و تسا ، هارمه  نارگید  هب  شروی  مجاـهت و  اـب  هک  دـشابیم  لـضف  راـهظا  قیرط  زا  یئوج و  يرترب  سح  یناور ، تلاـح  نیا  هزیگنا  نوچ 
. دزاس دومناو  ار  فرط  صقن  بیع و  داقتنا ، لیس  ندرک  ریزارس  شروی و  نینچ  اب  دهاوخیم 

یناسناریغ هیامورف و  کلهم و  تالاح  زا  یناور و  تسپ  ياهشیارگ  تالیامت و  عاونا  زا  عون  ود  نارگید ، زا  يریگ  هدرخ  یشورف و  لضف 
: تسا

زا یـشان  ار  نآ  ناوتیم  هک  دوشیم  یقلت  یئاتـسدوخ  يدنـسپدوخ و  ینعی  سفن ، هیکزت  ناونع  هب  یـشورف  لضف  اـی  لـضف و  راـهظا   - 1
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نآرق ینعی   ) دوخ داینب  راوتـسا  راتـشبن  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  تسناد ؛ ینیب  گرزب  دوخ  ماقم و  یئالاو  ءاعدا  رد  ناـسنا  ناـیغط 
: تسا هدومرف  هدرک و  یهن  یئاتسدوخ  ینعم  هب  سفن  هیکزت  زار  رشب  میرک )

(225 . ) مکسفنا اوکزت  الف 
. دیشابن دنسپدوخ  دیرادنپم و  صقن  بیع و  هنوگ  ره  زا  ياربم  هزیکاپ و  ار  نتشیوخ  سپ 

اریز تسا ؛ ناسنا  یئوخ  هدـنرد  تلاح  تیعبـس و  ياضتقم  هدزاب و  اهنآ ، صقن  بیع و  نتخاس  دومناو  نارگید و  زا  يریگ  هدرخ  اـما   - 2
ار یمدآ  یئوخ ، هدنرد  تلاح  نیا  دناسرب . رازآ  همدـص و  نانآ  هب  و  دردـب ، مه  زا  ار  نارگید  یناور ، تالاح  نینچ  رد  دـهاوخیم  ناسنا 

کلهم ياهتلصخ  تالاح و  نیا  هک  تسا  بولطمان  ياهیریگرد  یئوج و  هزیتس  يرآ  دهدیم . قوس  تیـصخش  يزور  هریت  يدوبان و  هب 
. دیامنیم تیوقت  رشب  رد  ار 

هک تسنیا  یئوج  هزیتس  همزـال  و  تسین ، ریذـپادج  هنیک ، نتخیگنارب  بضغ و  جـییهت  یناـسر و  رازآ  زا  زگره  نارگید  اـب  زیتـس  لادـج و 
، دیآرب شیوخ  ياعدم  نخس و  دییات  ددص  رد  دش  هک  روط  ره  ددرگرب و  دوخ  نخس  زا  هک  دزاس  راداو  ار  رگید  فرط  ریگرد ، فرطکی 

. دشاب لطاب  ای  قح و  یعدم ، نخس و  نیا  هکنآ  زا  معا 
دروـم ار  وا  و  دزاـس ، شودـخم  ار  وا  تیـصخش  و  دـبوکب ، دـسریم  وا  رظن  هب  هک  ياهبرح  ره  اـب  ار  هدـنیوگ  دـنکیم  یعـس  وـج ، هزیتـس 

و دریگ ، الاب  يراجنهان )  ) یظفل تارجاشم  اهیریگرد و  وج ، هزیتس  درف  ود  نایم  هک  دوب  دهاوخ  نانچ  راک  نیا  هجیتن  دـهد . رارق  شهوکن 
. دننکیم سراپ  مه  هب  دنوشیم و  زیوالگ  مه  اب  هک  دندرگ  یگس  ود  دننام 

همدـص و داـجیا  ظاـحل  زا  هک  دـهد  رارق  هلمح  دروم  ياهبرح  زاـگ و  شین و  اـب  ار  لـباقم  فرط  هک  تسا  نیا  اـهنآ  زا  کـی  ره  روظنم  و 
. دشاب رتدنمورین  وا ، نتخاس  دوبان  ندنابوک و  تاکسا و  رد  و  رترثؤم ، یتحاران ،

هدـش وا  یـشورف  لضف  هزیگنا  هک  ار -  شیوخ  ینیب  گرزبدوخ  ربک و  تلاح  ناـسنا ، هک  تسنآ  ناـماسبان  یناور  تلاـح  نیا  ناـمرد  هار 
نامرد ياهوراد  اب  دشابیم -  نارگید  زا  وا  يریگ  هدرخ  صیقنت و  بجوم  هک  ار  شیوخ  یئوخ  هدنرد  تلاح  هناعبس و  يوخ  زین  تسا و 

. دشابیم دنمدوس  رثؤم و  ناسنا ، مشخ  ربک و  نامرد  يارب  هک  یئاهوراد  درتسب ، دوخ  زا  ار  نآ  دنکش و  مه  رد  شخب ،
قالخا ملع  هنیمز  رد  هک  رگید  بتک  زین  و  نیدـلا » ملاـعم  رارـسا  یف  نیدـصاقلارانم   » باـتک ینعی  میدرک  داـی  نآ  زا  ـالبق  هک  یباـتک  رد 

. تسا هدش  هئارا  مزال ، ياهوراد  یحور و  ياهیرامیب  هنوگ  نیا  نامرد  قرط  تسا ، هدش  فیلات 
. میشاب سیلبا  ياههسیسد  بقارم  دیاب  د - 

: دیوگب وت  هب  دوخ ، بناجب  قح  راتفگ  زیمآ و  هعدخ  نانخس  اب  تسا  نکمم  نوچ  دهد ؛ بیرف  ارت  ناطیش  دیابن 
یئاهراتفگ نینچ  ریثات  تحت  ناسنا  دـیابن  يرآ  . ) امن يراددوخ  یتسـس  هلماجم و  شزاس و  زا  قح  راـهظا  رد  نکم و  غیرد  قح  راـهظا  زا 

داـسف رـش و  هب  ار  درخ  مک  دارفا  یهاوـخریخ ، يامیـس  هرهچ و  هناـبآمزوسلد و  ياـهیزاس  هنحـص  اـب  هراوـمه  ناطیـش  نوـچ  دریگ ؛ ) رارق 
. دناشکیم

ياههسوسو اب  دـهاوخیم  ناطیـش  ینعی  . ) رواـین رد  ناطیـش  زیمآ  هرخـسم  ياههدـنخ  و  یـصقر ! شوخ  زیواتـسد  تروص  هب  ار  نتـشیوخ 
زا درب و  تذل  وت  هنارـسکبس  راتفر  زا  یچاشامت  ناونع  هب  دوخ  دنک و  قیوشت  صیرحت و  نارگید  اب  لادـج  یئوج و  هزیتس  هب  ارت  هدـنبیرف ،

(. ددنخب وت  لباقم  فرط  وت و  هب  لد  هت 
رد مه  نآ  تسا ، اجب  وکین و  يراک  تسا ، ریذپ  فاطعنا  قح ، ربارب  رد  دراد و  یئاونش  شوگ  نآ ، هب  تبسن  هک  یـسک  هب  قح  راهظا  هتبلا 

. دریگ ماجنا  یهلا  فده  دصق و  اب  ماوت  و  صالخا ، ساسا  رب  راک  نیا  هک  یتروص 
نوچ دشابیم ؛ ریذپ  ماجنا  هنادنسپادخ ، زردنا  تحیصن و  هنـسح و  قالخا  قیرط  زا  تسا -  ماوت  تین  رد  صالخا  اب  هک  قح -  راهظا  هار 
یئوج هزیتس  لادج و  اب  مدرم  داشرا  دیابن  نیاربانب  تسا ؛ تقیقح  قح و  هب  مدرم  داشرا  قیرط  نیرتهب  زردنا ، تحیـصن و  هنـسح و  قالخا 
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. دشاب ماوت 
هک دوخ -  یعقاو  تئیه  هرهچ و  رد  هک  دنک  ددـم  قح ، هب  یئامنهار  رد  ار  نارگید  دـناوتیم  دـیآیم و  راک  هب  یتقو  زردـنا ، تحیـصن و 

. دنک هولج  تسا -  ارادم  فطل و  نامه 
جیاتن هک  تسا  یهیدب  دروآیم . رب  رس  یماندب  تحیضف و  زا  دشابیم  ارادم  فطل و  دقاف  هک  يزردنا  تحیـصن و  تروص ، نیا  ریغ  رد  و 

. دوب دهاوخ  رت  میظع  رت و  ناوارف  نآ ، شخبرمث  دنمدوس و  جیاتن  زا  تبحم ، زا  يراع  تحیصن  نینچ  ءوس  هلئاغ  رابنایز و 
دمآ تفر و  دنفورعم -  ملاع »  » ناونع هب  دنراد و  ياهرهب  ملع ، مسا  مان و  زا  طقف  هک  فلؤم - ) رـصع  : ) ام هرود  نایامن  هیقف  اب  یـسک  رگا 

نانیشنمه نالامه و  هک  هاگنآ  و  ددرگیم ، هریچ  یئامندوخ ) و   ) یئوج هزیتس  لادج و  يوخ  وا ، عبط  رب  دیامن  رشن  رـشح و  نانآ  اب  دنک و 
رب یئوج  هزیتس  لادج و  زا  یـشوپ  مشچ  توکـس و  تسا ، لضف  هناشن  یئوج  هزیتس  لادج و  هک  دننکیم  ءاقلا  وا  هب  تیـصخش  دقاف  دب و 

. يزیرگب نانآ  زا  هدوب و  رذحرب  يزیرگیم -  ریش  زا  هک  هنوگنآ  نادنمشناد - ، نینچ  زا  دیاب  نیاربانب  ددرگیم . راوشد  وا 

دومن فاکنتسا  یطیارش  چیه  رد  یهاگآ  ملع و  لیصحت  يریگدای و  زا  دیابن   - 3

ياهـشناد مولع و  ای  يرادـنید و  ترهـش و  نس و  بصنم و  ماقم و  رد  هک  يدارفا  زا  یملع  هدافتـسا  يریگدای و  زا  دـیابن  درگاـش  ملعم و 
هرهب و تسا ، ریذپ  ناکما  وا  زا  یملع  هدافتـسا  هک  یـسک  ره  زا  دیاب  هکلب  دـنزرو ؛ فاکنتـسا  دنتـسه ، اهنآ  زا  رت  تسپ  رت و  نیئاپ  رگید ،

. دنروآ تسد  هب  ياهدئاف 
اهنآ رد  هک  یلئاـسم  رد  دوخ -  زا  رت  نیئاـپ  دارفا  زا  يریگ  هرهب  هدافتـسا و  رد  هک  دوـش  نآ  زا  عناـم  دـیابن  ناـنآ  ترهـش  ماـقم و  یئـالاو 

و هتـشگ ، نایز  راچد  شیوخ  یملع  يرگادوس  تراجت و  رد  هک  دوشیم  بجوم  تلاح ، نیا  نوچ  دـننک ، غیرد  دـنرادن -  یفاک  یهاگآ 
. دنوش عقاو  ناشراگدرورپ  بضغ  مشخ و  لومشم  و  هدراذگ ، ناصقن  هب  ور  اهنآ  یهاگآ  ملع و  بتارم 

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 
رد دـبایب  اـج  ره  رد  ار  تمکح  ملع و  هک  هاـگنآ  ناـمیااب  درف  کـی  تسا . ناـمیااب  دارفا  هدـشمگ  هناـمیکح ، نخـس  شناد و  تمکح و  »

رتراوازس رت و  هتسیاش  رگید  دارفا  همه  زا  نآ ، هب  يزای  تسد  نتفرگارف 
(226 .« ) دشابیم

: تفگ ریبج  نب  دیعس 
. تسا دنمشناد  ملاع و  دربیم -  رس  هب  نتخومآ ، شناد  ملعت و  لاح  رد  هک  یتقو  ات  ناسنا - 

هب و  دشابیم ، زاین  یب  یملع  ياههیامرـس  نتخودنا  شناد و  ملع و  زا  هک  درادـنپب  دـنک و  اهر  ار  يریگدای  نتخومآ و  شناد  هک  هاگنآ  و 
. تسا مدرم  نیرت  نادان  نیرت و  لهاج  روصت ، هزادنا  زا  شیب  وا  دنک ؛ ءافتکا  دوخ  دوجوم  تامولعم 

: دیوگیم ( 227  ) يرعاش
لهجلا عم  توکسلا  لوط  یمعلا  مامت  امنا  لاؤسلا و  لوط  یمعلا  سیل  و 

ترابع یملع ، شنیب  نادقف  لماک و  يروک  هکلب  دشابیمن ؛ شسرپ  رارمتسا  لاؤس و  تدم  لوط  زا  ترابع  یملع ، شنیب  نادقف  يروک و 
. دبای همادا  یتوکس  نینچ  ینادان ، لهج و  اب  هارمه  هک  تسا  شسرپ  مدع  توکس و  نتخاس  ینالوط  زا 

یملع شنیب  نادقف  يروک و  راتفرگ  هدوب و  رعش  نیا  نیماضم  لومـشم  دنک ، يراددوخ  ندرک  لاؤس  زا  ءایح  مرـش و  تلع  هب  یـسک  رگا 
: دناهتفگ تهج  نیمه  هب  تسا .

، وا هب  تبسن  ینادان  لهج و  دیامن  غیرد  ءایح -  مرـش و  رطاخ  هب  درادن - ) یهاگآ  اهنآ  هب  هک  یلئاسم  رد   ) ندرک شـسرپ  زا  یـسک  رگا  »
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.« دروآیم يور  وا  هب  یمرش  یب  اب  هدش و  ءایح  یب 
: دناهتفگ زین  و 

شنیب هیامرـس  تلق  یملع و  تقر  بجوم  تسا - ) شـسرپ  حرط  رد  ناـسنا  مرـش  ءاـیح و  رگناـیامن  هک   - ) هرهچ تفارظ  یکنت و  تقر و 
. ددرگیم ناسنا 

: دناهتفگ ناگرزب  و 
قفوم ملع  حیحص  يریگدای  نتخومآ و  شناد  هب  دنناوتیمن  نیب  گرزب  دوخ  شنم و  ءایربک  ینعی  ربکتـسم  دارفا  نینچمه  لوجخ و  دارفا 

. دندرگ
: دومرف ترضح  نآ  هک  دناهدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یلجع  دیرب  و  ملسم ، نب  دمحم  و  نیعا ، ) نب   ) ةرارز

ینعی دـنزرویم ، عانتما  ندرک  لاؤس  زا  هک  دـندرگیم  كاله  دنتـسه و  يدوبان  طاطحنا و  دـیدهت  دروم  یمدرم  هعماـج و  تهج  نآ  زا  »
(228 .« ) دننکیمن شسرپ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  اهنآ  كاله 

: تسا هدومرف  ومه  زین  و 
(229 .« ) دشابیم شسرپ  لاؤس و  نآ ، دیلک  هک  تسا  یلفق  زادرپوگلا ، ) زاس و  ناسنا   ) شناد ملع و  نیا  رد  رب  »

قح ربارب  رد  ندوب  میلست  فاطعنا و   - 4

ربارب رد  ندوب  میلـست  داـیقنا و  قـح و  شریذـپ  سح  ورین ، نآ  لـظ  رد  هک  دـنروآ  تسد  هب  ار  یئورین  دـننک  یعـس  دـیاب  درگاـش  ملعم و 
هب تبـسن  درگاش  ملعم و  نایم  كرتشم  فئاظو  بادآ و  هب  طوبرم  یـساسا  مهم و  تاکن  زا  هلاسم  نیا  دسر . رمث  هب  نانآ  رد  اه ، تیعقاو 

ار شزغل  هابتـشا و  نیا  هچرگا  دـناهدش -  یهابتـشا  راچد  شیوخ  نانخـس  رد  هک  دـندرک  ساـسحا  هکناـنچ  ینعم : نیا  هب  دـشابیم . دوخ 
اریز دنیامن ؛ غیرد  دوخ ) هابتـشا  هب  فارتعا  و   ) قح هب  عوجر  زا  دـیابن  دـهد -  رکذـت  هدرک و  راهظا  اهنآ  زا  رت  لاس  مک  رتکچوک و  يدرف 

تکرب و بجوم  تسا -  یقـالخا  ینید و  ترورـض  بوـجو و  ياراد  هکنآ  رب  هوـالع  قـح -  ربارب  رد  ندـش  میلـست  هابتـشا و  هب  فارتـعا 
. دشابیم هعماج  نایم  رد  شناد  ملع و  هیامرس  ینوزف 

هاگـشیپ رد  هک  تسا  ینیب  گرزب  دوخ  ربک و  یعون  زا  ترابع  رتکچوک -  يدرف  زا  ول  و  قح -  شریذـپ  مدـع  رد  درگاش  ملعم و  رارـصا 
. ددرگیم لاعتم  دنوادخ  تمحر  زا  ناسنا  يرود  درط و  بجوم  دشابیم و  هدیهوکن  مومذم و  تخس  دنوادخ ،

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ 
نآ ناراـی  زا  یـضعب  درادـن . هار  یتـخبکین  يارـس  تشهب و  هب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  وا  لد  رد  ینیب  گرزب  دوخ  ربـک و  ياهرذ  هک  یـسک 

: دندرک ضرع  ترضح 
زا یخرب  نوچ  دنکیم ؟ دـیدهت  ار  ام  یتخبدـب ، يدوبان و  كاله و  هکلب ) تشاد ؛ میهاوخن  یتاجن  هار  رایعم ، نیا  ساسا  رب   ) هللا لوسر  ای 

یناگدنز بوخ ، رازفااپ  ابیز و  هماج  اب  دنهاوخیم  و   ) دنیامنیم یگتـسبلد  هقالع و  ساسحا  رخاف ، ابیز و  هماج  بوخ و  شفک  هب  مدرم  ام 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ دننک )؟

ینعی ساـنلا  ضمغ  قحلا و  رطب  زا  تراـبع  ینیب  گرزب  دوخ  ربـک و  هکلب  تسین ؛ ینیب  گرزب  دوخ  ربـک و  یگتـسبلد ، هقـالع و  عون  نیا 
هب فارتعا  مدع  و  نآ ، هدنیوگ  رب  قح  نخس  نتخاس  دودرم  ینعم  هب  قحلا » رطب   » و دشابیم ، مدرم  ندرمـش  ریقح  و  قح ، هب  فارتعا  مدع 

هتسجرب و گرزب و  یتیصخش  ای  لاسگرزب و  ای  لاسدرخ  يدرف  هلیـسو  هب  قح  هکنآ  زا  معا  تسا ، قح  ندش  راکـشآ  روهظ و  زا  سپ  نآ 
(230  ) درگ . راکشآ مانمگ  تسپ و  ریقح و  یتیصخش  ای 
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لقاع و درف  ره  يارب  ، ) مالسا سدقم  عراش  فرط  زا  نآ  یهن  عنم و  كرد  و  ینیب ، گرزب  دوخ  ربک و  شهوکن  يارب  دیدهت  رادقم  نیمه 
. تسا هدنسب  یفاک و  دنمدرخ ، )

سرد يارب  درگاش  ملعم و  یلبق  یگدامآ   - 5

لبق و  دنک ، زاغآ  ار  دوخ  سرد  ملعم ، هکنآ  زا  شیپ  ینعی ) دندرگ ، يریگدای  سیردـت و  راک  ردـنا  تسد  هکنآ  زا  شیپ   ) درگاش ملعم و 
هدامآ ياهزیکاپ  حقنم و  تروص  هب  ار  نآ  و  دـنیامن ، لمأت  تقد و  دوخ ، لاؤس  سرد و  دروم  رد  دزاس ، حرطم  ار  یلاؤس  درگاش ، هکنآ  زا 

. دنشاب نوصم  مهف ، كرد و  ینوگژاو  یهاو و  تاروصت  شزغل و  یگدزباتش و  زا  ات  دنزاس 
دروم رد  هراومه  اـت   ) دـیآ یمرد  اـهنآ  يارب  ياهتـسیاش  يورین  تروص  هب  لاؤس ) اـی  بلطم و  دروـم  رد  تقد  هب  تداـع   ) قـیرط نیدـب  و 

(. دنریگ يوخ  يرکف ، شجنس  يدنمشیدنا و  اب  شیوخ ، لاؤسای  سیردت و 
نانآ صقن  بیع و  و  هتـشاذگ ، ینوزف  هب  ور  اهنآ  ياهـشزغل  تاهابتـشا و  دـننک ، تداـع  خـساپ  شـسرپ و  رد  یگدزباتـش  هب  رگا  هنرگ  و 

هدز باتـش  راک و  هابتـشا  هدـنزغل و  يدارفا  ناونع  هب  دوخ ، طـیحم  رد  ۀـجیتن  و  دوشیم ؛ ـالمرب  راکـشآ و  اـهنآ  هابتـشا  و  هتفاـی ، شرتسگ 
راتفر ادابم  هک  دنکانمیب  درگاش  ملعم و  هک  ینانیشنمه  دنرب ، رس  هب  اهنآ  طیحم  رد  تریـسدب  ینانیـشنمه  رگا  هژیو  هب  دندرگیم . فورعم 
ناونع هب  نابیقر ، نادوسح و  دزن  ار  اهنآ  ناـماسبان  تـالاح  و  دـنهد ، رارق  یئوجبیع  داـقتنا و  يارب  ياهناـهب  زیواتـسد و  ار  اـهنآ  هدیجنـسن 

. دنیامن یفرعم  اهنآ  تیصخش  رادومن  تمس و 

رهاظ نتسارآ  موزل  و  یگزیکاپ ، تفاظن و  تیاعر   - 6

تفاـثک و هنوگره  زا  هزیکاـپ  و  ءوضو ، اـب  هشیمه  تسا  مزـال  دـنبای -  روـضح  سرد  هسلج  رد  دـنهاوخیم  هک  هاـگنآ  درگاـش -  ملعم و 
نارضاح لاح  هافر  و  شناد ، ملع و  ماقم  زا  لیلجت  روظنم  هب  و  دنزاس ، وبشوخ  فیظن و  ار  شیوخ  هماج  ندب و  دنـشاب . يدیلپ  یگدولآ و 

. دننک رب  رد  ار  دوخ  هماج  نیرتهب  دنشدرگ ) رد  سدقم  لفحم  نیا  درگادرگ  راو ، هناورپ  هک   ) یناگتشرف نانیشنمه و  و 
(. تسا رت  هتسیاش  تاکن  نیا  تیاعر   ) دوش رازگرب  دجسم  رد  سرد  هسلج  رگا  صوصخ  هب  و 

هدـش دزـشوگ  مدرم  همه  هرابرد  مالـسا  سدـقم  تعیرـش  رد  سابل  ندـب و  یگزیکاپ  تفاظن و  دروم  رد  هک  یتاکن  ماـمت  هدرـشف : روط  هب 
. دشابیم رت  يرورض  رت و  هتسیاش  درگاش  ملعم و  يارب  اهنآ  تیاعر  تسا ،

ملعم هژیو  فئاظو  بادآ و  عون 2 

هراشا

دوخ هب  تبسن  ملعم  هژیو  فئاظو  بادآ و  لوا : شخب 
: همدقم

زا دـناوتیم  میلعت  قیرط  زا  يرـشب  هعماج  تسا . هدـش  راوتـسا  نآ  يور  رب  نیئآ ، نید و  يرادـیاپ  ماوق و  هک  تسا  يداینب  ساسا و  میلعت ،
هب یملع  ياههتخودـنا  لاقتنا  ینعی  میلعت ، نیاربانب  دـنک . يریگـشیپ  یملع  ياههیامرـس  الاک و  يدوباـن  ملع و  دیـشروخ  لوفا  يداـسک و 

فراعم و يالاک  ملع و  لـماح  هک  یناـسنا -  هعماـج  زا  درف  ره  هک   ) تسا یئاـفک  تاـبجاو  نیرتدـکؤم  تاداـبع و  نیرتمهم  زا  نارگید ،
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تروص نارگید  هلیـسو  هب  لاقتنا  نیا  هک  یتقو  ات  و  دـیامن ، تیلوئـسم  هفیظو و  ساسحا  نارگید ، هب  نآ  لاقتنا  رد  دـیاب  تسا -  تامولعم 
هفیظو نیا  ءادا  ددص  رد  هدومن و  یقلت  یمازلا  فیلکت  بجاو و  رما  کی  ناونع  هب  ار  میلعت  عوضوم  دیاب  نادنمـشناد  ءاملع و  همه  دریگن 

(. دنیآرب ریطخ 
: تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ 

(231  ) هنومتکت سانلل و ال  هننیبتل  باتکلا  اوتوا  نیذلا  قاثیم  هللا  ذخا  اذاو 
هب تفرگ و  نامیپ  دنتسه -  ینید  شناد  ملع و  لها  هک  یمدرم  ینعی  دش  هداد  اهنآ  هب  ینامـسآ  راتـشبن  هک  یمدرم -  زا  دنوادخ  هاگنآ  و 

: دومرف اهنآ 
(. دیهد میلعت  نارگید  هب  ار  نآ  ینعی   ) دیزرون نامتک  نآ  ندرک  وگزاب  نایب و  زا  هدرک و  حیرشت  مدرم  يارب  ار  نآ  ياوتحم  دیاب 

: دومرف زین  و 
(232 . ) نونعاللا مهنعلی  هللا و  مهنعلی  کئلوا  باتکلا  یف  سانلل  هانیب  ام  دعب  نم  يدهلا  تانیبلا و  نم  انلزنا  ام  نومتکی  نیذلا  نا 
ياهدومنهر نیمه  ام  هکنآ  زا  سپ  میداتـسرف -  ورف  ار  اهنآ  ام  هک  ار -  تیادـه  دـشر و  لماوع  راکـشآ و  حـضاو و  ياهدومنهر  هکنانآ 

زا ار  نانآ  لاعتم  يادخ  دنزرو ، نامتک  مدرم  هب  اهنآ  ندرک  وگزاب  رد  رگا  میدرک ، شرازگ  ینامسآ  راتـشبن  رد  ار  تیاده  هار  راکـشآ و 
. دنیامنیم تساوخرد  ار  ادخ  تمحر  زا  درط  اهنآ  يارب  زین  ناگدننک  تنعل  همه  و  هدومن ، درط  شیوخ  تمحر 

: دومرف هک  تسا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  نخس  روهشم ، رابخا  زا  یکی 
(233 .« ) دننک غالبا  رگید  نامدرم  نابئاغ و  هب  ار  قیاقح  نارضاح ، نادهاش و  »

. تسا هدش  وگزاب  اهنآ  زا  ياهراپ  طقف  هک  تسا  ناوارف  رایسب  دروم ، نیا  رد  هباشم  رابخا 
هژیو فئاظو  بادآ و  ياراد  زین  ملعم  دوخ  میدومن ، وگزاب  درگاش ) ملعم و  نایم  كرتشم  فئاظو  هرابرد   ) هک یفئاظو  بادآ و  رب  هوالع 

: دوشیم میسقت  شخب  هس  هب  هک  دنشابیم  دوخ  هب 
. نتشیوخ اب  وا  بادآ   - 1

. نایوجشناد اب  وا  بادآ   - 2
. سرد سلجم  رد  وا  بادآ   - 3

هکنانچ ار -  فئاظو  نیا  یناث  دیهـش  دـشاب . اشوک  اهنآ  تیاعر  رد  دـیاب  هک   ) تسا یفئاظو  زا  ترابع  نتـشیوخ ، هب  تبـسن  وا  بادآ  اـما 
(: تسا هداد  حیضوت  رما  تشه  نمض  میتفگ - 

میلعت رما  رد  یگتسیاش  تیحالص و  زارحا   - 1

رد یماقم  نینچ  يدصت  يارب  ار  شیوخ  یگتـسیاش  تیحالـص و  بتارم  البق  دـیاب  ددرگ  میلعت  بصنم  راد  هدـهع  دـهاوخیم  هک  یـسک 
. دروآ مهارف  دوخ 

تیلها و رگنایامن  شراتفگ ، نتفگ و  نخـس  زرط  هرهچ و  امیـس و  ینعی  دـشاب ، رادـیدپ  وا  دوجو  رهاظم  مامت  رد  یگتـسیاش ، نیا  دـیاب  و 
. دننک یهاوگ  دییات و  ار  وا  تیحالص  زین  يو  حلاص  دیتاسا  و  هدوب ، میلعت  ماقم  زارحا  يارب  وا  یگتسیاش 

: تسا هدمآ  نینچ  روهشم ، یثیدح  رد 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  هک 

زا شیب  ار  نتـشیوخ  و  دیامن ، رهاظت  یئاراد  هب  تسا و  هدشن  هداد  وا  هب  هک  دـنک  يزاین  یب  راهظا  يزیچ  هب  تبـسن  فلکت ، اب  یـسک  رگا  »
بسانتم هدوبن و  مزال  هک  ياهماج  دنیامنیم ، رب  رد  ار  ابیرف  نیغورد و  هماج  ود  هک  تسا  یسک  دننامب  دنک ، زاغآ  ندیلاب  دیارایب و  هزادنا 
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(234 .« ) دشابیمن وا  اب 
: تسا هتفگ  ( 235  ) الضف زا  یکی 

شیوخ یگیامورف  یکبـس و  تفخ و  بجوم  دوخ  دریگ ، شیپ  رد  ار  تسایر  ینیـشن و  ردـص  بسانم ، نامز  عقوم و  ریغ  رد  یـسک  رگا  »
.« ددرگیم

: تسا هتفگ  ( 236  ) يرگید هتسجرب  دنمشناد 
. درب دهاوخ  رس  هب  يراوخ  تلذ و  رد  شیوخ  رمع  سپ  زاب  رد  هراومه  دوش ، ایوج  دوخ ، ماگنه  هب  هن  ار  تسایر  یسک  رگا 

: دیوگیم هراب  نیا  رد  يرعاش 
بابسالا تاودالا و  لماکتت  نا  لبق  بتارملا  یلا  نحمطتال 

باذع نغلب  اذا  نه  امعط و  اهغولب  لبق  رمت  رامثلا  نا 
؛ ) هدم رارق  اهنآ  سر  ریت  رد  ار  نتشیوخ  و   ) زودن مشچ  بصانم  تاماقم و  هب  ددرگ  لماک  وت  یگتـسیاش  بابـسا  لماوع و  هکنآ  زا  شیپ 

دسرب رگا  لاک  ياههویم  نیمه  یلو  دشابیم . راوگان  سگ و  خلت و  مدرم  هقئاذ  يارب  هزم  معط و  ظاحل  زا  دسرب  هکنآ  زا  لبق  اههویم  اریز 
. دوب دهاوخ  شخب  تذل  اراوگ و  دزپب  و 

شناد ملع و  نوئش  تایثیح و  ظفح   - 2

دارفا رایتخا  رد  ار  ملع  هک  ینعم  نیا  هب  دـناشکن ، یگیامورف  لاذـتبا و  يراوخ و  هب  ار  نآ  هداـهن و  جرا  ار  ملع  تیثیح  ماـقم و  دـیاب  ملعم 
ماـنب اـجنآ  هک  دـنکن  لـمح  یئاـج  هب  ار  ملع  ینعی  دربن ، تسا  وا  درگاـش  هب  بوسنم  هک  یناـکم  هب  ار  نآ  و  دـهدن ، رارق  لـهاان  قیـالان و 
يدرف درگاـش  نآ  هچرگا  دربـن ، درگاـش  يوس  هب  ار  ملع  هناـخ ،» رـس  ملعم   » ناوـنع هب  رگید  تراـبع  هب  تسا . یئاسانـش  لـباق  وا  درگاـش 
يوربآ تمرح و  رادساپ  نابهاگن و  ناینیـشیپ  هکنانچ  دیامن ؛ ظفح  لاذتبا  اهیگیامورف و  نینچ  زا  ار  ملع  دیاب  ملعم  هکلب  دشاب ؛ ردقنارگ 

. دناهدوب شناد  ملع و 
هب ملع  تیثیح  ظفح  رد  ار  شیوخ  ششوک  هک  دشابیم  روهشم  ناوارف و  رایسب و  هنیمز ، نیا  رد  فارشا ! هقبط  ءافلخ و  اب  اهنآ  ناتـساد  و 

. دندربیمن اهنآ  هناخ  هب  فارشا ، ءافلخ و  نادنزرف  هب  میلعت  يارب  ار  نآ  دنتشادیم و  راک 
: تسا هتفگ  يرهز 

ملعم  » ناونع هب  و   ) دنک لمح  دوخ  درگاش  هناخ  يوس  هب  ار  نآ  داتـسا ؛ ملعم و  هک  تسنآ  شناد  ملع و  يراوخ  یکبـس و  لاذـتبا و  هناشن 
تسرد و تین  ياراد  زین  ملعم  دنک و  باجیا  ینید  تحلصم  ترورض و  هک  يدراوم  رد  هتبلا  دهد .) لزنت  ار  شناد  ملع و  ماقم  هناخ » رس 

تروص نآ  رد  دبرچب ، درگاش  هناخ  هب  نتفر  لاذتبا  هدسفم  رب  نآ  هفک  زین  تحلـصم  ترورـض و  نیا  و  دشاب ، دوخ  ماقم  روخرد  یگنهآ 
. درادن یعنام  درگاش  هناخ  هب  ملع  لمح 

يراعـشا هنیمز  نیا  رد  نتـشیوخ  هب  عـجار  دوـخ و  يارب  ( 237 « ) یناجرج زیزعلادـبع  نب  یلع  نسحلاوبا  یـضاق  : » ماـن هب  ءارعـش ، زا  یکی 
: تسا هتفگ  يو  دشابیم . زیگنا  تفگش  بلاج و  رایسب  نآ ، ياوتحم  شزرا  ریبعت و  نسح  ظاحل  زا  هک  تسا  هدورس 

امدخأل نکلو  تیقال  نم  مدخأل  یتجهم …  ملعلا  ۀمدخ  یف  لذتبأ  ملو 
امزحأ ناک  دق  لهجلا  عابتاف  اذا  ۀلذ …  هینجأ  اسرغ و  هب  یقشأأ 

امهرد کلمی  سیل  ودغیو  حوری  ففعتم …  یتف  نع  ضارل  یناو 
امسبتم اکحاض  اقلط  حبصیو  هلاح …  ءوس  نم  مجنلا  یعاری  تیبی 

امرکتو ۀفع  اعوج  تام  ولو  مهفکأب …  ام  نیرثملا  لأسی  الو 
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املظأو هامس  سرحن  مل  نیح  ابک  امنإف …  باک ، ملعلا  دنز  تلق : نإف 
امظعل سوفنلا  یف  هومظع  ولو  مهناص …  هوناص  ملعلا  لهأ  نأ  ولو 

امهجت یتح  عامطألاب  هایحم  اوسندو …  اوناهف  هوناهأ  نکلو 
امهتم مث  ادجنم  يرکف  لک  الو  ینزفتسی …  یل  حال  قرب  لک  امو 
امعنأو ّیلا  يدسأ  دق  تلق : اذا  هرکذب …  ضغأ  ام ال  يرأ  نأ  یلا 

امنا ضابقنا و  کیف  یل  نولوقی   - 1
امجحا لدلا  فقوم  نع  الجر  اوار 

مهدنع ناه  مهاناد  نم  سانلا  يرا   - 2
امرکا سفنلا  ةزع  هتمرکا  نم  و 

ینزفتسی یل ، حال  قرب  لک  ام  و   - 3
امعنم هاضرا  تیقال ، نم  لک  و ال 

تبا مل  رمالا  ینتاف  ام  اذا  ینا  و   - 4
امدنتم هوحن  یفک  بلقا 

املک ناک  نا  ملعلا  قح  ضقا  مل  و   - 5
املس یل  هتریص  عمط  ادب 

يرأ دق  تلق  لهنم  اذه  لیق  اذا   - 6
امظلا لمتحت  رحلا  سفن  نکل  و 

یتجهم ملعلا  ۀمدخ  یف  لذتبا  مل  و   - 7
امدخال نکل  تیقال  نم  مدخال 

ۀلذ هیقسا  ازع و  هب  یقسا  َا   - 8
(238  ) مزحا ناک  دق  لهجلا  عابتاف  اذا 

مهناص هوعناص  ملعلا  لها  نا  ول  و   - 9
امظعل سوفنلا  یف  هومظع  ول  و 

اوسند ناهف و  هولذا  نکل  و   - 10
امهجت یتح  عامطالاب  هایحم 
: دنیوگیم نم  هب   - 1

هاـگیاپ فقوم و  زا  ار  دوـخ  هک  دـننیبیم  ار  يدرم  افرـص  هک  دـننادب  دـیاب  یلو  دراد ؛ دوـجو  یگدرـسفا  یگتفرگ و  اوزنا و  حور  وـت ، رد 
. تسا هداتسیا  زاب  يراوخ  تلذ و  زا  هدیشک و  وسکی  هب  یگیامورف  يراوخ و 

ریقح تسپ و  اهنآ  هاگدـید  زا  دـش ، نیـشنمه  اهنآ  اب  تخاـس و  کـیدزن  اـهنآ  هب  ار  نتـشیوخ  هک  یـسک  ره  منیبیم : ناـنچ  ار  مدرم   - 2
. تشگ

. دیدرگ مارتحا  وربآ و  ياراد  نارگید  رظن  زا  درک ، يرادساپ  شیوخ  يزارفرس  زا  ینعی  داهن  جرا  ار  وا  شسفن ، تزع  هک  یسک  و 
يرـسکبس نم  رد  و  تخاسن ، ماهدز  ناـجیه  ناـساره و  دـنکن و  اـج  زا  ارم  تشگ  رادـیدپ  نم  يارب  هک  ینیرفآ  دـیما  وترپ  قرب و  ره   - 3

. درکن داجیا 
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. ما هدشن  اریذپ  دوخ  هب  ناسحا  راگدنوادخ  معنم و  ناونع  هب  ار  يو  مدوخرب  وا  اب  هک  یسک  ره  اب  زین  و 
هک مزاـسیمن  يرپس  هنوگ  نیا  ار  مهاگنابـش  دـشابن -  مه  ناربـج  كرادـت و  لـباق  دوش و  هدوبر  متـسد  زا  يزیچ  رگا  هک  منآ -  نم   - 4

. مروخ سوسفا  نآ  يارب  منزب و  تسد  يور  تسد ، هتخاس و  ور  ریز و  نآ  يوس  رد  هودنا  نزح و  فسات و  لاح  رد  ار  متسد 
يدام عفانم  عمط و  زآ و  نیا  هب  یبایتسد  يارب  ینابدرن  ار  شناد  ملع و  دوش ، رادیدپ  مربارب  رد  یعمط  هاگره  هک  مشاب  نانچ  نم  رگا   - 5

. ما هدرک  ءادا  ار  ملع  قح  هک  میوگب : مناوتیمن  املسم  یتروص  نینچ  رد  سپ  مهد ، رارق 
؟ دیـسر ینورد  ياههتـساوخ  هب  نآ  رذگهر  زا  ناوتیم  دزاسیم و  باریـس  ار  یمدآ  هک  تسا  ياهمـشچرس  نیا ، هک  دـنیوگیم  رگا   - 6
شطع و رطاخ ، ) یگدـیتفت  ترارح و  دوخ  ای   ) هدازآ درف  کی  نکل  منکیم ، دوهـش  ار  نآ  هتفایزاب و  ار  تقیقح  نیا  میوگیم : نم  یلو 

. دنکیم لمحت  ار  یگنشت 
مداخ مروخیم  رب  وا  اب  هک  یـسک  ره  اـب  اـت  متـشاذگن  ناـگیار  هب  ار  ملد  نوخ  تهج  نآ  زا  میلعت  ملعت و  هار  رد  ملع و  قیرط  رد  نم   - 7

هدروآ تسدب  ار  يراوگرزب  يرورس و  ات  ماهدرک  شـشوک  لذب  میلعت  ملعت و  قیرط  رد  تهج  نآ  زا  هکلب  منک ؛ يرکون  ار  وا  هدوب و  يو 
. دنرب رس  هب  نم  هب  تمدخ  رد  نارگید  هکلب  مشابن ، نارگید  تمدخ  رد  نم  ینعی  مشاب . نارگید  مودخم  و 

باریس یگیامورف  تلذ و  بآ  اب  ار  ملع  دوخ  یلو  مدرگ ؛ باریس  يزارفرـس  تزع و  زا  شناد  ملع و  هلیـسو  هب  هک  تسا  راوازـس  ایآ   - 8
. تسا رت  کیدزن  یشیدنارود  مزح و  و  یشناد ، یب  لهج و  زا  يوریپ  مشاب ، نینچ  رگا  مزاس !؟

زا شناد  ملع و  دوخ  دندرکیم ، فرص  شناد  ملع و  تیثیح  زا  يرادساپ  تنایص و  رد  ار  شیوخ  یعس  نادنمـشناد  ملع و  لها  رگا   - 9
. درکیم يرادساپ  ینابهاگن و  اهنآ  تیصخش  ماقم و 

زا زین  دوخ  دندادیم ، هولج  دنمهوکـش  میظع و  اهنآ ، هاگدـید  زا  مدرم و  لد  رد  ار  نآ  دـندرکیم و  لیلجت  شناد  ملع و  زا  ءاملع  رگا  و 
. دندشیم رادروخرب  تمظع  لالج و  هوکش و 

. تشگ زیچان  ریقح و  مدرم ؛ هاگدید  زا  زین  ملع  دوخ  اذل  دندناشک ، يراوخ  تلذ و  هب  ار  ملع  نادنمشناد ، یلو   - 10
سوبع و یئامیـس  مژد و  ياهرهچ  اب  شناد  ملع و  هکنآ  ات  دـنتخاس  هدولآ  كان و  بیع  اهیدـنمزآ ، عماطم و  اب  ار  شناد  ملع و  يامیـس  و 

. دروآ يور  اهنادب  دنیآ  شوخان 

ملع نتفرگ  راک  هب   - 3

شیوخ ملع  نیزاوم  قبط  رب  تسا -  هدـش  وگزاب  درگاش  وا و  نایم  كرتشم  بادآ  یط  رد  البق  هک  یفئاظو  ماجنا  رب  هوـالع  دـیاب -  ملعم 
. دنک لمع 

: دیامرفیم نینچ ) دننکیمن  لمع  دوخ  یهاگآ  ملع و  هب  هک  یمدرم  شنزرس  ماقم  رد   ) لاعتم دنوادخ 
(239  ) مکسفنا نوسنت  ربلاب و  سانلا  نورمأت  أ 

!؟ دیئامنیم شومارف  ار  نتشیوخ  و  دیهدیم ، نامرف  یکین  ناسحا و  هب  ار  مدرم  ایآ 
: تسا هدومرف  ( 240  ) ءاملعلا هدابع  نم  هللا  یشخی  امنا  هیآ  ریسفت  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

یگنهامه نآ  اب  هدومن و  دـییات  ار  اهنآ  راتفگ  اهنآ  لمع  هک  دنتـسه  یناسک  زا  ترابع  وا ، زا  كانمیب  سانـشادخ و  نادنمـشناد  ءاملع و  »
دنمشناد ملاع و  ناونع  ناوتیمن  ددرگ ، دوهـشم  یگنهامهان ، شراتفگ  رادرک و  نایم  دنکن و  دییات  ار  وا  راتفگ  یـسک ، رادرک  رگا  دراد .

(241 .« ) درک قالطا  وا  رب  ار 
: تسا هدومرف  ومه 

توعد لمع  هب  ار  یمدآ  ملع ، دنادیم . دنکیم  لمع  هکنآ  و  دنکیم ، لمع  دنادیم  هکنآ  دـنرگیدکی ، دـنواشیوخ  نیرق و  لمع ، ملع و 
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، دـچوکیم یمدآ  زا  الاو  دـنامیم ، ياـج  رـس  رب  ملع  دـهد ، تبثم  خـساپ  ملع ، توعد  هب  لـمع ، رگا  درادیم . او  رادرک  هب  ار  وا  هدرک و 
(242  ) درگ . یم مورحم  ملع  زا  یملع ، نیزاوم  قبط  رب  ندرکن  لمع  تروص  رد  یمدآ  ینعی 

: دومرف زین  و 
يابیـشن و  فاص ، گنـس  يور  زا  ناراب  هکناـنچنآ  دزغلیم  اـهلد  زا  وا  زردـنا  هظعوم و  دـنکن ، لـمع  دوخ  ملع  هب  دنمـشناد  ملاـع و  رگا  »

(243 .« ) تسا نازغل  افص  هوک  هدنزغل 
: دیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

سدقم اب  امناسراپ ، دهز و  هب  رهاظتم  نادان  دنتـسکش . ارم  تشپ  رهاظتم ، بآم  سدـقم  امندـهاز و  نادان  و  هدـیرد ، ءایح و  یب  دنمـشناد  »
. دهدیم بناج  هب  قح  هرهچ  دوخ  لطاب  لامعا  هب  دنکیم و  تنایخ  اهنآ  هب  دهدیم و  بیرف  ار  مدرم  شیوخ ، یبآم 

( نید ملع و  زا   ) دـناریم و شیوخ  زا  ار  مدرم  دوخ -  روآ  مرـش  لامعا  يرد و  هدرپ  اب  ءایح -  یب  هدـیرد و  كاته و  دنمـشناد  ملاـع و  و 
(244 .« ) دزاسیم نازیرگ 

: تسا هدروآ  مظن  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما راتفگ  نیمه  نومضم  ءارعش ، زا  یکی 
کتهتم ملاع  ریبک  داسف 

کسنتم لهاج  هنم  ربکا  و 
ۀمیظع نیملاعلل  ۀنتف  امه 
کسمتی هنید  یف  امهب  نمل 

. تسا يراکهابت  يارب  یمهم  گرزب و  لماع  داسف و  ءاشنم  دوخ ، رد ، هدرپ  رادرکدب و  ءایح و  یب  دنمشناد  ملاع و  دوجو 
یناسنا هعماج  يارب  هقرف  ود  نیا  دنکیم . رهاظت  یئاسراپ  تدابع و  هب  هک  تسا  یهاگآان  نادان و  درف  يوس  زا  نآ ، زا  رتمهم  يراکهابت  و 

؛ دـنوریم رامـش  هب  گرزب  یبوشآ  رطخ و  هنتف و  دنتـسه ، یکتم  اهنادـب  دـنریگیم و  قشمرـس  اـهنآ  زا  دوخ  نیئآ  نید و  رد  هکیناـسک  و 
(. دوشیم هدناشک  داسف  طاطحنا و  هب  هعماج ، قیرط  نیدب  دنریگیم و  وگلا  اهنآ  زا  دوخ  راتفر  رد  مدرم  نوچ  )

ینتورف قلخ و  نسح   - 4

عـضاوتم قلخ و  شوخ  دوخ ، نادرگاش  اب  میدرک -  داـی  درگاـش  ملعم و  كرتشم  فئاـظو  هراـبرد  هک  يرادـقم  نآ  زا  شیب  دـیاب -  ملعم 
. دشاب

؛ ددرگ قفوم  شیوخ  نطاب  بیذهت  سفن و  لیمکت  هب  رذگهر  نیا  زا  و  دهد ، رارق  شیوخ  نیعلا  بصن  ار  نانآ  اب  لماک  يارادم  قفر و  و 
یلص  ) مرکا لوسر  هکنانچ  تسا . یهلا  ناربمایپ  زا  يربمایپ  هلزنم  هب  هنامز -  رصع و  نیا  رد  هتسیاش -  حلاص و  دنمشناد  ملاع و  کی  اریز 

. دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا 
(245  ) لیئارسا ینب  ءایبناک  یتما  ءاملع 

. دنشابیم لیئارسا  ینب  ءایبنا  نوچمه  نم  تما  نادنمشناد 
ینب ءایبنا  زا  دنـشاب ) یگتـسیاش  تیحالـص و  دجاو  هکنآ  طرـش  هب   ) نامز نیا  رد  مالـسا  ینید  نادنمـشناد  فلؤم ، ) نم : هدیقع  هب   ) هکلب

مهارف هنامز ، هرود و  کی  رد  دـندشیم و  عمج  رـصع ، کـی  رد  یلیئارـسا  ینب  ربماـیپ  اـهرازه  یهاـگ  اریز  دـنرترب ؛ رت و  میظع  لیئارـسا ،
هب و   ) يرگید زا  سپ  یکی  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  تما  یعقاو )  ) نادنمـشناد اـم ، رـصع  رد  هک  یلاـح  رد  دـندمآیم ؛

. دنروخیم مشچ  هب  يزارد  رود و  ینامز  هلصاف  رد  دنوشیم و  تفای  تردن )
دراد و رارق  اهنآ  هدهع  رد  یگرزب  تناما  هک  دـننادب  دـیاب  اذـه  یلع  تسا  بایمک  تخـس  ام  رـصع  رد  یعقاو  نادنمـشناد  دوجو  نوچ  و 
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. دنشکیم شود  رب  ار  ینامسآ  نیئآ  نید و  نارگ  ياهراب 
هجو چیه  هب  نارگید  شزومآ  میلعت و  رد  یعاسم  لذب  زا  هدوب و  شوک  تخـس  نید ، ءایحا  رد  ام  رـصع  یعقاو  دنمـشناد  ملاع و  دیاب  اذـل 

. دریگ شوغآ  رد  ار  يزوریپ  تیقفوم و  دهاش  اهششوک  یعاسم و  نیا  لظ  رد  هک  دشاب  دزرون ، غیرد 
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

: تسا هناشن  تمالع و  هس  ياراد  یعقاو )  ) دنمشناد »
شنیب شناد و   - 1

يرابدرب ملح و   - 2
. راقو شمارآ و  توکس و   - 3

هداد رارق  ءاملع ، عمج  رد  ار  نتـشیوخ  و   ) هدـناشوپ دوخ  ياسران  تماق  رب  ار  ملع  هماج  فلکت ، اب  هک  ینادنمـشناد  اهامن و  ملاـع  يارب  و 
: دراد دوجو  هناشن  هس  زین  دنا )

. دنزیتسب نانآ  اب  دندرگ و  ریگرد  هانگ ، هب  هدولآ  ياهرادرک  اب  شیوخ  زا  رتالاو  رترب و  نادنمشناد  اب   - 1
. دننک لمع  هنارگمتس  هبلغ ، رهق و  قیرط  زا  دوخ  زا  رتورف  نادنمشناد  هب  تبسن   - 2

(246 .« ) دنیامن ینابیتشپ  تیامح و  ناگشیپ ، افج  نارگمتس و  زا  هکنآ  رگید   - 3
: دومرف مالسلاامهیلع )  ) میرم نبا  یسیع  هک  تسا  هدش  تیاور  ( 247  ) عوفرم یثیدح  رد  نانس  نب  دمحم  زا 

یگدامآ و   ) دـیزاس هدروآرب  ار  نآ  امـش  هک  مهاوخیم  مراذـگیم ؛ نایم  رد  امـش  اـب  ار  یتجاـح  زاـین و  نم ! كاـپ  ناراـی  نییراوح و  يا  »
: دندرک ضرع  دیئامن ) مالعا  يزاین ، نینچ  نیمات  رد  ار  شیوخ 
(. میا هدامآ  ام  و   ) تسا هدروآرب  امش  زاین  تجاح و  هللا ، حور  ای 

: دندرک ضرع  مالسلا ) هیلع   ) یسیع هب  نانآ  داد . وشتسش  ار  نییراوح  ياهاپ  تساخرب و  اج  زا  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترضح 
؟ میدادیم وشتسش  ار  امش  ياهاپ  ام  هک  دوب  نیا  رت ، هتسیاش  اور و 

: دومرف
مدرم هب  تمدخ  رد  ار  شیوخ  ياوق  مامت  دنمشناد ، ملاع و  دیاب  ینعی  . ) تسا دنمشناد  ملاع و  دوخ  ندرک ، تمدخ  رد  مدرم  نیرتراوازس 

: دومرف سپس  مالسلا ) هیلع   ) یسیع دزاس .) جیسب 
 - دوخ هبون  هب  هک  مهد  رادشه  ار  امش  امش ، هب  تبـسن  دوخ  عضاوت  راهظا  اب  هک  دوب  نیا  يراک ، نینچ  هب  ندز  تسد  رد  نم  فده  هناگی 

: تفگ نآ  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) یسیع دیئامن . ینتورف  عضاوت و  راهظا  مدرم  هب  نم  دوخ  دننام  نم -  زا  سپ 
. ینیب گرزب  دوخ  ربکت و  اب  هن  دریگیم ) قنور  جاور و  و   ) ددرگیم دابآ  دباییم و  ناماس  ینتورف  عضاوت و  لماع  اب  تمکح ، ملع و  »

(248 « ) اههوک رد  هن  دنوشیم ) زبس  هتشهورف ، نوماه  تشد و  رد  ناهایگ  و   ) دیوریم راومه  مرن و  ابیشن و  نیمز  رد  تعارز  ناسنیدب ، و 
(.« هتشارفارب دنمزارف و  (ي 

ملع میلعت  زا  ندیزرون  غیرد   - 5

تین دصق و  دجاو  انایحا  تسا  نکمم  هکنآ  رطاخ  هب  یـسک -  چیه  شزومآ  میلعت و  زا  دـیابن  هک  دـنکیم  باجیا  ملعم ، هفیظو  تلاسر و 
هزات دارفا  زا  يرایسب  يارب  هنادنسپادخ  هدیجنس و  ياهیریگ  تهج  فده و  حیحـصت  اریز  دزرو ؛ غیرد  دشابن -  ياهنادنـسپادخ  تسرد و 

نادـقف ای  یلاسدرخ و  تلع  هب   ) اهنآ حور  ناج و  هکنیا  تهج  هب  دـشابیم ؛ راوشد  دنتـسه  يدـتبم  ملع ، يریگارف  رد  هک  یناـسک  راـک و 
هوالع دشابیم . فیعض  اسران و  رایـسب  تمایق ، زور  يزارفرـس  تزع و  هیتآ و  یتخبکین  تداعـس و  كرد  ظاحل  زا  نید ) رد  یفاک  شنیب 
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. دنراد يرتمک  یئانشآ  سنا و  نآ ، ینابم  تین و  فده و  حیحصت  لماوع  اب  نانآ  نیا ، رب 
نیا دـنک ، يراددوخ  نانآ  میلعت  زا  تسرد -  یبای  تهج  زا  نادرگاـش  تیمورحم  حیحـص و  تین  نادـقف  رطاـخ  هب  ملعم -  دـشاب  اـنب  رگا 

و دزاسیم ، مورحم  ملع  زا  ار  يدایز  هورگ  و  هدش ، ملع  ناوراک  اب  یماگمه  رد  دارفا  زا  يرایسب  ندرک  اهر  قیوعت و  بجوم  يراکغیرد ،
دقاف درگاش  هک  دراد  دوجو  مه  دیما  نیا  تشاد : هجوت  دیاب  تشگ . دهاوخ  یملع  ثاریم  زا  یمیظع  شخب  نتفر  نایم  زا  بجوم  هکنآ  ای 

ار مزال  یئاناوت  تخاس -  رارقرب  یسنا  دنویپ و  شناد ، ملع و  اب  وا  هک  هاگنآ  يریگدای -  هیاس  رد  ملع و  تکرب  زا  حیحـص ، فده  تین و 
. دروآ تسد  هب  دوخ  تین  فده و  حیحصت  رد 

: تسا هتفگ  نادنمشناد  زا  یکی  اذل 
 - دشاب ادخ  ریغ  يارب  هکنیا  زا  شناد -  ملع و  دوخ  یلو  میدـش ؛ ایوج  يرگید ) ياهفدـه  رطاخ  هب  و   ) ادـخ ریغ  يارب  ار  شناد  ملع و  ام  »

دصق و رتنوزف ، شنیب  بسک  لیصحت و  همادا  اب  ًارهق  دشاب ، ملع  لیصحت  رد  یهلا  دصق  دقاف  درگاش ، کی  رگا  ینعی  ( 249 « ) دیزرو عانتما 
، ماجنارس شناد ، ملع و  و  دیدرگ ، دهاوخ  نومنهر  یناسنا ، یهلا و  يالاو  ياهفده  و  هللا »  » يوسب اعبط  دش و  دهاوخ  حیحصت  وا  فده 

. تخاس دهاوخ  یهتنم  ادخ  هب  ار  وا 
: تفگ هک  تسا  يرصب )  ) نسح زا 

یهار فدـه  نیا  رد  یهلا  شاداـپ  اـضر و  ادـخ و  هک  دـنتخاس  صخـشم  ياهنوگب  ار  شیوـخ  فدـه  يزوـمآ ، ملع  رد  مدرم  زا  یهورگ 
رد ار  یهلا  شاداپ  اضر و  ادخ و  ماجنارـس ، هک  دیدرگ  نومنهر  یطارـص  تهج و  رد  نانچ  هراومه  ار  نانآ  شناد ، ملع و  یلو  تشادـن .

. دنتشاد روظنم  شیوخ  فده  دصاقم و 
زا جـیردت  هب  دـیاب  دومن ، ساسحا  وا  يزومآ  ملع  ریـسم  رد  ار  فدـه  داسف  تین و  ءوس  درگاش ، داهن  رد  ملعم  رگا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

. دهد رارق  حیحص  فده  ریسم  رد  ار  وا  زیمآ ، تبحم  ياهداشرا  نیشنلد و  دنیآ و  شوخ  تحیصن  هظعوم و  قیرط 
جیاـتن ءوـس و  بقاوـع  هب  تبـسن  ار  وا  هرخـالاب  و  دـیامن ، دزـشوگ  وا  هـب  ار  یهلا  فدـه  زا  يراـع  شناد  مـلع و  ندوـب  راـبنایز  رطخ و  و 

، تسا رگرادیب  هدنهدرادشه و  تین ، فده و  حیحصت  هرابرد  هک  یثیداحا  رابخا و  و  دزاس ، رایـشه  هجوتم و  یهلاریغ ، فادها  كانرطخ 
. دنادرگزاب شتالیصحت  رد  حیحص  فده  دصق و  هب  ار  يو  تاداشرا ، حیاصن و  هیاس  ریز  ماجنارس  ات  دناوخب  وا  رب  اجیردت 

قبط دوش -  دـیمون  وا  زا  ددرگ و  قفوم  شیوخ  درگاش  فدـه  تین و  حیحـصت  هب  اهيربهار  هنوگ  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  تسناوتن  ملعم  رگا 
نیا اریز  دنک ؛ يراددوخ  وا  میلعت  زا  دـیامن و  يریگولج  يو  لیـصحت  زا  هدرک و  اهر  ار  يدرگاش  نینچ  دـیاب  ءاملع -  زا  یـضعب  هدـیقع 

. دنزاسیم رت  هدنیازف  ار  ناشبیسآ  رش و  رادغارچ ، ) نادزد  نوچمه   ) ملع لیصحت  اب  دارفا ، هنوگ 
: تسا هدومرف  تقیقح  هتکن و  نیمه  هب  هراشا  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

(250  ) ریزانخلا قانعا  یف  رهاوجلا  اوقلعت  ال 
. دیزاسن اهکوخ  ياهندرگ  هزیوآ  ار  اهبنارگ  ياهرهوگ 
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

: تفگ نینچ  تساخرب و  اج  زا  لیئارسا  ینب  نایم  رد  هباطخ ، داریا  يارب  مالسلاامهیلع )  ) میرم نب  یسیع 
نینچ رگا  اریز  دـیراذگن ؛ نایم  رد  ار  هناملاع  هنامیکح و  نانخـس  دـناهرهب . یب  یفاک  شنیب  زا  هک  یمدرم  ناـنادان و  اـب  لیئارـسا ! ینب  يا  »

. دیا هتشاد  اور  متس  تمکح ، ملع و  هب  دینک 
هب ملع  میلعت  زا  هکنانچ  ینعی  دینک ، لمع  نانآ  اب  ناسنیدـب  رگا  اریز  دـیزرون ؛ غیرد  هتـسیاش ، حـلاص و  دارفا  هب  تمکح  ملع و  میلعت  زا  و 

(251 .« ) دیا هدومن  متس  نانآ  هب  دیزروب  غیرد  قیال ، دارفا 
: تسا هدرک  هصالخ  تیب  نیا  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترضح  نخس  ياوتحم  ءارعش ، زا  یکی 
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هعاضا املع  لاهجلا  حنم  نمف 
ملظ دقف  نیبجوتسملا  عنم  نم  و 

هب ار  شناد  ملع و  دوخ  دهد  رارق  ینید ) حیحـص  فده  شنیب و  دـقاف  و   ) قیالان دارفا  رایتخا  رد  يزابلد  تسد و  اب  ار  ملع  هک  یـسک  رگا 
. دنکیم متس  ملع  هب  زین  اهنآ و  دوخ  هب  دزرو  غیرد  یهاتوک و  قیال ، دارفا  هب  نآ  میلعت  رد  رگا  یلو  دهدیم . قوس  داسف  یهابت و 

رظن حیحص ، فده  دقاف  لهاان و  دارفا  هب  ملع  میلعت  هلاسم  رد  یلک  تروص  هب  طرش و  دیق و  نودب   ) نادنمشناد زا  ياهدع  هک  مینادب  دیاب 
: دناهتفگ هتخاس و  رارقرب  يزایتما  قرف و  دارفا ، هنوگ  نیا  نایم  هکلب ) دنا ؛ هدرکن  زاربا  هناعطاق  ار  دوخ 

یلو درک . يراددوخ  وا  میلعت  زا  دـیاب  دـشاب  اهنآ  لاثما  یئوج و  هزیتس  ربک و  تلاح  دوجو  لولعم  درگاش ، فدـه  دـصق و  یتسرداـن  رگا 
زا يدـیمون  مغریلع  تسین -  راوازـس  دـشاب ، یبلط  هاج  سح  يویند و  تسایر  بح  هیحان  زا  درگاش  فدـه  دـصق و  ندوب  تسرداـن  رگا 

ناجیهرپ و دناوتیمن  یبلط  هاج  هدـسفم  هک ) دربیم  رـس  هب  یطیارـش  لاس و  نس و  رد   ) وا نوچ  دوش ؛ هقیاضم  يو  میلعت  زا  وا -  حالـصا 
فادها هنوگ  نیا  زا  ار  نتـشیوخ  لیـصحت ، راک  زاغآ  رد  دناوتیم  یـسک  رتمک  هک  دش  روآدای  دـیاب  نیا  رب  هوالع  دـشاب . يرـسم  رثؤم و 
روطنامه ار  ملع  و   ) تفای لماک  فوقو  نادـب  دیـسر و  شناد  ملع و  داینب  لصا و  هب  هک  هاگنآ  یلو  دـناهر ؛ او  یقالخا  لئاذر  تسرداـن و 

ًاتاذ دیاب  يونعم ، ياههبنج  دیواج و  یتخبکین  تداعس و  هب  لین  رطاخ  هب  شناد  ملع و  هک  دسریم  هجیتن  نیا  هب  درک ) یئاسانش  تسه  هک 
لیـصحت یط  رد  ناـسنا  هکنآ  زا  معا  تسا ؛ يزومآ  ملع  يرهق  هجیتن  ملع و  همزـال  يزارفرـس ، تساـیر و  و  دـشاب ، وا  بولطم  بوبحم و 

شناد ملع و  دوخ  نوچ  دـشاب ؛ لفاغ  يریگ  جامآ  نینچ  زا  اساسا  هکنآ  ای  و  دـهد ، رارق  شیوخ  ياهـششوک  جاـمآ  ار  ماـقم  هاـج و  ملع ،
. ددرگیم ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  يزارفرس  بجوم  هدوب و  نیرفآ  تسایر  اهیریگ ، تهج  نینچ  هب  زاین  نودب 

ملع قافنا  ءاطعا و  لذب و  رد  ششوک   - 6

رشن رد  دنک و  قافنا  لذب و  دنتـسه ، شناد  ملع و  هب  دنمزاین  هتـسیاش و  هک  يدارفا  هب  ار  دوخ  یملع  ياههتخودنا  اههیامرـس و  ملعم ، دیاب 
رـشن رد  ات  تفرگ  نامیپ  ءایبنا  زا  قیثاوم ، یط  رد  هک  هنوگناـمه  لاـعتم -  دـنوادخ  نوچ  دزرون ؛ لـخب  جاـتحم ، دارفا  هب  نآ  ءاـطعا  ملع و 

هب ملع  میلعت  رد  هک  تفرگ  نامیپ  زین  نادنمـشناد  زا  دـنیامنن -  نامتک  ار  یهلا  فراـعم  و  دـنزرون ، غیرد  مدرم ، هب  نآ  شرازگ  قیاـقح و 
. دنریگ راک  هب  ملع ، جیورت  رشن و  رد  ار  دوخ  یعس  هکلب  دننکن ؛ رازگ  ورف  دنمزاین ، دارفا 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 
: مدناوخ نینچ  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  زا  يراتشبن  رد 

البق هک  هاگنآ  رگم  دننک ، ) بسک  یهاگآ  تفرعم و  نانآ  زا  ات   ) دنشاب نادنمـشناد  يایوپ  هک  تفرگن  نامیپ  نانادان  لاهج و  زا  دنوادخ  »
زا لبق  ياهلحرم  رد  شناد  ملع و  اریز  دـنهد ؛ رارق  نانادان  لاهج و  رایتخا  رد  ار  شیوخ  یهاـگآ  ملع و  هک  تفرگ  ناـمیپ  نادنمـشناد  زا 

(252 .« ) تسا هتشاد  دوجو  ینادان  لهج و 
: تفگیم دیمانیم و  رکذت »  » ار ملع  میکح ، نوطالفا  )

. تسا هتسیزیم  درجت  ملاع  رد  ددرگ ، تاسوسحم  هدام و  ریجنز  ریسا  سح ، ملاع  رد  دریگ و  قلعت  ندب  هب  هکنآ  زا  شیپ  یمدآ  حور 
. دمآ دیدپ  قیاقح ، هب  تبسن  ینایـسن  وا  حور  رد  درک  طوبه  ملاع  نیا  هب  نوچ  و  درکیم ، كرد  هطـساو  نودب  ار  قیاقح  ملاع ، نآ  رد  و 
. دشابیم دوجوم  وا  نهذ  هنازخ  رد  صخشمان ، مهبم و  عضو  اب  هکلب  تسا ، هدشن  وحم  وا  حور  هفیحص  زا  یلک -  روطب  قیاقح -  نیا  یلو 
. ددرگیم نیـشیپ  هتفایزاب  قیاقح  ناـمه  رکذـتم  هجوتم و  تشگ ، هجاوم  سح ، ملاـع  رد  قیاـقح  نیا  ياـههیاس  حابـشا و  هب  ناـسنا  یتقو 

(253 (. ) تسا هدوب  دوجوم  لهج ، زا  لبق  شناد ، ملع و  نیاربانب 
: دومرف ( 254  ) سانلل كدخ  رعصت  و ال  هیآ : ریسفت  نمض  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  زین  و 
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اهنآ هب  يواسم  روطب  ار  ملع  زا  هرهب  مهـس و  دـیاب  و  « ) دنـشاب ربارب  يواسم و  وت ، هاگدـید  رد  یملع  ياهتفایرد  ظاحل  زا  مدرم  همه  دـیاب  »
(. يرادن اور  ضیعبت  اهنآ  نایم  رد  يزادرپب و 

: دومرف هک  تسا  هدروآ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یفعج  رباج 
(255 .« ) یهد میلعت  ادخ  ناگدنب  هب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  شناد ، ملع و  ةوکز  »

ملعم راتفگ  راتفر و  یگنهامه  موزل  تمهت و  عضاوم  زا  زارتحا   - 7

، شراتفگ رادرک و  نایم  دیابن  ینعی  دزیهرپب  شلاوقا  اب  لاعفا  تفلاخم  زا  دیاب  دشاب -  یهجوم  یعرـش  رذـع  ياراد  هکنآ  ضرف  رب  ملعم - 
وا الثم  دیامن ) لمع  دوخ ، یهن  رما و  راتفگ و  قبط  رب  هراومه  دنک  یعـس  دـیاب  هکلب  ( ؛ دـشاب هتـشاد  دوجو  توافت ، یگناگود و  تفاهت و 

ياپ دوخ  دـیامن و  یفرعم  ءارجالا  یمتح  بجاو و  ار  یلمع  ماجنا  اـی  و  ددرگیم ، نآ  بکترم  دوخ  هک  دـنک  میرحت  ار  یلمع  دـناوتیمن 
هچرگا دزرو . غیرد  لمع  نآ  ماجنا  زا  وا  دوخ  یلو  دنک ؛ توعد  بحتـسم -  راک  ناونع  هب  یلمع -  ماجنا  هب  ار  مدرم  ای  و  دشابن ، نآ  دـنب 

داضت و لاح ، نیع  رد  نکل  ( ؛ دشاب نید  نوناق  اب  قباطم  الماک  يو -  یناگدنز  یصخش  طئارـش  لاوحا و  بسح  رب  وا -  لمع  راک و  زرط 
. دـشابیم توافتم  صاخـشا ، فالتخا  بسح  رب  ینید  نیناوق  ماکحا و  هچرگا  تسین ؛ ) ضامغا  لـباق  وا  راـتفگ  رادرک و  یئاـمن  ضقاـنت 

: لاثم ناونع  هب  دوش ؛ ) يریگشیپ  بولطمان ، ياهباتزاب  ههبش و  داجیا  زا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دیاب  اذل  )
نینمؤم و تاجاح  ندروآرب  هب  ای  نتفرگ ، هزور  هب  ای  و  نآ ، هب  طوبرم  ماکحا  ریاس  هزانج و  عییـشت  هب  ار  نارگید  يدنمـشناد ، ملاع و  رگا 
هب دوخ -  یلو  دنک ؛ توعد  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هسدقم  باتعا  ترایز  ای  کین و  ياهراک 
هک یئاهراک  ماجنا  اب  رت ، مهم  ياـهراک  هب  وا  لاغتـشا  هک  ياهنوگ  هب  دـشابن ، یلاـمعا  نینچ  هب  قفوم  رت -  مهم  ياـهراک  هب  لاغتـشا  تلع 

تلیـضف تیمها و  زا  وا  تالاغتـشا  نوچ  زین  و  ددرگ ؛ اهنآ  راک  ردـنا  تسد  دـناوتیمن  تسین و  راـگزاس  دـنکیم  توعد  اهنادـب  ار  مدرم 
یطئارش نینچ  رد  تسا ؛ زیرگ  لباقریغ  يرورض و  وا ، تالاغتـشا  هکنآ  ای  و  دوشیم ، لامعا  نآ  كرت  زا  ریزگان  تسا  رادروخرب  يرتشیب 

مالعا نارگید  هب  ار  شیوخ  هجوم  رذع  تلع و  نیمه  تسا  مزال  دـشاب  لامعا  زا  یخرب  كرت  تلع  وا ، يرورـض  ای  مهم و  تالاغتـشا  هک 
وا ات  دهرب  نارگید  تمهت  ناظم  زا  قیرط  نیا  زا  و   ) دیادزب شیوخ  راتفگ  ناعمتسم  بولق  زا  ار  ناطیش  ياههسوسو  ههبش و  راگنز  ات  دنک 

یلص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  یناگدنز  ياهدادیور  زا  یکی  یط  رد   ) هکنانچ دنزاسن ؛ ) مهتم  شراتفگ  رادرک و  ضقانت  یگناگود و  هب  ار 
نیا زا  ار  نتـشیوخ  دومرف و ) مالعا  ار  بتارم  تمهت ، عفد  يارب  نآ  نمـض  ترـضح  نآ  هک  داتفا  قاـفتا  ياهیـضق  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

: درک صالخ  تمهت 
. دنتفریم هناخ  هب  هک  دید  هیفص ) ایوگ   ) شرسمه هارمه  یبش  ار  ترضح  نآ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  باحصا  زا  یکی 
هک دنک  روصت  دسر و  مه  هب  هنحص  رظان  صخش  نآ  يارب  ياهسوسو  مهوت و  ادابم  هکنآ  میب  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

: دومرف صخش  نآ  هب  تسا  هارمه  ياهناگیب  نز  اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ
. تسا هیفص ) ینعی   ) سک نالف  نم ، رسمه  نز ، نیا  ینالف !

رد دوخ ، يزیگنا  هسوسو  تاسیبلت و  اب  سیلبا  هک  تشاد  نآ  میب  نوچ  دشابیم ؛ هارمه  نز  نیا  اب  ارچ  هک  دنامهف  يو  هب  رادشه ، نیا  اب  و 
(. تسا نم  ینوناق  یعرش و  رسمه  نز ، نیا  هک  درک  مالعا  يو  هب  مهوت  عفد  يارب  اذل  ، ) دروآ زاب  هب  ینظءوس  صخش  نآ 

ههبـش و هک  هاگنآ  تسخن -  هلحرم  رد  تسا  مزـال  دـهدیم ) ارف  شوگ  ملعم  ملاـع و  تاروتـسد  رماوا و  هب  هک   ) ياهدنونـش ره  رب  هچرگا 
کین و راک  هب  ار  نارگید  هک  یملعم  هدـنیوگ و  هب  هجو  چـیه  هب  دـسریم -  مهب  وا  نهذ  رد  راتفر  راتفگ و  فـالتخا  ظاـحل  زا  ياهسوسو 

يریگ هدرخ  قح  دشاب  مه  يزوجم  ياراد  الامتحا  دوخ  داقتنا  ضارتعا و  يارب  رگا  یتح  دیامنن . ضارتعا  دـنکیم  توعد  هتـسیاش  لامعا 
، دـنکیم توعد  اهنادـب  ار  نارگید  هک  یلامعا  كرت  رد  هدـنیوگ  وا -  لامتحا  هابتـشا و  فالخرب  تسا -  نکمم  نوچ  ( ؛ درادـن داـقتنا  و 
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رادرک و نایم  دـشابن و  نایم  رد  اعطق  یهجوم  رذـع  چـیه  هک  یتروص  رد  هتبلا  تفرگ .) هدرخ  وا  رب  ناوتن  هک  دـشاب  یهجوم  رذـع  ياراد 
رد بلطم  نیا  زا  ًابیرق  هکنانچ  تسا ؛ اراد  ار  داقتنا  ضارتعا و  قح  هدنونـش ، ددرگ ، دوهـشم  ضامغا  لباقریغ  يدـناعت  داضت و  وا ، راـتفگ 

. میراد شیپ  رد  یحیضوت  درگاش ، ملعتم و  بادآ  زا  ثحب 
: تفگ دیاب  هصالخ  روطب 

مامت موم ، رد  هک  دشابیم  موم  رهم و  هیضق  دننامه  ملعم ، لامعا  قالخا و  هب  تبـسن  درگاش  يریذپ  شقن  ظاحل  زا  درگاش  ملعم و  هیـضق 
رد نایوجـشناد  نادرگاش و  زا  یهورگ  دروم  رد  ار  يریذپ  شقن  نیا  ام  دوشیم . سکعنم  دراد ، دوجو  رهم  رد  هک  یئاهریوصت  اهـشقن و 

زادرپ هنومن  کـی  دوخ ، راـتفر  رد  درگاـش  هک  میا  هدوـمن  سمل  ـالماک  ار  تقیقح  نیا  و   ) میا هدـید  مشچ  هب  ناشناداتـسا  ناـملعم و  ربارب 
لامعا رد  درگاش  ار  وا  راتفر  هنوگ  همه  ملعم ، قالخا  لاعفا و  فالتخا  هب  هجوت  اب  هتبلا  هک  دشابیم ) دوخ  ملعم  داتـسا و  لامعا  زا  يرهام 
دوهـش هدـید و  ار  تقیقح  هک  یـسک  دـننام  هب  دـناوتیمن  سکچیه  میدرک و  سح  الماک  ام  ار  تیعقاو  نیا  دـنکیم . هدایپ  دوخ  راـتفر  و 

امـش هب  میا و  هدـید  ار  تقیقح  نیا  ام  . ) دـشاب رگرادـیب  هدـنهدرادشه و  تسا ، هدرک  بسک  ینادراـک  تراـهم و  تهج ، نیا  رد  هدرک و 
. میهدیم رادشه 

: مییوگیم هنارصم  اذل  دوشیم ، سکعنم  درگاش  راتفر  رد  ملعم  راتفر  هک  میا  هدید  زاب ، مشچ  اب  ار  تیعقاو  نیا  نوچ  و 
. دشاب نآ  اب  گنهامه  راتفگ و  هدنیامن  ملعم ، راتفر  رادرک و  دیاب  هک 

فلخت زا  يریگولج  و  قح ، راهظا  رد  ملعم  تماهش   - 8

رگا دـنک . راـهظا  هللا -  قلخ  زا  يدـحا  هب  تبـسن  يراکـشزاس  هلماـجم و  نودـب  ار -  قح  شیوخ ، یئاـناوت  عسو و  رادـقم  هب  ملعم ، دـیاب 
رد دـیاب  دراد ، دوجو  یئاسران  یهاتوک و  لاعتم ، دـنوادخ  زا  وا  تعاـط  تیفیک  رد  اـی  هدـش و  نادرگ  يور  قح ، زا  یـسک  درک  هدـهاشم 

، ارادـم شمرن و  فطل و  لـماع  هک  یتروص  رد  و  ، ) دـنک تحیـصن  ار  وا  شمرن ، رهم و  لـماع  اـب  تبحم و  فـطل و  قـیرط  زا  لوا  هلحرم 
. دهد يرای  قح ، هب  نتشگ  نومنهر  رد  ار  وا  تنوشخ ، يراکخلت و  اب  فطل و  زا  يراع  ياهبرح  زا  داتفین ) رگراک 

. دنک يرود  وا  زا  دیاب  داتفین ، رثؤم  زین  هلیسو  نیا  رگا  و 
راتفر زا  هدرک و  یهن  ار  وا  الماک  دـیاب  درکن  هدـهاشم  يرثا  چـیه  قوف ، روکذـم  لـماوع  زا  نتفرگ  يراـی  وا و  زا  نتفرگ  هلـصاف  اـب  رگا  و 

هب رکنم - » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » فلتخم جرادـم  لحارم و  زا  راک ، نیا  رد  و  دـنادرگزاب ، قح  هب  ار  وا  ات  دـیامن  يریگولج  وا  قحباـن 
. دریگ هرهب  قح -  هب  ندش  دنب  ياپ  مازتلا و  رد  وا  نتخاس  راداو  روظنم 

عونتم یطئارـش  اب  تقیقح ، قح و  هب  مدرم  داشرا  رد  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » نوناق زا  يریگ  هرهب  هدنرادزاب و  لماوع  زا  هدافتـسا 
، نآ يارجا  و  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » بوجو لصا  رد  مدرم  تاقبط  همه  هچرگا  تسا . نادنمـشناد  ءاـملع و  هژیو  رت ، نیگنـس  و 

. تسا رت  نیگنس  رتدایز و  مالسا ، يداینب  مهم و  لصا  نیا  رد  ینید  نادنمشناد  ءاملع و  هفیظو  یلو  ( ؛ دنتسه یکرتشم  هفیظو  ياراد 
(. دنیامن يرتنوزف  تیلوئسم  ساسحا  ریطخ ، هفیظو  نیا  ماجنا  رد  مدرم  تاقبط  ریاس  هب  تبسن  نانآ  دیاب  و 

، نیا رب  هوالع  تسا . هتـشگ  لوحم  اهنآ  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  ءادا  هک  دنتـسه  یناتـسرپرس  اسؤر و  هلزنم  هب  ءاملع  اریز 
رتشیب و فیلکت  نانآ ، اذـل  دـشابیم . تاقبط  ریاس  ياهداشرا  راتفگ و  زا  رت  نیـشنلد  رترثؤم و  نادنمـشناد ، ءاملع و  ياهیئامنهار  نخس و 

. دنراد هدهع  هب  لصا  نیا  رد  ار  يرت  نیگنس 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  تهج  نیمه  هب 

مان هب  زیمآ -  هابت  فیخـس و  هتـساخون  راکفا  و  دـیآ ، دـیدپ  نم  ناوریپ  تما و  نایم  رد  لطاب ، هقباس و  یب  ياهمارم  اهتعدـب و  هک  هاـگنآ  »
راکفا اهتعدب و  نیا  زا  مدرم  ات   ) دنک مالعا  زاربا و  ار  دوخ  یهاگآ  ملع و  دنمـشناد ، ملاع و  تسا  مزال  ددرگ ، جـیار  اهنآ  نایم  رد  نید - 
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اهتعدـب نیا  ندودز  درط و  رد  ار  دوخ  یملع  تاعالطا  اهیهاگآ و  ینید ، دنمـشناد  ملاع و  رگا  دـنوش .) نادرگ  يور  فیخـس ، هتـساخون 
(256 .« ) دشابیم لاعتم  دنوادخ  تمحر  زا  دورطم  نوعلم و  دنکن ، راهظا 

فیلاکت ضئارف و  تخانش  رد  مدرم  ياهیسران  یهاتوک و  و  هعماج ، رب  ینادان  تلاهج و  ندش  هریچ  اهیربخ و  یب  اهتلفغ و  رثکا  ءاشنم 
زا بجاو -  ياهزامن  هماقا  رد  هک  یصئاقن  و  مالسا ، سدقم  نید  مسر  هار و  نیئآ و  ءادا  یعرش و  فئاظو  هب  مایق  رد  اهنآ  روصق  و  ینید ،
هک تسا  ینید  نادنمـشناد  يراگنا  لهـس  ءاملع و  یهاـتوک  هدزاـب  دوشیم ؛ هدـید  و و …  تسین -  تحـص  طئارـش  دـجاو  هکنآ  ظاـحل 

و دنراد ، او  تمحز  جنر و  هب  مدرم  هدوت  قلخ و  حالصا  هار  رد  ار  نتشیوخ  و  دننک ، راهظا  ار  تقیقح  قح و  یحیحص ، هجو  اب  دنتـساوخن 
زاب ادـخ ، هار  ریـسم  رد  ار  هعماج  نیـشنلد ، ابیز و  ياهتحیـصن  اهزردـنا و  لماوع  اب  يرگن و  فرژ  یـشیدنا و  راوتـسا  تمکح و  هزیمآ  اب 

. دنروآ
زا یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  ءادا  رد  اـهنآ  هقیاـضم  ریـصقت و  هلئـسم  هب  ینید ، یناـماسبان  نادنمـشناد  زا  یهورگ  رادرک  راـتفر و  یتـح 

سنا و راهظا  اب  و  دـنناسریم ، ددـم  تسردان  راتفر  رد  نانآ  هب  هدرک و  يرایمه  لـطاب  باـکترا  رد  مدرم  اـب  هکلب  تسین ؛ دودـحم  رکنم ،
. دنراذگیم هحص  نانآ ، تسردان  لطاب و  لامعا  يور  اهنآ ، اب  یمدمه  یگتسبمه و 

زا شیب  دولآ ، سوه  تالیامت  لهج و  ینادان و  هب  نادان  لهاج و  دارفا  هک  تشگ  بجوم  نادنمـشناد ، زا  یخرب  هنابآم  شزاـس  راـتفر  نیا 
ملاـع و شناد و  ملع و  هنزو  ًـالآم  و  دـندرگ ، رو  هطوـغ  يراـک  هـبت  داـسف و  رد  ناـمز  ره  زا  رتـنوزف  راـکهبت ، دارفا  هتفاـی و  شیارگ  شیپ 

. دورب نایم  زا  نآ  تمظع  هوکش و  هتفای و  یتساک  دنمشناد 
: دیوگیم دراد و  ابیز  زغن و  سب  يراتفگ  نادنمشناد ، زا  یکی 

نوچ دروآ ؛ باسح  هب  هدیهوکن  راتفر  رکنم و  زا  هزیکاپ  يربم و  ناوتیمن  دشاب -  هک  اجک  ره  رد  ار -  بلطاوزنا  نیـشن و  هناخ  درف  چـیه 
فورعم و هب  دارفا  نتـشاداو  یئاـمنهار و  مدرم و  هب  نید  نیزاوـم  میلعت  داـشرا و  زا  ارهق  يریگ -  هشوـگ  ءاوزنا و  تـلع  هـب  لقادـح -  وا 
اب هک   ) نادنمـشناد ءاملع و  هژیو  هب  تسا .) هدرک  یلاخ  هناش  ياهفیظو ، نینچ  راـب  ریز  زا  و   ) هدـیزرو غیرد  دـعاقت و  هدیدنـسپ ، ياـهراک 

رثکا اریز  دنـشابیم ؛ رکنم »  » بکترم رذگهر ، نیا  زا  دنتـسه و  یتاریـصقت  نینچ  راتفرگ  یعامتجا ، كرحت  مدع  ینیـشن و  هناخ  دـعاقت و 
زامن و لیبق  زا  ینیع  تابجاو  اب  هطبار  رد  نید  نیناوق  هب  تبسن  درگارحـص  نیـشن و  نابایب  ياههعماج  اهاتـسور و  مدرم  صوصخب  مدرم و 

. دنشابیم مزال  ياهیهاگآ  عالطا و  دقاف  نآ ، تحص  طئارش 
و دهد ، میلعت  مدرم  هب  ار  يرادنید  نیئآ و  نید و  ات  دـنامب  اتـسور  رهـش و  ره  رد  درف ، کی  تسا  مزال  یئافک » بجاو   » ناونع هب  نیاربانب ،
هلیسو و ار  ارادم  قنور و  و  دنک ، هدافتسا  تبحم  رهم و  لماع  زا  مدرم  داشرا  میلعت و  هفیظو  ءادا  رد  دیاب  وا  دنک . يراکادف  اهنآ  داشرا  رد 

. دهد رارق  فده  نیا  هب  نتفای  تسد  لوصو و  يارب  يرازبا 
. دیامن دادمتسا  دنکیم -  کمک  مدرم  رد  ینید  شریذپ  سح  داجیا  هب  هک  یلماع -  ره  زا  هتفرمهیور  و 

. دـنربب ار  شیوخ  عمط  اه ، نآ  لاوما  مدرم و  زا  ینید  نایامنهار  هک  تسا  نیا  مدرم ، رد  ینید  شریذـپ  سح  داجیا  يارب  لـماع  نیرتمهم 
رگا اریز  دزودب ؛ ) مشچ  اهنآ  لاوما  يویند و  عماطم  هب  دیابن  دنشاب  هتشاد  وا  زا  یئاونش  شوگ  مدرم ، هک  دهاوخب  يدنمشناد  ملاع و  رگا  )

ءاـنتعا یب  هدزلد و  يو  شناد  ملع و  وا و  هب  تبـسن  تسا  هتخود  عـمط  مـشچ  ناـشلاوما  ناـنآ و  هـب  اـهنآ  ینید  ربـهار  هـک  دـنمهفب  مدرم 
. دراذگیم لالحمضا  هب  ور  نانآ  ینید  تایح  ماظن  هتشگ و  هتخیسگ  مه  زا  اهنآ  یناگدنز  نوئش  هجیتن  رد  و  دندرگیم ؛

یعاسم و فدـه  ار  یهلا  نامرف  زا  لاثتما  تعاطا و  و  دـشاب ، رادروخرب  یهلا  ههجو  زا  ینید  دنمـشناد  ملاع و  کـی  دـصقم  فدـه و  رگا 
هدوت یماع و  دارفا  دنمـشناد و  ملاع و  زا  معا  مدرم -  تاقبط  ماـمت  بولق  رد  وا  ياـهیئامنهار  تاداـشرا و  دـهد ، رارق  دوخ  ياهـششوک 

اب مدرم  ماجنارس ، دنروآیم و  دورف  دایقنا  میلـست و  رـس  يدنمـشناد ، نینچ  تاروتـسد  ربارب  رد  نانآ  و  هتـشگ ، نیزگیاج  خسار و  مدرم - 
. دنریگیم رارق  میقتسم  طارص  ریسم  رد  ریذپان  للخ  راوتسا و  یشور 
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رب یناـیز  ررـض و  نآ ، رذـگهر  زا  دـنکن و  دـیدهت  ار  وا  یناـج ، رطخ  هنوگچیه  هک  تسا  ءارجـالا  مزـال  یتروـص  رد  فئاـظو  نیا  ماـمت 
. ددرگن دراو  نیملسم  زا  کیچیه 

. دوب دهاوخ  روذعم  ياهفیظو ، نینچ  زا  دنمشناد  ملاع و  نیا  تروصنیا  ریغ  رد  و 
. دشابیمن رتراوازس  رذع ، نتفریذپ  یهاوخ و  شزوپ  يارب  لاعتم ، دنوادخ  زج  سکچیه  و 

: تسا هتفگ  نامیلس  نب  هللادبع 
دقتعم ( 257  ) يرـصب نسح  هک  درک  ضرع  ماما  هب  دوب . هتـسشن  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  روضح  یمعا » نامثع   » ماـنب هرـصب  مدرم  زا  یکی 

: تسا
ار خزود  لها  نانآ ، نوردـنا  مکـش و  نفعت  يوب  دـنزرویم ، غیرد  نآ  راهظا  زا  دـننکیم و  نامتک  ار  شیوخ  یهاگآ  ملع و  هک  یناسک 

: دومرف نخس  نیا  ندینش  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دهدیم . رازآ 
راتفرگ نوعرف ،» لآ  نمؤم   » ینعی دوب ، هدروآ  نامیا  وا  يادخ  و  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم هب  نوعرف  نادناخ  نایم  زا  هک  یـسک  نآ  نیاربانب  »
یهاگآ ملع و  دربیم ، رس  هب  نوعرف  یتوغاط  هاگتسد  رد  هک  هاگنآ  ات   ) هراومه وا  نوچ  تسا ! هدش  يروآدرد  هدنشک و  تشونرس  نینچ 

نامتک هب  ار  وا  زین  ادخ  دومنیم و  يراددوخ  نآ ، راهظا  زا  و  درکیم ، نامتک  شیوخ ، یهلا  فده  دربشیپ  ناج و  ظفح  رطاخ  هب  ار  دوخ 
: تفگ دیاب  یلو  دوتس ؛ نامیا 

. دوب هدنام  موتکم  هراومه  دومرف  ثوعبم  ار  مالسلا ) هیلع   ) ربمایپ حون  لاعتم  دنوادخ  هک  ینامز  زا  ملع 
، دـنزب يرد  ره  هب  دورب و  دروآ ، يور  برغ  قرـش و  تسار و  پچ و  هب  و  دورب ، دـهاوخیم  هک  یهار  ره  هب  دـیاب  يرـصب  نسح  نیاربانب 
هب ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  نادناخ  ینعی  ام  نایم  رد  زج  تسرد  یهاگآ  ملع و  هک  دنادب  دیاب  وا  دـنوادخ ، هب  دـنگوس 

(258 « ) دیآیمن تسد 
(. دنک هعجارم  ام  هب  یعقاو  شناد  حیحص و  یهاگآ  نتفای  يارب  دیاب  وا  يرآ  )

نایوجشناد نادرگاش و  اب  ملعم  هژیو  فئاظو  بادآ و  مود : شخب 

میظنت اـهنآ  همه  روحم  هک  دـهدیم  لیکـشت  نایوجـشناد  نادرگاـش و  هب  تبـسن  ار  ملعم  هژیو  فئاـظو  بادآ و  یعونتم ، فلتخم و  روما 
رارق یـسررب  قیقحت و  دروم  رما ، تسیب  نمـض  بادآ ، نیا  هب  طوبرم  لئاسم  . ) دشابیم وجـشناد  درگاش و  اب  ملعم  داتـسا و  هطبار  حیحص 

(: دریگیم
نامیا هیاس  رد  یملع  يالاو  ماقم  هب  لوصو  ناکما  مالعا  ای -  نادرگاش -  رد  تین  صولخ  داجیا   - 1

اجیردـت و ار  نادرگاش  هک ) تسا  نیا  دـهد  رارق  شیوخ  مامتها  هجوت و  دروم  نادرگاـش ، اـب  هطبار  رد  ملعم  دـیاب  هک  ياهفیظو  نیتسخن  )
سدقم نیئآ  قیقد  رارسا  قیاقح و  ینید و  بادآ  هب  تبسن  یحور  نیرمت  هدوتس و  ياههویش  هدیدنسپ و  ياهنیئآ  بادآ و  هب  ماگ  هب  ماگ 

رگا هژیو  هب  دزاس ، روراب  اهنآ  یگدنز  ناهن  راکـشآ و  نوئـش  مامت  رد  ار  سفن  تنایـص  هب  تداع  سنا و  و  هدومن ، راداو  انـشآ و  مالـسا ،
هب اهنآ  رد  ار  شزرارپ  مهم و  تاداع  نینچ  هک  دنک  یعس  دیاب  دنتسه  رادروخرب  یبسانتم  یلقع  دشر  زا  يو  نادرگاش  هک  درک  ساسحا 

. دناسر رمث 
ره زا  ار  دوخ  یلیـصحت  یعاسم  راتفر و  ات  دنک  صیرحت  قیوشت و  ار  نایوجـشناد  هک  تسا  نیا  روکذـم  لحارم  ندومیپ  رد  ماگ  نیتسخن 

، راگدرورپ ياضر  بسک  روظنم  هب  یناسنا و  یهلا و  تهج  رد  ار  شیوخ  ياهـششوک  دـنیامن و  هزیکاپ  كاـپ و  هیاـمورف )  ) بئاوش هنوگ 
. دننادب شیوخ  لامعا  رظان  بقارم و  یناگدنز ، تاظحل  مامت  رد  ار  يادخ  و  دنزاس ، دودحم 

نتسبرب تخر  ماگنه  هب  ات  یحور  يالاو  تلاح  نینچ  زا  المع  و  هداد ، رارمتـسا  گرم  ماگنه  ات  ار  یئوجادخ  یبایادخ و  هصیـصخ  نیا  و 
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(. دنزن يدربتسد  اهبنارگ ، هنیجنگ  نیا  هب  يویند  عماطم  ات  دننک  یعس  و   ) دنشاب رادروخرب  ایند ، نیا  زا 
. دوشیم هداشگ  وا  يوسارف  اهشناد  فراعم و  باوبا  یحور ، تلاح  نینچ  هیاس  رد  طقف  هک  دنامهفب  وجشناد  هب  ملعم  دیاب 

. ددرگیم رادروخرب  ردص  حرش  زا  هتفای و  یئاهر  تالکشم  مالآ و  يانگنت  زا  شا  هنیس  و 
رد یبولطم  یگدـنیازف  تاکرب و  و  دـتفایم ، ناضیف  ناـیرج و  هب  اـهتمکح ، فئاـطل و  ياههمـشچرس  اهروخـشبآ و  شنورد ، بلق و  زا  و 

. دیآیم دیدپ  وا  فراعم  تامولعم و  یگدنز و  فلتخم  تالاح 
. ددرگیم قفوم  راوتسا ، حیحص و  يرواد  مکح و  رادرک و  راتفگ و  یتسرد  یشیدنا و  باوص  هب  ماجنارس  و 

و هدرک ، وگزاب  درگاش  يارب  تسا ، هدیـسر  ام  هب  قئاقح  نیا  ياههنیمز  رد  هک  ار  یثیداـحا  راـثآ و  روکذـم ، قئاـقح  میهفت  رد  ملعم  دـیاب 
. دنک دای  وا  يارب  تسا ، روکذم  قئاقح  رگنایامن  هک  ار  مزال  ياهلثملا  برض 

. دروآ دوجو  هب  وا  رد  ار  تایدام  هب  یئانتعا  یب  یئاسراپ و  دهز و  تلاح  ایند ، نداد  هولج  زیچان  اب  و 
. دیادزب وا  غامد  لد و  زا  ار  ایند  قرب  قرز و  فراخز و  هب  یگدنبیرف  ایند و  هب  رورغ  شیارگ و  یگتسبلد و  قلعت و  سح  و 

تـسا يورخا  یتخبکین  تداعـس و  يونعم و  تایح  و  تسا ، یناف  ارذگ و  رادـیاپان و  نآ ، يدام  ياهتذـل  ایند و  هک  ددرگ  روآدای  وا  هب  و 
. دشابیم ریذپان  للخ  رادیاپ و  هک 

مـسر هار و  هویـش و  رادیاپان ، هدنباتـش و  يایند  زا  ضارعا  و  ریذپانانف ، دـیواج و  يارـس  يارب  یگدامآ  داجیا  هک  دـنک  میهفت  يو  هب  زین  و 
. دشابیم دنوادخ  هتسیاش  ناگدنب  هریس  شور و  و  شیدنارود ، طاتحم و  مدرم 

نیا رد  ناسنا  دیاب  هک  تسا  يرازتشک  هگلزنم و  هاگرذگ و  فرظ و  هباثم  هب  ایند  هک  دنک  وگزاب  وجشناد  يارب  ار  تقیقح  نیا  ملعم ، دیاب 
هناد نآ  رد  دیاب  هک  تسا  يرازتشک  و  لمع ، ملع و  يارب  تسا  یتصرف  لاجم و  ایند  يرآ  دشوکب . تالامک  لیـصحت  رد  رذگهر ، ربعم و 

. تفای تسد  تسا -  شیپ  رد  هک  یئارس  تمایق و  زور  رد  کین  لامعا  راکفا و  هیاس  رد  نآ -  هرمث  لوصحم و  هب  ات  درک  یناشفا 
. دـنادیم ناشداهن  رد  تین  نسح  صالخا و  داجیا  زا  ترابع  ار  نادرگاـش  هب  تبـسن  ملعم  هژیو  هفیظو  نیتسخن  نیرتمهم و  یناـث  دیهـش  )
رد دنناوتیم  نادرگاش  هک  دنکیم  یفرعم  يدـعاسم  هنیمز  نیرتیلاع  ار  راگدرورپ  هب  لاکتا  نامیا و  ماجنارـس ، ادـخ و  هب  هجوت  تبقارم و 

. دنبای تسد  ملاع  هدیچیپ  قیاقح  رارسا و  رد  یمهم  ياهفشک  یملع و  يالاو  تاماقم  هب  نآ  هیاس 
. دندرگ هاگآ  مالسا  سدقم  نیئآ  نید و  قیقد  زومر  یناهن و  رارسا  هب  و 

: دسیونیم یطفق 
: تفگیم انیس  نبا 

هب ینعی  رهش  عماج  هب  متفاییمن  ار  لوهجم  فشک  زمر  طسو و  دح  و  مدشیم ، یگتـشگرس  تریح و  راچد  یملع ، هلاسم  کی  رد  هاگره 
يور رب  هتسب  ياهرد  دنوادخ ، هب  هجوت  نامیا و  تاکرب  زا  هجیتن  رد  و  مدرازگیم ، هناگی  يادخ  ربارب  رد  هناگود  زامن  متفریم و  دجـسم 

(259 (. ) تشگیم راومه  ناسآ و  نم ، يارب  یملع  ياهیراومهان  تالکشم و  دشیم و  هدوشگ  نم 

نادرگاش رد  شناد  ملع و  هب  یگتسبلد  قوش و  داجیا  ای -  قیوشت -   - 2

ددرگ روآدای  و  دهد ، رکذت  نانآ  هب  ار  ءاملع  ملع و  يایازم  اهشزرا و  لئاضف و  دیامن و  قیوشت  شناد  ملع و  هب  ار  دوخ  نادرگاش  اب  ملعم 
اهیسرک دنراد ، ياج  رون ، زا  یناشخرد  هدنزارف و  دنلب و  یئاههاگیاپ  اهیسرک و  رب  دنناربمیپ و  ءایبنا و  ناثراو  نادنمـشناد ، ءاملع و  هک 

هطبغ اـهنآ  لاـح  هب  هطبار  نیا  رد  سدـقم  تادوـجو  نیا  هدوـب و  ادـخ  هار  نازاـبناج  ءادهـش و  ءاـیبنا و  کـشر  دروـم  هک  یئاـههاگیاپ  و 
. دنروخیم

هدـننک وگزاب  و  دروخیم ، مشچ  هب  لاثما  راعـشا و  راـثآ و  راـبخا و  تاـیآ و  یط  رد  هک  ار -  نیرفآ  قوش  نانخـس  هنوگ  نیا  ملعم ، دـیاب 
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. دناسرب اهنآ  شوه  شوگ  هب  تسا -  ءاملع  ملع و  يالاو  تاماقم  لزانم و  لئاضف و 
بلج ملع -  تلیـضف  هرابرد  ءارعـش -  راعـشا  یط  رد  هک  يزیگنا  قوش  ياهرادومن  دوشیم و  هدـید  ناگرزب  نخـس  رد  هک  یئاهدومنهر 
شبنج كرحت و  و   ) هتـشاد فوـطعم  دوـخ  هب  ار  یناـسنا  بوـلق  سوـفن و  دـناوتیم  هـک  تـسا  يدـنمورین  هزیگنا  لـماع و  دـنکیم ، رظن 

(. دروآ دوجو  هب  اهلد  رد  شناد ، ملع و  هب  شیارگ  يارب  يریگمشچ 
اجیردـت ار  اهنآ  نمـض ؛ رد  و  دـیامن ) هدافتـسا  دـنکیم ، ددـم  شناد ، ملع و  هب  نادرگاـش  قیوشت  رد  ار  وا  هک  یلماوع  ره  زا  دـیاب  ملعم  )

دناوتب قیرط  نیا  زا  ات  دننک  هدنـسب  تعانق و  ترورـض ، تیافک و  هزادـنا  هب  تاناکما و  ردـق  هب  يویند  لئاسم  هب  تبـسن  ات  دـیامن  بیغرت 
. دراد هاگن  رود  ددرگیم -  اهنآ  یملع  مامتها  یگدنکارپ  رطاخ و  یناشیرپ  یلوغشم و  لد  بجوم  هک  یئارگ -  ایند  هزیگنا  زا  ار  اهنآ 

نادرگاش هب  تبسن  ملعم  يزوسلد  تاساوم و  موزل   - 3

و دیامنیم ، یگتسبلد  هقالع و  ساسحا  نتشیوخ  دروم  رد  روما  نآ  هب  تبـسن  دوخ  هک  دشاب  يروما  ناهاوخ  نادرگاش ، هرابرد  ملعم  دیاب 
هب تبـسن  یـشیدنا  ربارب  تاـساوم و  هنوـگ  نیا  اریز  ددنـسپن ؛ زین  نادرگاـش  يارب  ددنـسپیمن  شیوـخ  يارب  هـک  ار  يدـب  رـش و  هنوـگره 
هب تبـسن  ملعم  يزوـسلد  یگتـسبمه و  نواـعت و  حور  رگناـیامن  و  يردارب ، راـتفر و  نـسح  مـلعم و  ناـمیا  لاـمک  زا  یکاـح  نادرگاـش ،

. دشابیم نادرگاش 
: تسا هدمآ  نینچ  ربتعم ، حیحص و  ثیداحا  رد 

يزیچ نامه  دوخ  ینامیا  ردارب  هب  تبـسن  هک  هاگنآ  رگم  دنک  زارحا  نآ ) یعقاو  موهفم  هب   ) ار نموم »  » ناونع دناوتیمن  امـش  زا  کیچیه  »
(260 .« ) دنک تبحم  هقالع و  ساسحا  نآ  هب  تبسن  زین ، دوخ  هرابرد  هک  دهاوخب  ار 

. تسا ملعم  دنزرف  نیرتدنمجرا  هکلب  و  ردارب ، نیرتهب  نیرتالاو و  درگاش ، دیدرت ، یب  هک  تفگ  دیاب 
زیزع و ردارب  ناونع  هب  ملعم  هب  تبـسن  درگاش ، هک   ) درک میهاوخ  یـسررب  ار  عوضوم  نیا  رت ) هدرتسگ  ینایب  اـب   ) هدـنیآ ياـهثحب  رد  اـم  و 

يونعم یحور و  يدـنواشیوخ  برق و  عون  کی  ندیـسر  مهب  لـماع  ساـسا و  شناد ، ملع و  اریز  ددرگیم ؛ ) بوسحم  وا  یمارگ  دـنزرف 
رتـالاو و ینوـخ ، ینامـسج و  يدـنواشیوخ  دـنویپ و  هنوـگره  زا  يدـنویپ  نینچ  و  دزاـسیم ؛ طوـبرم  مه  اـب  ار  درگاـش  ملعم و  هک  تسا 

. دشابیم رتدنمهوکش 
: تفگیم هک  تسا  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا 

نم يوس  هب  ار  شیوخ  هار  هک  هاگنآ  ات  هداهن  رتارف  اپ  مدرم ، رانک  زا  هک  ینیـشنمه  تسا ، نم  نیـشنمه  نم ، هاگـشیپ  رد  درف  نیرت  یمارگ 
تنایص رد  ار  دوخ  يورین  دهدن ، رازآ  ار  وا  ات  دنیشنن  وا  ندب  يور  رب  یسگم  هک  دوبیم  نم  ناوت  رد  رگا  دنیـشنب . نم  رانک  رد  هدوشگ و 

. مدربیم راک  هب  زیچان ، نینچ  يدنزگ  زا  وا 
: تفگ سابع  نبا  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 

دردـمه وا  اب  رازآ ، نیرتزیچاـن  نیا  رد  یتح  و  ، ) منکیم ساـسحا  ار  نآ  جـنر  نم  دنیـشنیم ، نم  نادرگاـش  مادـنا  رب  یـسگم  هک  هاـگنآ 
(261 (. ) مدرگیم

: دیوگیم ملسم  نب  دمحم 
: دناسر ضرع  هب  یظفاحادخ  عیدوت و  ماگنه  هب  دش و  دراو  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  رب  لبج »  » نانکاس زا  یکی 

: دومرف ترضح  نک . یتحیصن  هظعوم و  ارم 
. نک یکین  دوخ  ینامیا  ردارب  هب  زاس . دوخ  هشیپ  ار  يراکزیهرپ  يوقت و  »

. یتسه نآ  ناهاوخ  دوخ ، هک  شاب  یئاهیبوخ  نامه  ناهاوخ  وا  يارب  و 
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یتساوخرد رگا  شاب . رفنتم  زین  دوخ  ینامیا  ردارب  هرابرد  رما  نامه  زا  ینکیم ، یگدزلد  رفنت و  ساسحا  نآ  زا  هک  یبولطمان  رما  ره  زا  و 
. نک ءاطعا  وا  هب  زاس و  هدروآرب  ار  وا  هتساوخ  رادم و  غیرد  يو  زا  تشاذگ  نایم  رد  وت  اب  ار 

تساوخرد و زا  رگا  اـی  و  . ) نک هضرع  وا  هب  ار  دوخ  ياـطع  شـشخب و  وت  درک ، يراددوـخ  وـت  هب  تبـسن  شـشخب ، ءاـطعا و  زا  وا  رگا  و 
هکنانچ يدرگ ، لولم  ریس و  وا  هب  تبـسن  یناسحا  ریخ و  عون  چیه  هب  تبـسن  دیابن  امن .) هضرع  ودب  ار  وا  هتـساوخ  درک ، يراددوخ  لاؤس ،

وا زا  ات  وشم ، ادـج  وا  زا  دـیآ  شدـب  وت  زا  وا  رگا  دـشاب . وت  رواـی  وزاـب و  وا  هک  شاـب  وا  رواـی  وزاـب و  ددرگ . لولم  وت  هب  تبـسن  وا  دـیابن 
(. یئادزب وا  لد  زا  ار  هنیک  هجیتن ، رد  و   ) یئامن تشذگ  مرک و  تساوخرد 

. شاب يو  عفانم  تیثیح و  نابهاگن  وا ، بایغ  رد  دشابن  وت  روضح  رد  هک  هاگنآ  و 
، شیوخ فطل  مارتحا و  تاقالم و  تیوقت و  يرای و  اب  نک  یعـس  هداد و  رارق  شیوخ  تیامح  هیاـس  ریز  ار  وا  دـشاب  تروضح  رد  رگا  و 

(262 .« ) یتسه وا  نآ  زا  وت  تسا و  وت  نآ  زا  وا  اریز  يزاس ؛ دوخ  ياهتبحم  لومشم  ار  وا 
 - تسا رگیدکی  هب  تبسن  ناملسم  نارهاوخ  ناردارب و  مامت  لدابتم  لباقتم و  قوقح  هدننکوگزاب  هک -  يرگید  ثیدح  ره  ثیدح و  نیا 

يرورض رتمزال و  دزاسیم ) طوبرم  مه  اب  ار  نانآ  اهدنویپ  نیرتفیرش  نیرتراوتـسا و  هک   ) يدرگاش ملعم و  دروم  رد  اهنآ  ياوتحم  تیاعر 
. دشابیم رت 

نادرگاش فلخت  زا  عنم  يارب  هیبنت  فلتخم  ياهشور  زا  هدافتسا   - 4

تسا تیبرت  میلعت و  لماوع  نیرترثؤم  تبحم ، فطل و  لماع 
ياهیوخ دـب و  قالخا  زا  ار  نانآ  دریگ و ) راک  هب  نادرگاش  یقالخا  تیبرت  تهج  رد  ار  شیوخ  مامتها   ) تسا يرورـض  مزـال و  ملعم ، رب 

هابت ار  اـهنآ  تیـصخش  تـالاح و  هک  يراـتفر  هنوگره  زا  و  دـنک ، ظـفح  تسا  هورکم  اـی  مارح و  اعرـش  هک  یلاـمعا  باـکتراو  هدوتـسان 
یب هدوهیب و  نانخس  یفرحرپ و  زا  دیاب  ملعم  دنک . يریگولج  ددرگیم  نانآ  بدا  هئاسا  ای  یملع و  تالاغتـشا  كرت  بجوم  ای  دزاسیم و 
نایز اوران و  لامعا  اجبان و  ياهراک  هنوگ  نیا  بسانمان و  صاخـشا  اب  ناـنآ  ترـشاعم  زا  و  دروآ ، لـمع  هب  تعناـمم  شنادرگاـش  هدـیاف 

. دیامن يریگولج  شخب 
ضیرعت هراشا و  ءامیا و  اب  ناکمالا  یتح  ملعم  تسا  مزال  نانآ ، فالخ  باکترا  زا  يریگولج  نادرگاش و  راـتفر  ءوس  زا  يریگـشیپ  يارب 

. دنک يریگولج  اهنآ  فلخت  زا  هدوب و  نادرگاش  یقالخا  تیبرت  ياشگ  هار  هیانک ، و 
دیامن و يراددوخ  درگاش ، فلخت  هب  حیرـصت  یئوگ و  راکـشآ  زا  دیاب  دشابن  راک  رد  يزاین  دنکن و  باجیا  ترورـض  هک  یتروص  رد  و 

خیبوت راتفر ، ءوس  فلخت و  رطاخ  هب  ار  نآ  و  دـنک ، هدافتـسا  نادرگاش -  داـشرا  يارب  تدوم -  رهم و  تبحم و  فطل و  لـماع  زا  هراومه 
هدـیرد و مه  زا  ار  داتـسا  تهبا  تبیه و  هدرپ  یئوگ ، راکـشآ  حیرـصت و  ـالوا  نوچ  دـیامنن ؛ هدافتـسا  شور  نیا  زا  دـناوتیم  اـت  هدرکن و 

. ددرگیم یقالخا  ياهفلخت  راتفر و  ءوس  فالخ و  باکترا  رد  نادرگاش  تراسج  تارج و  ینوزف  تدش و  بجوم 
. دنزرو رارصا  یقالخا  ياهفلخت  رد  يرتدایز  علو  صرح و  اب  شیپ -  زا  شیب  نانآ -  هک  دوشیم  ثعاب  ایناث  و 

رارـصا دنرادزاب ، نایاپراهچ  لکـشپ  ندیـشاپ  مه  زا  شواک و  زا  احیرـص  ار  مدرم  رگا  هک  تسا  هدـش  دزـشوگ  ام  هب  ثیداحا  رابخا و  رد 
: دنیوگیم دوخ ) رارصا  هیجوت  يارب  و  ، ) ددرگیم رت  هدنیازف  نآ ، ندیشاپ  مه  زا  شواک و  رد  نانآ 

زا دیاب  هک  دراد  دوجو  ناویح  لکشپ  هلاپت و  نیا  رد  یتمکح  رـس و  دبال  دناهدرکن ، یهن  يراک  نینچ  هب  ندیزای  تسد  زا  ار  ام  تهج  یب 
!!. تشگ ربخاب  نآ  نورد  زا  و  دروآردرس ! نآ 

: دیوگیم ءارعش  زا  یکی 
يدتعی روجی و  نم  يوهت  سفنلا 
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عونمملا یلا  ۀلئام  سفنلا  و 
ةوالط هیهتشی  ءیش  لکل  و 

عونمملا نع  الا  ۀعوفدم 
. دراد شیارگ  شماقم -  هاج و  بذاک  هبذاج  تردق و  قرب  قرز و  رطاخ  هب  زواجتم -  راکمتس  رئاج و  يوس  هب  اعبط  یمدآ  لد 

ره دـباییم . فارحنا  نادـب  هدوب و  يرتنوزف  لـیامت  تبغر و  ياراد  تسا  هدـش  عنم  نآ  زا  هک  يرما  ره  تهج  رد  یناـسنا  سفن  ـالوصا  و 
یلو دـنکیم ؛ بذـج  دوخ  هب  ار  یمدآ  هک  دـشابیم  یتیلوبقم  ءاهب و  نسح و  ياراد  زیچ  نآ  تسا  بغار  لیام و  نادـب  ناسنا  هک  يزیچ 

عونمم و رما  کی  زا  نکل  دشاب . ناما  رد  هتـشگ و  باریـس  نآ  زا  هدنام و  رودـب  یئاهب  نسح و  نانچ  سرریت  زا  تسا  نکمم  ناسنا  سفن 
دوخ هبذاج  قنور و  هشیمه  دناسریم و  بیسآ  دوخ  هبذاج  اب  ناسنا  هب  هراومه  نآ  بذاک  ءاهب  نسح و  و  ددرگیمن ، عابشا  عورشمان  راک 

. ددرگن عابشا  نآ  زا  زگره  ات  هدناشک  ناسنا  خر  هب  ار 
درم نآ  هب  تبـسن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  زیزع و  ربمایپ  تبحم  رهم و  بتارم  و  داشرا ، تیفیک  هرابرد  دـیاب  یتسار 

خـیبوت و ياـج  هب  ناـبرهم  ربماـیپ  و   - ) درک هدولآ  دوخ  باـشیپ  لوـب و  اـب  ار  دجـسم  هک  دیـشیدنا -  درگناـبایب ، نیـشنارحص و  یبارعا و 
يرآ دومن .) شراتفر  یتسرداـن  یتشز و  هجوتم  ار  درگارحـص  درم  نیا  تبحم ، هار  زا  و  دـش ، دراو  يزوسلد  فطل و  رد  زا  یئوختـشرد ،

ار يراتفر  عون  هچ  تفگ -  نخس  زامن ، ءانثا  رد  هک  هاگنآ  مکح -  نب  ۀیواعم  اب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هک  دید  دیاب 
انـشآ شراـک  لاکـشا  صقن و  هـب  ار  وا  رذـگهر ، نـیا  زا  درک و  هدافتـسا  تـبحم ، فـطل و  زا  وا  داـشرا  رد  ترـضح  نآ  : ) تـفرگ شیپ 

(263 (. ) تخاس
تسد نآ  زا  درب و  یپ  شیوخ  فلخت  شزغل و  هب  دوخ -  ءاکذ  شوه و  هیاس  رد  هراشا -  ءامیا و  هیانک و  ضیرعت و  اب  درگاش  رگا  يراب ،

. تسا هتفای  تسد  دوخ  بولطم  ضرغ  یتیبرت و  فده  هب  ملعم  تروص  نیا  رد  تفگ  دیاب  تشادرب 
. دنک یهن  فالخ  باکترا  زا  ار  وا  نارگید -  بایغ  رد  ناهن و  رس و  رد  هتبلا  هدرپ -  یب  تحارص و  اب  دیاب  هنرگ  و 

زا ار  وا  نارگید ، روضح  رد  اراکـشآ و  انلع و  دیاب  تشادـنرب ، فلخت  زا  تسد  درگاش  داتفین و  رثؤم  زین  نارگید  بایغ  رد  وا  یهن  رگا  و 
؛ دزرو غیرد  نآ  زا  ملعم  دیابن  دـشاب ، راتفگ  رد  تنوشخ  نحل و  تدـش  یـضتقم  طئارـش ، عاضوا و  تیعقوم و  رگا  دـنک . عنم  يراکفالخ 

فلخت ددـص  رد  سرد ، هسلج  نارـضاح  همه  فلختم و  درگاـش  نیا  هلیـسونیدب  اـت  دـنک ) تنوـشخ  لاـمعا  دوـخ  راـتفگ  رد  دـیاب  هکلب  )
. دزومآ بدا  هدش و  انشآ  دوخ  یقالخا  فئاظو  هب  دراد  روضح  سرد  سلجم  رد  هک  ياهدنونش  ره  و  دنیاینرب ،

لماوع طئاسو و  مامت  نتفرگ  راک  هب  مغریلع  تشاذـگن و  رثا  درگاش  فلخت  زا  يریگولج  رد  روکذـم  یتیبرت  ياهـشور  زا  کـیچیه  رگا 
راوازـس اـجب و  وا  زا  ضارعا  درگاـش و  هنوـگ  نیا  درط  تشادـنرب ، تسد  نآ  زا  داد و  همادا  دوـخ  ياـهفلخت  هـب  درگاـش ، نـینچ  یتـیبرت ،

زا وا  اـت  دـنارب  دوخ  دزن  زا  یتدـم  ار  يدرگاـش  نینچ  دـیاب  ملعم  درادـن . دوجو  ضارعا  درط و  نیا  يارب  یلاکـشا  هنوـگچیه  و  دـشابیم ،
رد انایحا  روکذـم  درگاش  ياهفلخت  راتفر و  ءوس  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  میب  ملعم ، رگا  هژیو  هب  دـیامن . تشگزاـب  هبوت و  شیوخ ، فلخت 

، فـالخ باـکترا  رد  يو  اـب  مـه  وا  ناسردـمه  ناـنگمه و  و  دزاـسیم ، هارمگ  دوـخ  دـننام  زین  ار  ناـنآ  هتـشاذگ و  رثا  رگید  نادرگاـش 
ات دنک  درط  تیبرت  میلعت و  طیحم  زا  یتدم  يارب  ار  نادرگاش  هنوگ  نیا  ملعم ، دیاب  يرابنایز ، راثآ  نینچ  هب  هجوت  اب  . ) دـننکیم يزاسمه 

(. درادرب تسد  زین  دوخ  فلخت  زا  انمض  دیامنن و  تیارس  نارگید  هب  اهنآ  راتفر  ءوس 
و رگیدمه ، هب  اهنآ  ندرک  مالس  راهظا  بقارم  هتفرگ و  رظن  ریز  رگیدکی ؛ هب  تبسن  ار  نادرگاش  طباور  راتفر و  ملعم ، تسا  مزال  نینچمه 
يوقت و ناسحا و  رد  هنوگچ  هک  دـشاب  رگیدـکی  اـب  ناـنآ  نواـعت  يراـیدوخ و  و  اـهنآ ، لـباقتم  تبحم  و  وگتفگ ، رد  اـهنآ  دروخرب  زرط 

. دنک یئامنهار  ار  نانآ  روما  نیا  رد  ملعم  دیاب  دنناسریم . ددم  مه  هب  يراکزیهرپ 
. دیاپب ار  اهنآ  راتفر  مامت  هتفرگ و  رظن  ریز  اقیقد  دنتسه  نآ  ماجنا  ددص  رد  هک  ار  يراک  ره  هتفرمهیور  و 
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دیاب دهدیم ، میلعت  اهنآ  هب  ادـخ -  اب  نانآ  طباور  نتفای  ناماس  روظنم  هب  ار -  نادرگاش  ینید  حـلاصم  ملعم ، هک  روطنامه  هصالخ ، روطب 
یتخبکین تلیـضف و  الآم  ات  دنـشخب  ناماس  شیوخ  ناعونمه  اب  ار  دوخ  راتفر  طباور و  تیفیک  ات  دزومایب  اهنآ  هب  ار  ناـنآ  يویند  حـلاصم 

. دنک لیمکت  ایند  نید و  رما  رد  ار  نانآ 

نادرگاش هب  تبسن  ملعم  شمرن  ینتورف و   - 5

ار شمرن  ینتورف و  دیاب  هکلب  دزرو ؛ یگرزب  اهنآ  هب  تبسن  دریگ و  شیپ  رد  ار  زیمآربکت  يراتفر  شیوخ ، نادرگاش  هب  تبـسن  ملعم  دیابن 
: دیامرفیم دوخ  ربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  درب . راک  هب  شنادرگاش -  اب  دروخرب  رد  - 

(264  ) نینمؤملا نم  کعبتا  نمل  کحانج  ضفخاو 
، نانآ هب  تبـسن  و   ) زاس هتـشهورف  دـننکیم ) هقالع  راهظا  وت  هب  ناـمیا ، رد  دوخ  يدرمیاـپ  اـب  هک   ) دوخ ناوریپ  يارب  ار  شیوخ  لاـب  رپ و 

(. شاب نتورف  عضاوتم و 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

(265 .« ) دیزاس دوخ  هشیپ  ار  ینتورف  عضاوت و  ات ) منک  مالعا  امش  هب  هک   ) دومن یحو  نم  هب  لاعتم  دنوادخ  »
: تسا هدومرف  ومه  و 

تزع و رب  دارفا -  زا  تشذگ  وفع و  رطاخ  هب  لاعتم -  دنوادخ  دهاکیمن . ناسنا  تورث  لام و  زا  نایاونیب ، هب  یلام  قافنا  هقدـص و  چـیه  »
یتیـصخش الاو و  ماقم  زا  راـگدرورپ  محارم  لـظ  رد  دزاـس ، دوخ  هشیپ  ار  ینتورف  عضاوت و  هک  يدرف  ره  و  دـیازفایم ، صخـش  يزارفرس 

(266 .« ) ددرگیم رادروخرب  دنمجرا 
. دشابیم ناملـسم  نمؤم و  ناسنا  ره  یقالخا  هفیظو  روخ  رد  هک  تسا  مدرم  تاقبط  مامت  هب  تبـسن  ینتورف  عضاوت و  هجیتن  اهـشاداپ ، نیا 

تمزالم ملعم ، هب  تبـسن  هک  ینادرگاش  تسا ، هنوگچ  هاگدید ، نیا  زا  نادرگاش  هب  تبـسن  ملعم  هفیظو  هک  تفرگ  رظن  رد  دیاب  اذه  یلع 
كالم و ار  وا  رظن  يأر و  دننک و  هیکت  ودب  دنمدوس  فراعم  اهـشناد و  زا  یئوج  یپ  رد  نادرگاش  زین  دشاب و  رارقرب  یبلاج  یگتـسبمه  و 

لباقتم قوقح  نادرگاش ، ملعم و  نایم  تسناد  دیاب  نیا ، رب  فاضم  دننادب . دوخ  یناگدنز  فلتخم  نوئش  اهـشناد و  مولع و  یبایزرا  رایعم 
يراع نیتسار و  یتسود  تبحم و  تفارـش  اهدروخرب ، تاقالم و  دمآ و  تفر و  رد  مارتحا  و  ینیـشنمه ، تبحاصم و  قح  لیبق : زا  يرگید 

ینیـشنلد بلاـج و  زرط  هب  ار  شنادرگاـش  ملعم و  هطبار  دـناوتیم  اـهرایعم  قوقح و  نیا  هک   ) دراد دوجو  اـهنآ  لاـثما  هبئاـش و  عون  ره  زا 
(. دهد دنویپ  مه  اب  ار  اهنآ  هدیشخب و  نامزاس 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 
مدرم رب  ار  میلعت  هلئـسم  دیـشابن و  ریگتخـس  راوخـشد و  دوـخ ، میلعت  رد  دـشاب .) تبحم  همزمز  امـش  سرد  و   ) دیـشاب راـگزومآ  مـلعم و  »

.« تسا رت  شزرااب  رتهب و  ریگتخـس ، راوخـشد و  ناسنا  زا  دـهدیم ، میلعت  تبحم  هزیمآ  اب  هک  يراـگزومآ  ملعم و  اریز  دـیزاسن ؛ راومهاـن 
(267)

: دومرف زین  و 
(268 .« ) دیشاب میالم  مرن و  دیریگیم ، ارف  ار  ملع  وا ، زا  ای  و  دیزومآیم ، ار  ملع  يو  هب  هک  یسک  هب  تبسن  »

رابخا زین  و  نانآ ، ياپ  يوشتـسش  رد  ترـضح  نآ  مادـقا  نویراوح و  اب  شراتفر  و  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ناتـساد  هتـشذگ ، ياهثحب  رد 
. میدرک وگزاب  تسا - ) ناتسدریز  هب  تبسن  ناگرزب  عضاوت  یئوخ و  مرن  تفطالم و  حور  رگنایامن  هک   - ) ار يرگید 

ماگنه هب  شنادرگاش -  هب  تبـسن  تسا ، مزـال  يرورـض و  نارگید  رب  هچنآ  زا  رتنوزف  ار -  دوخ  يوخ  قلخ و  ملعم ، تسا  مزـال  نیارباـنب 
. دیامن میظنت  تبحم  فطل و  كولس و  نسح  ساسا  رب  ار  شیوخ  راتفر  اهنآ  اب  دروخرب 
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اهنآ هب  ناسحا  يزوسلد و  زاربا  و  هنامیمـص ، دنیآ و  شوخ  یتبحم  و  ینامداش ، راهظا  و  یئور ، هداشگ  یباداش و  اب  دوخ -  نادرگاش  اب  و 
. دنک تاقالم  دروخرب و  تاناکما -  عسو و  دح  رد  اهنآ -  تشاد  یمارگ  و  ماقم ، هاج و  ملع و  لذب  قیرط  زا 

اب هـتفرمهیور  و  یلیماـف ،» ماـن  و  ( 269  ) هینک  » اـب ار  هتـسجرب  لـضاف و  نادرگاـش  صوـصخب ، نادرگاـش و  ماـمت  هک  تسا  اـجب  هتـسیاش و 
راقو و تیصخش و  تمرح  ظفح  بجوم  هک  دنک  دای  اهنآ  مان  نانآ و  زا  ياهنوگ  هب  و  دهد ، رارق  باطخ  دروم  باقلا ، اهمان و  نیرتبوبحم 

. دننامب نوصم  نیهوت ، ریقحت و  دنزگ  زا  هدوب و  نانآ  تلزنم  ماقم و  شزرا 
ناونع مان و  و  هینک ، اب  نانآ  زا  شیوخ ، نارای  تیـصخش  تشادـگرزب  مارتحا و  تیاـعر  يارب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 

هب يرتشیب  بلق  توق  هدروآ و  دوجو  هب  اهنآ  رد  يردص  حرش  هک  دشیم  قفوم  قیرط  نیا  زا  ترضح  نآ  اریز  درکیم ؛ دای  اهنآ  بوبحم 
زا شیب  ار  نانآ  تبحم  و  هتخاس ، دازآ  هدرتسگ و  ار  اهنآ  لاؤس  اضاقت و  تساوخرد و  لاجم  هصرع و  و  هدیشخب ، دوخ  باحـصا  نارای و 

. دیامن بلج  دوخ  هب  شیپ 
هک يدارفا  دروم  رد  ناـنآ -  بوبحم  ياـهمان  هب  باـطخ  قیرط  زا  نارگید -  تیـصخش  تشادـگرزب  مارتحا و  تیاـعر  هک  تسا  یهیدـب 
رت مزال  دزاس ، افوکش  رادیدپ و  ار  اهنآ  تیصخش  یگتسیاش  حالـص و  دهاوخیم  هتخود و  دیما  مشچ  اهنآ  يراگتـسر  يزوریپ و  هب  ناسنا 

(. دراد هدهع  هب  يرتریطخ  هفیظو  نادرگاش ، هب  تبسن  لصا  نیا  رد  ملعم  اذل  . ) تسا رت  يرورض  و 
وگلا و ملـس ، ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  لوسر  ياهـشرافس  نانخـس و  زا  نادرگاـش ، اـب  شیوخ  هطبار  رد  دـیاب  ملعم  يرآ 

: دومرف هک  دریگ  قشمرس  هنومن و 
يور امـش  هب  ینید -  شنیب  تریـصب و  بسک  روظنم  هب  یتـیگ -  راـطقا  زا  یمدرم  و  دنتـسه ، نادنمـشناد  ءاـملع و  امـش  وریپ  مدرم  هدوـت 

راشرس و ار  نانآ  وکین ، يراتفر  اب  هدومن و  یشیدناریخ  اهنآ  هب  تبـسن  تسا  مزال  دنیآ ، امـش  دزن  دنبایرد و  ار  امـش  هک  هاگنآ  دنروآیم ،
(270  ) يزاس . رادروخرب

، درگاش رد  ار  ینادان  لهج و  يرامیب  دیاب  هک   ) تسا رامیب  هب  تبسن  بیبط  نوچمه  درگاش ، ملعم و  هب  تبسن  دنمشناد  ملاع و  یلک  روطب 
لهج و یحور  يرامیب  اریز  دیامن ؛ هدافتسا  دسریم  رظن  هب  شخبدیما  وا  يافـش  يارب  هک  یلماع  وراد و  ره  زا  دیاب  نیاربانب  دنک .) نامرد 
رتشیب و یندـب ، ياهیرامیب  مامت  زا  يداوسیب  لهج و  يرامیب  نایز  نوچ  ( ؛ دـشابیم رت  تخـس  رت و  يوق  یندـب ، يرامیب  عون  ره  زا  ینادان 

(. تسا رت  كانرطخ 
تحلـصم لماع  ناونع  هب  دـیاب  میدومن  دای  هک  ار  هچنآ  سکع  نادرگاش -  عیابط  جازم و  فالتخا  تلع  هب  اـنایحا -  تسا  نکمم  یهاـگ 
تیـصخش هب  مارتحا  تبحم و  لماع  تردـن ، هب  یهاگ  تسا  نکمم  ینعی  . ) دـشاب يرادرب  هرهب  لـباق  وا ، شخب  ناـمرد  يوراد  درگاـش و 

بجوم هتخاس و  رورغم  ار  يو  ددرگ -  نومنهر  فلخت ، زا  يراددوخ  لئاذر و  كرت  یقـالخا و  لـئاضف  هب  ار  وا  هکنآ  ياـجب  درگاـش - 
. دریگ شیپ  رد  فلتخم  نادرگاش  اب  ار  یـشور  هار و  راتفر و  عون  هچ  ات  دشاب  بقارم  ملعم ، دیاب  یتروص  نینچ  رد  دوش . وا  یگتخاب  دوخ 

یئوختشرد زا  شمرن ، ياجب  دنک و  راتفر  نحل ، تدش  تنوشخ و  اب  فلخت ، زا  یهن  يارب  ددرگیم  ریزگان  ملعم  دراوم ، زا  یخرب  رد  اذل 
(. دیامن هدافتسا  فیفخ  تروص  هب  مه  نآ  یندب  هیبنت  انایحا  تنوشخ و  و 

سرد هسلج  زا  درگاش  تبیغ  تروص  رد  ملعم  هفیظو  ای  نایوجشناد -  لاوحا  زا  دقفت   - 6

زا یکی  رگا  هک  تسا  نیا  دریگیم -  هشیر  ملعم ، يزوسلد  تقفـش و  سح  زا  دشابیم و  رکذلا  ریخا  هفیظو  عون  زا  هک  روکذـم -  هفیظو 
وا زا  دیاب  تشگ ، ینالوط  دیسر و  رظن  هب  يداعریغ  وا  تبیغ  و  تفاین ، روضح  سرد  هسلج  رد  داتسا ، سرد  هقلح  نارضاح  ای  نادرگاش و 

تـسد هب  يربخ  وا  هب  عجار  تسناوتن  تفرگن و  یفاک  ياهجیتن  دوخ ، يوج  سرپ و  زا  رگا  دنک . وج  سرپ و  وا  تبیغ  تلع  وا و  لاوحا  و 
راک نیا  هتبلا  هک  دورب -  وا  لزنم  هب  اصخش  ای  و  دتسرفب ، يو  تنوکس  لحم  هناخ و  هب  وا  لاوحا  زا  دوخ  عالطا  يارب  ار  یـسک  دیاب  دروآ 
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لمع هنوگنیمه  دوخ  نارای  باحصا و  اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر  هکنانچ  تسا -  يرتشیب  تلیـضف  ياراد  ریخا 
روظنم هب  اصخـش  تسا ، هدـناسرن  مهب  روضح  نارـضاح ، عمج  ناـیم  رد  وا  ناـمزالم  زا  یکی  هک  دومرفیم  هظحـالم  رگا  ینعی  ، ) درکیم

(. دروآیم لمع  هب  يدقفت  وا  زا  تفریم و  وا  هناخ  هب  یسرپ  لاوحا 
. دنک تدایع  وا  زا  دیاب  تسا  هتشگ  رامیب  روکذم ، درگاش  هک  تفای  عالطا  ملعم  رگا 

. دیآرب نآ  عفر  ددص  رد  تسا ، یهودنا  مغ و  راتفرگ  رگا  و 
جئاوح و هک  دهاوخب  نانآ  زا  و  دنک ، یـسرپ  لاوحا  اهنآ  زا  هدروآ و  لمعب  دقفت  وا  ناقلعتم  نادناخ و  زا  هتفر ، ترفاسم  هب  هک  دید  رگا  و 

. دنک یگدیسر  اهنآ  جئاوح  اههتساوخ و  هب  شیوخ  یئاناوت  ناکما و  ردق  هب  ات  دنراذگ ، نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  تساوخرد 
هفیظو هب  نانآ ، قح  رد  ءاعد  راثن  و  اهنآ ، هب  فطل  زاربا  تبحم و  راـهظا  اـب  دنتـشادن  یجاـیتحا  وا  هب  يراـک  چـیه  رد  هجو  چـیه  هب  رگا  و 

. دیامن لمع  دوخ  یقالخا 

درگاش تاصخشم  مان و  زا  عالطا   - 7

هدرک بسک  ار  یتاعالطا  سرد ، هسلج  نارضاح  ای  نایوجشناد و  تاصخشم  لاوحا و  رهـش و  یلیماف و  بسن و  مان و  هب  عجار  ملعم ، دیاب 
زا و   ) دنک ءاعد  لومعم  دح  زا  شیب  ناشحلاصم -  تهج  رد  نانآ -  هرابرد  و  دـیامن ، هجوت  نادـب  دروآ و  مهارف  هنیمز  نیا  رد  یتابیترت  و 
هب ار  نانآ  و  هتخاس ، دعتـسم  ملع ، شریذـپ  يارب  ار  اهنآ  ياهلد  و  هداد ، رارق  شیوخ  فطل  لومـشم  ار  نانآ  هک  دـهاوخب  لاعتم  دـنوادخ 

(. دنادرگ قفوم  ملع  نیزاوم  قبط  رب  راتفر  لمع و 
هینک مسا و  زا  شسرپ  لاؤس و  موصعم ، هب  ات  اهنآ  دنس  هلـسلس  دارفا  کی  کی  رد  و  تسا ، ( 271  ) لسلسم هنوگنیدب  هک  یثیدح  هب  هجوت 
مسر هار و  کی  ناونع  هب  يراک  نینچ  هکنیا  و  تسا ، هدش  رارکت  نایوار  همه  دروم  رد  لاؤس  نیا  دراد و  لسلـست  تماقا ، لحم  رهـش و  و 

تنس و نینچ  دیامن . لاؤس  دنکیم  لقن  ار  ثیدح  وا  يارب  هک  يدرف  تاصخشم  زا  ات  تفریم  رامـش  هب  ثیدح  لقن  رد  یبولطم  تنـس  و 
. تسا هدنسب  یفاک و  درگاش ، تاصخشم  زا  ملعم  موزل  تابثا  رد  ام  يارب  ياهویش 

دشاب نادرگاش  دادعتسا  روخ  رد  دیاب  یملع  بلاطم  ءاقلا   - 8

. دشاب تواخس  اب  دوخ ، فراعم  یملع و  ياههدروارف  تالوصحم و  عیزوت  لذب و  رد  ملعم  دیاب 
، فطل هزیمآ  اب  هدوب و  نیشنلد  راومه و  وا  سیردت  تیفیک  دیاب  هکلب  دشابن ؛ راوخشد  راومهان و  ناهوژپ ، شناد  رب  سرد  ءاقلا  زرط  رد  و 
. دزاس ناشدنمهرهب  هدـناسر و  دوس  نانآ  هب  مهم ، روما  هب  نادرگاش  داشرا  دـصق  هب  و  دـشاب ، زردـنا  تحیـصن و  ارادـم و  قفر و  اب  ماوت  و 

 - تسا هداد  رارق  اـهنآ  راـیتخا  رد  هک  یملع -  ياـهبنارگ  سیفن و  ياههتخودـنا  یناـبهاگن  تنایـص و  هب  ار  دوـخ  نادرگاـش  دـیاب  ملعم 
. دنک صیرحت  قیوشت و 

هتخودنا دزرو ، غیرد  اهنآ  ءاقلا  ءاطعا و  رد  و  دـنک ، هریخذ  راکتحا و  نتـشیوخ  رد  ار  دوخ  یملع  ياههتخودـنا  هجو  چـیه  هب  دـیابن  ملعم 
دارفا وا  رگا  نیاربانب  دنیامنیم . وج  سرپ و  اههتخودنا  نآ  هرابرد  وا  زا  و  دنراد ، زاین  نادـب  ملع ) هنـسرگ  هنـشت و   ) نایوجـشناد هک  یئاه 

. دنک هقیاضم  غیرد و  رئاخذ ، نیا  عیزوت  یملع و  ياههیامرس  لذب  رد  دیابن  دید  دوخ  نوماریپ  رد  ار  ياهتسیاش 
: مییوگب دیاب  هتبلا 

تامولعم نیا  ملعم  دیابن  دنرواین  تسد  هب  ار  مزال  یگتسیاش  تیلها و  فراعم ، تامولعم و  زا  یخرب  هب  تبسن  وا ، نایوجشناد  هک  یتقو  ات 
هک یفراعم  تامولعم و  ءاقلا  اریز  دـشاب ؛ رـصم  اـشوک و  نادرگاـش ، ) نینچ  زا   ) نآ ناـمتک  رد  دـیاب  هکلب  دـهد ؛ رارق  اـهنآ  راـیتخا  رد  ار 
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اهنآ لاح  نهذ و  یهابت  یگدنکارپ و  رطاخ و  یناشیرپ  بجوم  دـنرادن ، یفاک  یگتـسیاش  دادعتـسا و  نآ ، كرد  مضه و  يارب  نادرگاش 
. ددرگیم

: دیوگب وا  هب  درک  شسرپ  فراعم ، تامولعم و  هنوگ  نیا  هنیمز  رد  یئوجشناد  رگا 
. تسا شخب  نایز  وت  يارب  وت ، یملع  یگدامآ  دادعتسا و  ینونک  طئارش  رد  ۀلاجع و  تامولعم ، نیا 

نیا هکلب  دریگیمن ؛ هشیر  وا  هقیاضم  لخب و  زا  تامولعم ، تاعالطا و  نیا  لذـب  رد  وا  فاکنتـسا  تلع  هک  دوش  روآداـی  زین  وا  هب  دـیاب  و 
. دشابیم وا  تمحرم  فطل و  يزوسلد و  سح  رگنایامن  فاکنتسا ،

یگتسیاش تیلها و  ات  دنک  قیوشت  لیصحت ، رد  تفرشیپ  ششوک و  یعـس و  هب  ار  وا  دیاب  درک  میهفت  وا  هب  ار  هتکن  نیا  هکنآ  زا  سپ  ملعم 
. دروآ تسد  هب  ار  رگید  تاعالطا  ریاس  فراعم و  تامولعم و  نینچ  نیا 

کچوک و درخ و  فراعم  اهیهاگآ و  هک  تسا  یـسک  ینابر ،» ملاـع   » هک تسا  هدـش  تیاور  نینچ  یناـبر »  » هملک ریـسفت  حیـضوت و  رد 
(272  ) هدیم . میلعت مدرم  هب  هدیچیپ ، گرزب و  فراعم  زا  لبق  ار  هداس 

نادرگاش هب  یملع  ینید و  تالاغتشا  یقطنم  لسلست  بترت و  میهفت   - 9

بجاو هب  لاغتـشا  زا  و  بجاو ، يرورـض و  روما  هب  لاغتـشا  زا  لـبق  بجاوریغ ، يرورـضریغ و  روـما  هب  لاغتـشا  زا  ار  درگاـش  ملعم ، دـیاب 
( دشوکب نآ  ءادا  ماجنا و  رد  هلحرم  نیتسخن  رد  درگاش  دیاب  هک   ) ینیع تابجاو  زا  یکی  درادزاب . ینیع ، بجاو  هب  لاغتشا  زا  لبق  یئافک ،

ملعم دوخ  سک ، همه  زیچ و  همه  رب  مدـقم  تسا . يراکزیهرپ  يوقت و  يورین  هلیـسو  هب  نورد  نتخاس  هزیکاپ  لد و  نتـساریپ  حالـصا و  ، 
هاگنآ دراد ، ياهرهب  یئاسراپ  يوقت و  زا  ایآ  هک  دنیبب  و   ) دهد رارق  شیتفت  یسرپزاب و  تساوخزاب و  دروم  ار  نتشیوخ  يوقت ، رظن  زا  دیاب 
هلحرم رد  و  راتفر ، زا  تسخن ، هلحرم  رد  درگاش  ات  دزای ) تسد  درگاش  داشرا  هب  نتـشیوخ ، رد  يراـکزیهرپ  يوقت و  ماـقم  زارحا  زا  سپ 

. دریگ قشمرس  وگلا و  وا  راتفگ  زا  مود 
زا ار  اهنآ  هتفرگ و ) رظن  رد  نادرگاش -  تامولعم  هیاپ  هب  هجوت  اـب  سیردـت -  ماـگنه  هب  ار  فراـعم  مولع و  لسلـست  بترت و   ) دـیاب ملعم 

. دنک عنم  ینید ، هداس  فراعم  تنس و  هب  نتخادرپ  زا  لبق   … نایب و ) یناعم و  وحن ، فرص و  لیبق  زا   ) یبدا مولع  هب  نتخادرپ 
. دیامن دزشوگ  نادرگاش  هب  ار  فراعم  مولع و  یقطنم  ياهدمآ  یپ  بیترت و  هنوگ ، نیمه  هب  و 

اهنآ دادعتسا  تیاعر  نادرگاش و  نهذ  هب  بلاطم  بیرقت  رد  ششوک   - 10

هب بلاطم  بیرقت  میهفت و  رد  ار  شیوخ  يورین  ناوت و  همه  و  دشاب ، هتشاد  یگتسبلد  هقالع و  صرح و  میلعت ، هفرح  لغش و  هب  ملعم  دیاب 
 - یـصخش عفانم  حـلاصم و  اهزاین و  مامت  رب  ار  ریطخ  هفیظو  نیا  دـیاب  وا  دزرو . مامتها  تهج  نیا  رد  و  دریگ ، راک  هب  نادرگاـش ، ناـهذا 

، ترورض دح  رد  يدرف ، جئاوح  یصخش و  حلاصم  هب  لاغتشا  یلو  دهد . حیجرت  دشابن -  نایم  رد  يرتمهم  يرورض  راک  هک  اجنآ  ات  هتبلا 
هار رد  ار  رگید  یـصخش  عفانم  حلاصم و  همه  ترورـض ، مدع  تروص  رد  ملعم  دـیاب  و   ) تسا عنامالب  هیلوا ، ياهزاین  هدودـحم  نامه  رد 

(. دنک ینابرق  تیبرت ، میلعت و  هفیظو  ءادا 
. دیامن راذگورف  ار  يزیچ  نادرگاش ، هب  زردنا  تحیصن و  رد  هجو  چیه  هب  دیابن  ملعم 

. دهد رارق  رظن  دم  رد  ار  نادرگاش  هظفاح  یئاناوت  كرد و  تردق  دادعتسا و  هجرد  بلاطم ، میهفت  رد  و 
. دیامن يراددوخ  درادن  ار  نآ  كرد  لمحت  نادرگاش ، نهذ  هک  یبلاطم  ءاقلا  لئاسم و  ندرک  وگزاب  زا  و 

رب رداـق  نادرگاـش  هظفاـح  هک  ياهنوـگ  هب  دزاـس ، لـصفم  هدرتـسگ و  لوـمعم -  دـح  زا  شیب  ار -  دوـخ  نخـس  ناـیب و  زرط  دـیابن  ملعم 
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راوشد نادرگاـش  يارب  نآ  مهف  كرد و  هک  دـنک  داریا  ار  دوخ  ناـیب  هاـتوک ، هدرـشف و  هنوگنآ  دـیابن  وا  دـشابن . نآ  ظـفح  يرادـهاگن و 
(. دشاب ناسآ  زین  نآ  مهف  نآ ، ظفح  طبض و  ناکما  رب  هوالع  هک  دهد  رارق  یبسانتم  نیگنایم و  دح  رد  ار  شیوخ  نایب  هکلب  ( ؛ ددرگ

: دهد رارق  بطاخم  ار  اهنآ  و  دیوگ ، نخس  اهنآ  دادعتسا  مهف و  نازیم  بسح  رب  یملع و  هیاپ  ماقم و  روخ  رد  نادرگاش ، زا  کی  ره  اب 
هراشا ءامیا و  اب  دنکیم ، كرد  قیقحت  تقد و  اب  ار  یملع  هلاسم  دـشابیم و  یئاراک  تراهم و  صیخـشت و  يورین  ياراد  هک  يدرگاش  اب 

. دیوگ نخس  هدرشف  روط  هب  و 
حیضوت يرتشیب  لیصفت  طسب و  اب  ار  بلطم  دنتسه -  یملع  دوبمک  ای  ینهذ  فقوت  دوکر و  راتفرگ  هک  یناسک  هژیو  هب  نارگید -  يارب  و 

. دهد
رارکت ار  شیوخ  ناـیب  نخـس و  دـنیامن -  كرد  ار  بلطم  دـنناوتیمن  نآ ، هراـبود  حیـضوت  هلئـسم و  رارکت  اـب  زج  هک  یناـسک -  يارب  و 

. دیامن
رکذ اب  سپـس  دیامن ، میـسرت  ار  هلاسم  زا  ینـشور  ریوصت  ینعی  دنک ، حرط  ینـشور  حضاو و  تروص  هب  ار  هلاسم  دوخ  تسخن ، دیاب  ملعم 

. دنک دای  ار  هلاسم  فلاخم  قفاوم و  ذخآم  هلدا و  دزادرپب . نآ  حیرشت  حیضوت و  هب  اهنآ -  هب  زاین  تروص  رد  هتبلا  اههنومن -  اهلاثم و 
. ددرگ تیوقت  دییات و  الماک  هبنج  نآ  ات  دیامن ، وگزاب  ار  بسانم  لیلد  هلاسم ، تسرد  يأر  و  دامتعا ، دروم  ربتعم و  هبنج  تابثا  يارب  و 

تروص هب  ار  نآ  و  . ) دزادرپن دوخ  يارب  یئانبم  نآ ، ریثات  تحت  ددرگن و  هبنج  نآ  هتفیش  درگاش  ات  دنک  رکذ  ار  هلاسم  فعـض  لیلد  زین  و 
: دیوگب الثم  دنکن .) یقلت  لوبق  لباق  یلامتحا 

. تسا دودرم  فیعض و  لیلد ، نالف  تلع و  نالف  رطاخ  هب  اهنآ  لیلد  یلو  دنا ؛ هدرک  لالدتسا  نینچ  دوخ ، رظن  تابثا  رد  نیفلاخم 
درگاش دیاب  دنکیم  فیعضت  ار  یسک  رظن  يأر و  رگا  ینعی  دریگ . رظن  رد  ار  دوخ  تاداقتنا  تاداریا و  در و  یقالخا  ياههبنج  ملعم  دیاب 

. دشابیم تیعقاو  قح و  نایب  افرص  وا و  روظنم  هک  دنامهفب 
نادرگاش هب  دـیاب  تسا . هدرک  وگزاـب  ار  نآ  تهج  نیا  زا  تسا  دنمـشناد  نـالف  يأر  فیعـضت  رب  فقوتم  ریزگاـن ، تیعقاو  ناـیب  نوچ  و 

اهنت هکلب  ( ؛ تسین اهنآ  نداد  تسکـش  ندـنابوک و  ای  نارگید و  رب  يرترب  قوفت و  راهظا  تاـشقانم ، نینچ  رد  وا  فدـه  هک  دوش  روآداـی 
(. دشابیم تقیقح  قح و  راهظا  وا  فده 

هوجو هدومن و  هیجوت  ار  فلتخم  ءارآ  لاوقا و  دـهد و  حیـضوت  ار  نآ  للع  و  ثحب ، دروم  هلاسم  نوناق  مکح و  زومر  رارـسا و  دـیاب  ملعم 
و دنراد ، طابترا  دنویپ و  هلاسم ، نآ  اب  هک  یعرف  لصا و  دیاب  وا  ددرگ . روآدای  ار  مزال  ياهخساپ  زین  هلاسم و  فیعض  تالامتحا  فعض و 

رگیدـکی اب  فلاخم  ای  يواسم و  مه  اب  اهنآ  مکح  هکنیا  و  هلاسم ، نآ  اب  هباـشم  لـئاسم  و  تسا ، ینتبم  نآ  رب  هلاـسم  هک  يداـینب  ساـسا و 
. دیامن وگزاب  ار  هلاسم  ود  نآ  نایم  قرف  هدرک و  دای  ار  مکح  ود  ره  ذخأم  نینچمه  و  دنک ، رکذ  ار  بلاطم  نیا  همه  تسا ،

راعـشا و لاثما و  فیرظ و  ياهامعم  اهزغل و  فیطل و  زغن و  تاکن  لـیبق : زا  نآ  تاـقلعتم  قحاول و  یملع ، هلاـسم  ره  حرط  رد  دـیاب  ملعم 
 - ناکما موزل و  تروص  رد  هتبلا  ار -  تالاکـشا  باوج  و  دوشیم ، دراو  نآ  دـننام  يریبعت  ای  هلاسم و  نآ  رب  هک  یتالاکـشا  اهنآ و  تاغل 

. دننک رکذ 
لقن و  ( 273  ) جیرخت رد  ار  اهنآ  هابتشا  زین  و  مکح ، هرابرد  دهد و  رکذت  نادرگاش  هب  ار  نافنصم  نافلؤم و  زا  یخرب  ياهـشزغل  دیاب  ملعم 

بولطم و فده  تین و  زا  رذگهر  نیا  رد  دیاب  یلو  دهد . رادـشه  اهنآ  لاثما  دراوم و  نیا  هب  عجار  اهنآ  هب  و  ددرگ ، روآدای  اهنآ  لاثما  و 
زاربا و  نارگید ، شزغل  ءاـطخ و  راـهظا  افرــص  وا ، ضرغ  دــصقم و  دــیابن  دــشاب . رادروـخرب  یئوـج  تـقیقح  سح  یناـسنا و  حــیحص 
هدوب اهنآ  هب  تبسن  یهاوخریخ  تحیصن و  نادرگاش و  داشرا  وا ، روظنم  فده و  دیاب  هکلب  دشاب ؛ نتشیوخ  يرگن  فرژ  یشیدناراوتسا و 

. دیاین دیدپ  شراک  هب  تبسن  یگتخابدوخ  یگتفیش و  رورغ و  تلاح  وا ، رد  ات 
یگتسیاش تیلها و  دجاو  دوشیم ، ءاقلا  ودب  یملع  تاضافا  نیا  هک  يدرف  هک  تسا  درومب  اجب و  یتروص  رد  یملع  ياهششوک  نیا  همه 
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. دشاب اهنآ  تفایرد  يارب 

اهنآ سیردت  نمض  مولع  یلک  دعاوق  طباوض و  رکذ   - 11

هک ار  يدـعاوق  ای  و  دـباییمن ، هار  نآ  رد  یللخ  تسین و  ریذـپ  هنخر  رادرب و  ءانثتـسا  هک  ار -  سرد  اب  بساـنتم  یلک  دـعاوق  ملعم ، دـیاب 
: دیامن دزشوگ  ار  هدعاق  نیا  هقف  سرد  رد  الثم  دنک . وگزاب  سرد  ءانثا  رد  اهنآ -  تاینثتسم  رکذ  اب  تسا  یئانثتسا  دراوم  ياراد 

بجوم هک  یـصاخ  دراوم  رد  رگم  دوب ، دـهاوخ  نآ  نـالطب  بجوم  قلطم ، روطب  دراوـم و  همه  رد  يزاـمن  ره  رد  نکر  ناـصقن  هداـیز و 
(274  ) هد . حیضوت ار  دراوم  نآ  سپس  تسین . نالطب 

(275  ) سا . مدقم ببس ؛ رب  ترشابم  دنشاب ، عمتجم  مه  اب  رشابم ، )  ) ترشابم ببس و  هک  یتروص  رد 
زاب رد  وا  راتفگ  لوق و  تسا ، هتفرگ  لیوحت  هدرک و  ضبق  دوخ  یـصخش  هدافتـسا  زاین و  يارب  ار  یـسک  لاوما  هک  دـنک  رارقا  یـسک  رگا 

(276  ) وب . دهاوخن هتفریذپ  شکلام ، هب  نآ  نداد  سپ 
. دوشیم طقاس  لامتحا ، ههبش و  ندمآ  دیدپ  اب  هانگ  مرج و  ياهرفیک  دودح و 

، هدنهد دنگوس  هک  يدراوم  رد  رگم  تسا  طوبرم  دروخیم  دنگوس  هک  یسک  دصق  تین و  هب  دنوادخ ، هب  مسق  دنگوس و  رابتعا  شزرا و 
دیاب تروص  نیا  رد  دیامن . دنگوس  هب  راداو  ار  يدرف  ياهمکاحم ، يوعد و  هرابرد  هک  دشاب  وا  بئان  هدنیامن و  ای  یعرش و  رواد  یضاق و 

. دناهدرک دنگوس  تساوخرد  وا  زا  هک  دریگ  ماجنا  وا  هدنیامن  نیشناج و  ای  یضاق و  تین  دصق و  بسح  رب  وا  مسق 
نآ ماجنا  رب  عالطا  مدع  ناونع  هب  ینعی  ملع ، یفن  تروص  هب  شدـنگوس  دـیاب  دـشاب  ریغ  لمع  یفن  هب  طوبرم  یـسک  دـنگوس  مسق و  رگا 

: تسا نیا  نآ  دراد و  دوجو  یئانثتسا  دروم  هدعاق ، نیا  يارب  هتبلا  ددرگ . یقلت  تروص  نامه  هب  دیاب  هتفرگ و  تروص  راک 
، ءاـهقف زا  یـضعب  رظن  قبط  رب  تسا ، هتخاـس  دراو  یتیاـنج  همدـص و  ریغ ، رب  وا  ناوـیح  اـی  هدرب و  هک  تسا  هدـش  اـعدا  وا  هیلع  هک  یـسک 

. تسا ربتعم  یضمم و  شناویح ، ای  هدرب  زا  تیانج  یفن  رب  وا  یعطق  دنگوس 
هک يدراوم  رد  رگم  ددرگیمن . يزیچ  کـلام  هدرب ، نوچ  دوشیمن ؛ تباـث  یلاـم  رما  هنوگچیه  رما ، ءادـتبا  رد  هدرب ، همذ  رد  یلوـم  يارب 

. دشاب ربدم  ای  طورشم و  ای  قلطم  بتاکم  ینعی  دشابن ، صلاخ  ِنق و  دبع  هدرب ،
. دروآ نایم  هب  یهقف ) ياهسرد  نمض   ) ار یهقف  دعاوق  هنوگ  نیا  لاثما  ملعم ، دیاب  هرخالاب  و 

هلدا بیترت  لیبق  زا  دـهد ، حیـضوت  نادرگاش  يارب  ار  هقف  لوصا  ملع  رد  جاـیتحا  دروم  طـباوض  اـی  طوبـضم و  دـعاوق  زا  ياهراـپ  دـیاب  وا 
(277  ) سایق . زا یعون  عامجا و  تنس ، نآرق ، )  ) باتک زا  دنترابع  بیترت ، هب  هلدا  نیا  هک  ماکحا -  طابنتسا 

ثحب و روخ  رد  سیردت ، ءانثا  رد  اهنآ  نایب  هک  ار -  یتاحالطصا  تافیرعت  دودح و  اهنآ و  تاجرد  اهسایق و  عاونا  باحـصتسا و  دیاب  و 
. دنک نایب  دشابیم -  نآ  اب  بسانتم 

نیعبات و ریهاشم  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  فورعم  باحـصا  ياهمان  زا  ياهراپ  تسا  مزال  بلاطم ، نیا  همه  رب  هوـالع 
. دنک دای  ار  اهنآ  تافو  دلوت و )  ) خیرات لاح و  حرش  فورعم و  ءاملع 

. دنک رکذ  ار  مزال  تاحیضوت  اهنآ ، لاثما  فلتؤم و  فلتخم و  ای  و  لاجر ، هنوگ  نیا  هباشتم  باسنا  لکشم و  ءامسا  طبض  هرابرد 
طوبرم تالکشم  طبض  روظنم  هب  ددرگیم ، رارکت  ابلاغ  سیردت ، دروم  ملع  رد  هک  ار -  یحالطصا  یفرع و  يوغل و  ياههژاو  زا  ياهراپ 

: دیوگب الثم  دیامن ، حیرشت  حالطصا -  تغل و  هب 
. تسا فلتخم  ای  ددشم و  ای  روسکم ، ای  مومضم ، ای  حوتفم ،

. دوش روآدای  نادرگاش  هب  ار  بلاطم  هنوگ  نیا  رئاظن  هرخالاب  و 
اهنآ بیـصن  یمیظع ، تاکرب  ریخ و  مایا ، رورم  یط  رد  ات  هدرک  وگزاب  نادرگاـش  يارب  ماـگ  هب  ماـگ  اجیردـت و  ار  تاحیـضوت  نیا  ماـمت 
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. ددرگ

اهنآ دادعتسا  شوه و  شیامزآ  سورد و  رارکت  رب  صیرحت  یملع و  تالاغتشا  هب  نادرگاش  قیوشت   - 12

اهنآ زا  بساـنم ، تاـقوا  رد  ار  تاـظوفحم  رارکت  هداـعا و  هدرک و  قـیوشت  تاـقوا  ماـمت  رد  یملع  تالاغتـشا  هب  ار  نادرگاـش  دـیاب  ملعم 
. دنک تساوخرد 

. دزاس حرطم  ار  یئاه  شسرپ  تسا ، هدرک  نایب  اهنآ  يارب  هک  یثحابم  مهم و  لئاسم  هب  عجار  و 
هب لیلجت  مارتحا و  وا  زا  تسا  هدرپس  رطاخ  هب  اقیقد  ار  اهنآ  هدرک و  رب  زا  ار  روکذـم  ثحاـبم  لـئاسم و  يدرگاـش ، هک  درک  هظحـالم  رگا 

ار وا  دـشابن -  ناـیم  رد  وا  یحور  جازم  لاـح و  یهاـبت  رورغ و  بجع و  میب  هک  یتروص  رد  نارگید - ) روضح  رد  اـنلع  و  ، ) دروآ لـمع 
. دنک مالعا  ناگمه  هب  مارتحا  ریدقت و  اب  ماوت  ار  وا  تفرشیپ  بتارم  و  دهد ، رارق  ریدقت  شیاتس و  دروم 

ار وا  هدـیزرو ، یهاتوک  نآ ، هب  طوبرم  لئاسم  ثحابم و  رد  تقد  سرد و  ندرک  ظفح  رد  یئوجـشناد  درگاش و  هک  درک  ساـسحا  رگا  و 
. دیامن شخیبوت  هدومن و  يریگتخس  وا  هب  تبسن  هداد و  رادشه  نارگید ، رظن  زا  رود  ناهن و  رد 

يریگ و تخـس  دروم  يراگنا ، لهـس  رطاخ  هب  ار  يو  نارگید ، روضح  رد  انلع و  هک  دـنک  باـجیا  يدرگاـش  نینچ  تحلـصم  هچناـنچ  و 
، داتـسا ملعم و  اریز  تسین ؛ بترتم  نآ  رب  یلاکـشا  دـهد -  ماجنا  درگاـش  دوخ  تحلـصم  هب  هجوت  اـب  ار  راـک  نیا  و  دـهد -  رارق  تمـالم 

دنمدوس اجنآ  رد  وراد  نآ  تسا و  زاین  دروم  هک  یئاج  درب ، راک  هب  یئاج  هچ  رد  ار  وراد  دـنادیم  هک  دـشابیم  کشزپ  بیبط و  نوچمه 
. دتفایم

شوه شیامزآ  نادرگاش و  زا  ندرک  شسرپ  قیقد و  لئاسم  حرط   - 13

خساپ تساوخرد  اهنآ  زا  و  دزاس ، حرطم  دوخ  نادرگاش  نارای و  يارب  ار  انشآان  هدیچیپ و  تاکن  قیقد و  لئاسم  دنمدوس  جیاتن  ملعم ، دیاب 
. دیامن

نادرگاش دارفا و  تامولعم  لضف و  نآ ، نمـض  رد  ات  دیامزایب  ار  اهنآ  كرد  تردق  روکذم ، تاکن  لئاسم و  جیاتن  دئاوف و  نیا  حرط  اب  و 
. ددرگ رادومن  زین  هتسجرب 

یـشیدنا کیراب  تقد و  هب  هدرک و  ادیپ  راک  رـس و  لئاسم  نیا  اب  نادرگاش  نآ ، رذگهر  زا  هک  تسا  اراد  ار  هدئاف  نیا  قیقد ، لئاسم  حرط 
. دنریگ يوخ  اهنآ  هرابرد 

رارق شنزرس  دروم  ار  وا  و  دنک ، يریگتخس  ددرگیم  شزغل  هابتشا و  راچد  قیقد ، لئاسم  جیاتن  مهف  رد  هک  يدرگاش  هب  تبسن  دیابن  ملعم 
. دنک ءاضتقا  ار  يریگتخس  خیبوت و  نینچ  درگاش ، تحلصم  ملعم ، هاگدید  زا  هکیدراوم -  رد  رگم  دهد .

: دومرف اهنآ  هب  شنارای  باحصا و  شوه  شیامزآ  يارب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  رمع  نبا  زا 
هب سپـس  تسا . ناملـسم  کـی  تیـصخش  رادومن  یتـخرد  ناـنچ  و  دوشیمن -  يزیر  گرب  راـچد  هک  تسا  يروـط  ناـتخرد  زا  یـضعب 

: دومرف شنارای 
مان اهنآ  زا  اذل  دش ، ینابایب  ياهتخرد  هجوتم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نارای  نهذ  تسا ؟ یتخرد  هچ  نیا  دیئوگب  نم  هب 

ءایح و ساسحا  دوخ ، ینهذ  نطفت  ندرک  وگزاب  زا  نکل  دشاب ؛ امرخ  تخرد  دیاب  رظندروم ، تخرد  هک  دیـسر  نم  رطاخ  هب  یلو  دـندرب ،
: دندرک ضرع  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  نارای  باحصا و  مدومنیم . مرش 

؟ تسیچ تخرد  نیا  دیئامرفب 
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: دومرف
: تفگ شدنزرف  هب  رمع  نبا  ردپ  تسا . امرخ  تخرد 

ثیدح نیا  رد  هکنانچ  . ) دوب رتهب  نانچ  نینچ و  زا  نم  رظن  رد  يدرکیم  وگزاب  رتدوز  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ خساپ  رگا 
شنزرس لمعلا  سکع  هنوگچیه  لاؤس ، هب  خساپ  رد  باحصا  زجع  ربارب  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  دینکیم ، هظحالم 

(. درک شیامزآ  زین  ار  اهنآ  شوه  انمض  دومرف و  مادقا  خساپ  هب  دوخ  یئور ، هداشگ  اب  هکلب  دادن ؛ ناشن  دوخ  زا  يزیمآ 
هنوگچیه نآ ، تالکشم  رارکت  سرد و  نامه  هب  طوبرم  لئاسم  حرط  تشگ ، غراف  دوخ  سرد  شرازگ  حیـضوت و  زا  رگا  ملعم ، نینچمه 

رگا دنک . شیامزآ  دوخ ، تاحیضوت  هرابرد  ار  نادرگاش  طبض  ظفح و  نازیم  كرد و  يورین  دناوتیم  قیرط  نیا  زا  نوچ  درادن ؛ يررض 
وا زا  دیاب  دنکیم  هضرع  ار  یحیحص  ياهخـساپ  وا ، ياهـشسرپ  هب  ابلاغ  هدرک و  كرد  تسرد  ار  وا  تاحیـضوت  يدرگاش ، درک  هظحالم 

. دیامن ینادردق  رکشت و 
. دزادرپب شیوخ  تاحیضوت  هداعا  هب  فطل  هزیمآ  اب  تسا ، هدرکن  كرد  الماک  ار  بلطم  رگید ، يدرگاش  هک  درک  هظحالم  رگا  و 

سلجم داـقعنا  اریز  دـننک ؛ رازگرب  یعمج  هتـسد  تروص  هب  ار  سرد  هک  دزاـس  فـظوم  ار  نایوجـشناد  ملعم ، داتـسا و  هک  تسا  هتـسیاش 
. تسنآ دقاف  يدارفنا ، ياهسرد  هک  تسا  یبولطم  جیاتن  دئاوف و  نمضتم  یعمج ، تروص  هب  سرد 

اهشرازگ و هلیـسونیدب  ات  دننک  رارکت  دوخ  نایم  ار  وا  تاریرقت  تاحیـضوت و  سرد ، ندش  مامت  زا  سپ  دـهد  روتـسد  اهنآ  هب  دـیاب  زین  و 
. دنامب رادیاپ  خسار و  نانآ  ناهذا  رد  وا  نایب 

وا راکفا  تیمها  هب  فارتعا  درگاش و  تیصخش  هب  مارتحا   - 14

تیمها و هب  دینـش  دـنمدوس  دـیفم و  يراتفگ  يدرگاش ، زا  رگا  دـشاب . فصنم  شنادرگاش ، اـب  هرکاذـم  وگتفگ و  ثحب و  رد  ملعم  دـیاب 
راکفا تیمها  هب  فارتعا  فاـصنا و  اریز  دـشاب ؛ لاـس  نس و  مک  يدرف  درگاـش ، نآ  هچ  رگا  دـیامن ، فارتعا  نآ  ندوب  دـنمدوس  شزرا و 

. دیآیم رامش  هب  شناد  ملع و  تاکرب  زا  نارگید ، حیحص 
: تسا هتفگ  ناینیشیپ  زا  یکی 

هار ملعت ، میلعت و  قـیرط  رد  دـشابن و  فـصنم  یـسک  رگا  تسا . تلادـع  فاـصنا و  شناد ، مسر  هار و  نیئآ و  و  مـلع ، ینوزف  تـکرب و  »
داریا وگتفگ و  ثحب و  رد  ملعم  دـیاب  نیاربانب  دـمهفب ». ار  یبلطم  دـناوتیم  هن  دـنامهفب و  ار  یبلطم  دـناوتیمن  دریگن  شیپ  رد  ار  فاصنا 

لاس نس و  مک  هک  مه  دـنچ  ره  درگاش -  درومب  اجب و  شـسرپ  لاؤس و  هب  دـنک و  ظفح  فاصنا ، اب  ار  دوخ  یگتـسبمه  شیوخ ، نانخس 
، وا لاؤس  ندینش  زا  هقیاضم  اب  تسا  نکمم  اریز  دیامنن ؛ فاکنتـسا  ربکت و  راهظا  وا  لاؤس  ندینـش  زا  و  دهد ، ارف  شوگ  هنافـصنم  دشاب - 

. ددرگ مورحم  لاؤس ، هب  طوبرم  دنمدوس  هرهب  هدئاف و  زا  شدرگاش 
دارفا رب  نانآ  دادعتسا  تیزم  رطاخ  هب  ای  ریگمشچ و  هدنیازف و  تفرـشیپ  لیـصحت و  ترثک  رطاخ  هب  نادرگاش -  زا  کیچیه  هب  دیابن  ملعم 
دسر هچ  ات  تسا  عونمم  مارح و  نارگید ، رب  ندرب  کشر  نوچ  دزرو ؛ دسح  کشر و  شردارب -  دنزرف و  لیبق  زا  دوخ  هب  هتسباو  لیماف و 

ظح نیرتناوارف  اهنآ ، يرترب  لضف و  هیحان  زا  هک  ینادرگاش  دنـشابیم ، ملعم  نادنزرف  هلزنم  هب  هک  ینادرگاش  رب  ندرب  دـسح  کشر و  هب 
نادرگاش ملعم ، نیا  هکنیا  رطاخ  هب  لاعتم  دنوادخ  تسا و  درگاش  راکـشرورپ  یبرم و  ملعم ، نوچ  ددرگیم ؛ دیاع  ناشملعم  هب  بیـصن  و 

ياعد زا  زین  ایند  رد  و  هتفرگ ، رظن  رد  وا  يارب  یمیظع  شاداپ  دننک -  تمدخ  هعماج  رد  نالیصحتلا ، غراف  ناونع  هب  ات  دهدیم -  میلعت  ار 
. ددرگیم رادروخرب  هعماج  نادرگاش و  نیا  هجوت  بلاج  شیاتس  موادم و 

رد ای  و  دـشاب ، هداد  حـیجرت  رگید ، نایوجـشناد  نادرگاش و  رب  ار  دوخ  دـنزرف  دـیتاسا ، زا  کیچیه  هک  میا  هدینـشن  هدـیدن و  نونک  اـت  اـم 
. دراد رارق  یهلا  تردق  دی  رد  اهنآ  رد  تیقفوم  تفرـشیپ و  روما و  همه  هک  تفگ  دیاب  هکلب  دشاب ؛ هدوب  بایماک  قفوم و  حیجرت ، تروص 
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رارق شیوخ  حـلاص  ناگدـنب  راـیتخا  رد  ار  نآ  دوخ ، هناـمیکح  تیـشم  هدارا و  قـبط  رب  هک  تسا  يدـنوادخ  لـضفت  هجیتـن  شناد  ملع و 
. دهدیم

. دشابیم دنمهوکش  میظع و  تمحر  لضف و  ياراد  هک  تسا  دنوادخ  و 

نادرگاش هب  تبحم  تافتلا و  رد  تاواسم  تیاعر   - 15

ربارب مه  اب  اـبیرقت  يرادـنید ، تلیـضف و  نس و  ظاـحل  زا  هک  یتروص  رد  نادرگاـش -  هب  تاـفتلا  هجوت و  تبحم و  راـهظا  رد  دـیابن  ملعم 
اهنآ هب  هجوت  تبحم و  رد  تاواسم  تیاعر  مدع  ضیعبت و  راهظا  اریز  دیامن ؛ رهاظت  نادب  هتـشاد و  لومعم  ار  یتوافت  ضیعبت و  دنتـسه - 

. ددرگیم رگیدکی  زا  اهنآ  يواست  دوجو  اب  - 
هچنانچ دنشاب ؛ هتشاد  تیزم  نارگید  رب  تکازن ، بدا و  نسح  ششوک و  یعس و  لیـصحت و  زرط  ظاحل  زا  نادرگاش  زا  یـضعب  رگا  نکل 

و دهد ، حیجرت  نارگید  رب  دقفت ، تبحم و  ظاحل  زا  ار  نانآ  و  دـیامن ، راهظا  ار  مارتحا  نیا  و  دروآ ، لمع  هب  یـصاخ  مارتحا  اهنآ  زا  ملعم 
ضیعبت و راهظا  تروص ، نیا  رد  تسا ، تاـبجوم  اـیازم و  نیمه  رطاـخ  هب  وا ، هژیو  ریدـقت  داـیز و  مارتحا  تلع  هک  ددرگ  روآداـی  اـنمض 

نادرگاش هب  مارتحا  ریدـقت و  اریز  دراد ؛ لوذـبم  اهنآ  هرابرد  ار  ياهژیو  تافتلا  هجوت و  دـناوتیم  درادـن و  یعنام  نادرگاش  ناـیم  تواـفت 
راداو ار  نادرگاش  رئاس  زین  نانآ و  هک  تسا  يدـیفم  هزیگنا  و  هدوب ، اهنآ  یباداش  كرحت و  داـجیا  رد  يرثؤم  لـماع  تکازن ، اـب  اـشوک و 

اشوک و نادرگاش  زا  قیوشت  ریدـقت و  ینعی  . ) دـنیامن شـشوک  یعـس و  نیرفآزایتما ، بولطم و  تافـص  نینچ  هب  فاصتا  رد  اـت  دزاـسیم 
يدارفا دوخ  زین  و  هتخاس ، رادیب  نارگید ، رد  ار  لیصحت  رد  دهج  دج و  تکازن و  بدا و  یسانش و  هفیظو  سح  بدؤم ، سانـش و  هفیظو 
شـشوک یقالخا  یـسرد و  فیلاکت  فئاظو و  ءادا  رد  يرتنوزف  تردـق  یباداش و  كرحت و  اب  دـنریگیم  رارق  مارتحا  ریدـقت و  دروم  هک 

(. درک دنهاوخ 
تیاعر هراـبرد  زین  و  تیبرت » میلعت و  مالـسا و   » باـتک مود  لوا و  دـلج  رد  تیبرت  میلعت و  فدـه  دربشیپ  رد  نآ  راـثآ  قیوشت و  هراـبرد  )

(. 278  ) میدرک وگزاب  ار  یبلاطم  لصفم ، روط  هب  باتک  نیا  نیمه  رد  نادرگاش ، ناکدوک و  نایم  تاواسم 

سیردت هب  عورش  رد  دایز  نادرگاش  تبون  تیاعر   - 16

هب  ) دـنروآ موجه  داتـسا  هب  هک  دـشاب  يدـح  رد  سرد  ناعجارم  نایـضاقتم و  ترثک  دـننک و  هعجارم  ملعم  هب  سرد ، يارب  نادرگاش  رگا 
تبون ـالبق  هک  دراد  مدـقم  نارگید  رب  ار  ینادرگاـش  میلعت  دـیاب  دـشابن .) رـسیم  اـهنآ  همه  سرد  هب  عورـش  يارب  تبثم  خـساپ  هک  يروـط 

. دناهتفرگ
. درادب مدقم  نارگید  رب  ار  ناشسرد  اهنآ ، يریگ  تبون  بیترت  هب  و 

. دنکن زاغآ  نادب  دزادنین و  ولج  نارگید -  تیاضر  زارحا  اب  زج  ار -  سرد  کی  زا  شیب  مدقم ، ياههورگ  نیا  زا  کی  ره  يارب  و 
( ، دنمانیم میـسقت »  » ار سیردـت  هنوگ  نینچ  و   ) دـشاب باتک  کی  هب  طوبرم  نادرگاش -  همه  قافتا  بسح  رب  اهـسرد -  هک  یتروص  رد 

ياهدع سرد  هب  ار  مود  زور  و  ياهدع ، سرد  هب  ار  لوا  زور  الثم  ینعی  . ) دـیامن زاغآ  اهنآ  زا  یکی  سرد  هب  يزور  ره  رد  دـناوتیم  ملعم 
. دهد صاصتخا  اهنآ  زا  کی  ره  سرد  ندرک  زاغآ  هب  تبون  هب  تبون  ار  هتفه  ياهزور  هنوگ  نیمه  و  رگید ،

. دزادنا ریخأت  هب  ار  مدقم  ياهسرد  نامه  بیترت ، هب  يدعب  ياهتبون  رد  و 
زا رت  مدقم  هک  یـسرد  اریز  دندرگ ؛ ) رادروخرب  لوا  تبون  سرد  زا  تبون -  هب  همه -  ات  دهد  همادا  ار  شیوخ  سیردـت  راک  ناسنیدـب  و 

ملعم هک  دراد  دوـجو  نادرگاـش  زین  مـلعم و  يارب  یطاـشن  نآ ، حیـضوت  ریرقت و  يارب  سرد  نآ  یط  رد  دوـشیم ، زاـغآ  رگید  ياهـسرد 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 377 

http://www.ghaemiyeh.com


يدعب سرد  عورـش  سرد و  همادا  اب  هک  دنک  ساسحا  ملعم  رگا  یلو  دشاب . یمرخ  طاشن و  نانچ  دـقاف  يدـعب  ياهـسرد  رد  تسا  نکمم 
ار دوخ  سیردت  تبون  دناوتیم  دنامیم  اج  رـس  رب  وا  قوذ  قوش و  طاشن و  يدـعب ، سرد  عورـش  مغریلع  ددرگیمن و  رطاخ  لالم  راچد 
، نهر هراجا ، لاثما   ) تالماعم سرد  رب  ار   … موص ) ةولـص ، تراـهط ، لاـثما   ) تاداـبع سرد  ـالثم  دـنک . میظنت  باـتک ، بیترت  بسح  رب 

. دزادنا ولج  تبون  ظاحل  زا  ار  رگید  سورد  ناسنیدب  … و  هعرازم )
ات دراد  مدقم  سرد  هب  عورش  ظاحل  زا  تفرگ -  تبون  البق  هک  ار  یسک  ینعی  ار -  رت  قباس  درف  هک  دنیبب  نآ  رد  حالـص  کلذ ، عم  رگا  و 

وـکین و يراـک  نینچ  دـنک ، قـیوشت  صیرحت و  تبوـن  ذـخا  رد  يزاتـشیپ  مدـقت و  هب  تسا -  هتفرگ  تبوـن  رترید  هک  ار  يدرف  هجیتـن ، رد 
. دشابیم هتسیاش 

. دنکن سیردت  نارگید ، سرد  تبون  رد  يدرگاش  چیه  يارب  دشاب و ) قیقد  نادرگاش ، تبون  تیاعر  رد   ) دیاب ملعم 
. دیامن ءاضتقا  ار  يریخأت  نینچ  میدرک ، وگزاب  ار  اهنآ  البق  هک  یحلاصم  هنوگنآ  رگم  دزادنین . ریخأت  هب  ار  اهنآ  تبون  و 

اهنآ تبون  ریخأت  لاغـشا و  دـنهد ، رارق  رگید  یهورگ  رایتخا  رد  ار  دوخ  تبون  يدـنماضر ، رطاـخ و  بیط  اـب  نادرگاـش ، زا  یهورگ  رگا 
. تشاد دهاوخن  یعنام 

ملعم دـنوش ، رظن  فالتخا  يریگرد و  راچد  سرد ، هب  عورـش  رد  دـنروآ و  يور  داتـسا  هب  نامزمه  مه و  اب  نادرگاـش  زا  هورگ  دـنچ  رگا 
تـساوخ هب  درک . تیاعر  ار  یطئارـش  دروم ، نیا  رد  دیاب  هتبلا  دنک . زاغآ  ار  اههورگ  نیا  زا  کی  ره  سرد  هعرق ، زا  هدافتـسا  اب  دـناوتیم 

دهاوخ رارق  وگتفگ  ثحب و  دروم  هلاسم ، دوخ  نایب  طیارش و  نیا  هدرتسگ ، لصفم و  روط  هب  موس » عون   » شخب نیموس  رد  لاعتم  دنوادخ 
. تفرگ

نادرگاش شوه  ياهتوافت  دادعتسا و  زایتما  تیاعر   - 17

رتالاب و  دادعتـسا ، لاح و  یئاناوت و  قوف  هک  تسا  هتفرگ  شیپ  دوخ  لیـصحت  رد  ار  یـشور  هار و  يدرگاش ، هک  درک  ساسحا  ملعم  یتقو 
سرد و هب  تبسن  درگاش  تسا  نکمم  هک  دیآ  دیدپ  ملعم  رد  یتشحو  میب و  تلع ، نیمه  هب  و  تسا ، وا  یـصخش  تایـضتقم  طئارـش و  زا 

ربمایپ نخس  و  دنک ، شرافس  هیصوت و  نتشیوخ  اب  يارادم  قفر و  هب  ار  وا  دیاب  ددرگ ، ترفن  یگدزلد و  رطاخ و  ترجض  راچد  لیـصحت ،
: دومرف هک  دیامن  وگزاب  وا  يارب  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ 

. دنامیم ورف  ناوراک  هلفاق و  زا  شبوکرم ، ندنار  ندیشک و  راب  رد  طارفا  تلع  هب  هکنآ  »
(279 « ) درادیم هاگن  شیوخ  بوکرم  دوخ و  يارب  ار  دـنمناوت  يرمک  تشپ و  هن  دـنکیم و  یط  ار  یتفاـسم  هن  ددرگیم ، ادـج  نآ  زا  و 

(. دنسریمن مه  دصقم  هب  هداتفا و  راک  زا  شبوکرم ، دوخ و  هکلب  )
ارادـم و قفر و  ربص و  گنرد و  هک  دراداو  ار  يو  ات  دـناسرب  وا  شوگ  هب  ار  زومآدـنپ  هدیجنـس و  ياهراتفگ  هنوگ  نیا  لاـثما  دـیاب  ملعم 

. دهد رارق  شیوخ  نیعلا  بصن  ار  ششوک  یعس و  رد  لادتعا  يور و  هنایم 
و هتشگ ، یحور  یگتـسخ  یگنتلد و  رطاخ و  لالم  راچد  شیوخ ، هدنیاسرف  ياهـششوک  اب  درگاش  هک  درک  ساسحا  ملعم  رگا  ناسنیدب  و 

دوخ یملع  تالاغتـشا  زا  هک  دـنک  رما  و  دـهد ، تحارتسا  روتـسد  وا  هب  دـیاب  تسا ، هدـش  رادومن  وا  رد  یتـالاح  نینچ  هنیمز  همدـقم و  اـی 
وا دادعتـسا  شوه و  ای  و  تسین ، اهنآ  روخ  رد  وا  نس  ای  و  درادن ، ار  نآ  كرد  تردق  هک  یباتک  ندناوخ  ای  ملع و  نتخومآ  زا  و  دـهاکب ،

. دنک يریگولج  تسا ، اسران  باتک ، نآ  ای  ملع و  نآ  مهف  رد 
اخ نف  ای  باتک  هب  لاغتشا  روظنم  هب  نادرگاش  قوذ  دادعتسا و  شوه و  شیامزآ  موزل 

ص:
رگا
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دربراک عاعش  ظاحل  زا  ملعم  رب  وا  لاح  هک  یئوجـشناد  دنک -  تروشم  یباتک  ای  نف و  ندناوخ  دروم  رد  دوخ  ملعم  اب  وجـشناد ، درگاش و 
وا شوه  نهذ و  هک  هاگنآ  رگم  دیامن ، رداص  دروم  نیا  رد  يروتـسد  هعلاطم ) نودب   ) دـیابن تسین -  نشور  شا  هظفاح  دادعتـسا و  مهف و 

. دروآ تسدب  یفاک  یهاگآ  هظفاح ، دادعتسا و  رظن  زا  شتالاح  زا  و  دیامزایب ، ار 
فظوم تسین ، اور  وا  رما  رد  ریخأت  تسا و  یئاناوت  دجاو  تسا  هدمآرب  وا  اب  تروشم  ددـص  رد  هک  يدرگاش  درک  ساسحا  ملعم  هچنانچ 

. دنک يربهار  لقتنم و  تسا -  هتفای  شراگن  بولطم ، نف  ملع و  نامه  هرابرد  هک  ناسآ -  هداس و  باتک  کی  هب  ار  يدرگاش  نینچ  تسا 
دیاب تسه  ياهتـسیاش  نهذ  و  یفاک ، كرد  تردق  ياراد  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  درگاش ، شوه  دادعتـسا و  شیامزآ  قیرط  زا  ملعم  رگا 
ینهذ یگدامآ  هک  یتروص  رد  ینعی  ، ) دزاس لقتنم  تسا  وا  دادعتـسا  شوه و  نهذ و  روخ  رد  هک  يرگید  باتک  هب  ناسآ  باتک  زا  ار  وا 
هچنانچ دـهدب .) رگید - ، نونف  مولع و  باتک و  عون  ظاحل  زا  ار -  يرتالاب  ماقم  هب  ءاقترا  هزاجا  وا  هب  دـیاب  درک  زارحا  ار  درگاش  یملع  و 

ار هدـیچیپ  باتک  هب  ناسآ  باتک  زا  لاقتنا  يارب  مزال  یگتـسیاش  یگدامآ و  هک  دـش  هجوتم  درگاش ، دادعتـسا  شوه و  شیاـمزآ  زا  سپ 
هک هاگنآ  ات  . ) دوش مرگرـس  ياهدـیچیپ  باتک  ملع و  هب  دـهدن  هزاجا  و  دراداو ، ناسآ  نف  هداس و  باتک  ناـمه  همادا  هب  ار  وا  دـیاب  درادـن 

قیال و يوجشناد  هاگنآ  اریز  دبای ؛ ) لاقتنا  ءاقترا و  يرت  هدیچیپ  یلالدتـسا و  باتک  هب  سپـس  دروآ و  تسدب  یفاک  یگدامآ  دادعتـسا و 
یگتسیاش هک  دنکیم  ساسحا  و  دباییم ، ءاقترا  تسا -  نآ  روخ  رد  هک  یلالدتسا -  هدیچیپ و  رتالاب و  باتک  ندناوخ  هب  هک  ياهتـسیاش 

یگدـنیازف رطاخ و  طاسبنا  دایدزا  بجوم  دـنیآ ، شوخ  یئاجباج  لاقتنا و  نیا  تسا ، هدوب  لاقتنا  ءاقترا و  نیا  ءاشنم  وا  ینهذ  یگدامآ  و 
کی لاقتنا  ای  باتک  نامه  رد  وا  فقوت  دوکر و  ینعی  نآ ، سکع  هک  یلاح  رد  تشگ . دهاوخ  لیصحت  رد  وا  كرحت  یباداش و  طاشن و 

وا یلیـصحت  كرحت  یباداش و  ندـش  شکورف  يدرـسلد و  ثعاب  ناسآ ، هداس و  باتک  هب  یلالدتـسا  یلوصا و  باتک  زا  قیال  يوجـشناد 
لاقتنا و نیا  تقایل ، نتـشاد  تروص  رد  تسا  مزال  وجـشناد ، یباداش  طاشن و  دایدزا  كرحت و  داجیا  رطاـخ  هب  نیارباـنب  . ) تشگ دـهاوخ 

(. دریگ ماجنا  ملعم -  روتسد  هراشا و  اب  هدیچیپ -  هب  ناسآ  زا  لکشم و  هب  هداس  زا  ءاقترا 
 - دشابن اراد  ار  اهنآ  یگمه  نتخومآ  طبـض و  تردق  هک  یتروص  رد  هتبلا  رتشیب -  ای  نف و  ود  رد  هک  دهد  هزاجا  وجـشناد  هب  دـیابن  ملعم 
مود هجرد  رد  هک  یسورد  ریاس  رب  دنراد  رارق  تسخن  هجرد  رد  تیمها  ظاحل  زا  هک  ار  یئاهسرد  دیاب  وا  دزاس . لیصحت  مرگرـس  ار  دوخ 

. دراد مدقم  دنراد  رارق  تیمها 
. مینکیم وگتفگ  عوضوم  نیا  هب  عجار  يرتشیب  لیصفت  اب  هیتآ  ياهثحب  رد  هللا  ءاش  نا  ام  و 

هک یـصاخ -  نف  ملع و  رد  وا  هک  داد  لاـمتحا  اـیوق  اـی  درک و  ادـیپ  نیقی  درگاـش ، دادعتـسا  ناـحتما  نومزآ و  قیرط  زا  ملعم  رگا  يراـب ،
ملع و نآ  هک  دهد  روتسد  وا  هب  دیاب  ددرگیمن ، لئان  نآ  رد  یتفرشیپ  هب  و  دروآیمن ، تسد  هب  یتیقفوم  تسا -  نآ  رد  لیـصحت  مرگرس 

. دوب راودیما  ناوتیم  نف  نآ  رد  درگاش  تیقفوم  يزوریپ و  هب  هک  يرگید  نف  دزرو ، لاغتشا  يرگید  نف  هب  هتفگ و  كرت  ار  نف 

درادن صصخت  نآ  رد  ملعم  هک  یمولع  حیبقت  مدع   - 18

ار اهنآ  هک  ار  یئاهـشناد  مولع و  ریاس  دـیابن  دـشاب  یـصاخ  نونف  مولع و  رد  صـصختم  ای  سیردـت و  راد  هدـهع  طقف  ملعم ، داتـسا و  رگا 
يریگ هدرخ  ریقحت و  عون  نیا  هچنانچ  دهد . هولج  شزرا  یب  تشز و  ار  اهنآ  هدرک و  ریقحت  حـیبقت و  وجـشناد  رظن  زا  دـنکیمن  سیردـت 

یهاگآ شنیب و  نآ  هرابرد  هک  يزیچ -  هب  تبـسن  ناسنا  اریز  دروخیم ؛ مشچ  هب  ناداـن  لـضف و  مک  داوس و  یب  ناـملعم  هیحاـن  زا  اـبلاغ 
هیلع  ) یلع نینمؤـملاریما  شیاـمرف  قـبط  و   ) دـیامنیم توادـع  هـنیک و  ترفن و  ساـسحا  دربیم -  رـس  هـب  يربـخ  یب  رد  نآ  زا  درادـن و 

(. دنتسه شیوخ  ياههتسنادان  نمشد  مدرم ، ینعی  ( ، 280  ) اولهج ام  ءادعا  سانلا  مالسلا :)
. دننکیم ریقحت  حیبقت و  ار  هقف  ملع  الومعم  یلقع ، مولع  ای  یبرع و  بدا  مولع  ناملعم  الثم 

هکنآ وـل  و  دـنمدرخ -  ملاـع و  ملعم  کـی  یلو  ( ؛ اـهنآ لاـثما  دنرامـشیم و  کـچوک  زیچاـن و  ار  ریـسفت  ثیدـح و  ملع  هـقف ، ناـملعم  و 
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ياشگ هار  ملعم ، دیاب  هکلب  درادن ؛ ) ار  رگید  ياهشناد  مولع و  ریقحت  قح  دنک -  سیردت  ار  نآ  ًاصاصتخا  دشاب و  ینف  ره  رد  صـصختم 
ار اهنآ  ای  درادـن و  یئاراک  صـصخت و  اـهنآ  هراـبرد  دوخ  هک  یئاهـشناد  مولع و  ، ) دـشاب رگید  ياهـشناد  مولع و  شزومآ  يارب  وجـشناد 
رد صصختم  ناملعم  هب  ار  وا  اهشناد ، نینچ  هب  وجشناد  زاین  تروص  رد  هداهن و  جرا  ار  اهـشناد  نیا  تسا  فظوم  یلو  دنکیمن ؛ سیردت 

(. دنک یئامنهار  اهنآ 
ماقم و زا  دـنکیم ، سیردـت  نادرگاش  هب  ار  نآ  دراد و  تراهم  نآ  رد  هک  یملع  شناد و  تبترم  ماقم و  هک  دومن  هظحالم  ملعم  هچنانچ 

مولع نآ  رد  هک  ددرگ  نومنهر  یناملعم  هب  ار  درگاش  تسا ، رخأتم  دنتسه  اهنآ  سیردت  راد  هدهع  نارگید  هک  يرگید  ياهـشناد  تبترم 
يرورض فئاظو  زا  یکی  یئامنهار  داشرا و  هنوگ  نیا  اریز  دنشابیم ؛ اهنآ  سیردت  مرگرـس  دنرادروخرب و  یئاراک  تراهم و  زا  يداینب 

. درک يرادساپ  شناد  نید و  زا  هلیسونیدب  و  دومن ، یهاوخریخ  اهنآ  هب  تبسن  هدرک و  يربهار  نآ  يوس  هب  ار  نیملسم  همه  دیاب  هک  تسا 
ملعم یـسانش  هفیظو  رادومن  نیرتلماک  ددرگ ، لامعا  نادرگاش -  حـلاصم  ظفح  روظنم  هب  رگا  ملعم -  ياـهیربهار  اـهیزوسلد و  هنوگ  نیا 

، اـهداشرا نینچ  نوچ  ( ؛ دـشابیم نادرگاـش  رد  هتـسیاش  تاـکلم  يوـق و  ندیـسر  رمث  هب  لـماع  تیبرت و  میلعت و  هشیپ  هفرح و  هب  تبـسن 
(. دزاسیم افوکش  بسانتم ، ياهشناد  مولع و  يریگارف  رد  ار  نادرگاش  دادعتسا 

هتسیاش ناملعم  هب  نادرگاش  داشرا   - 19

، دـنناوخیم سرد  وا  دزن  هک  ینادرگاش  ای  درگاش و  رگا  هک  تسا  نیا  نادرگاش ، هب  تبـسن  ملعم  یـساسا  مهم و  رایـسب  فئاـظو  زا  یکی 
رد ار  نادرگاش  حلاصم  طقف  هنیمز  نیا  رد  دیاب  وا  هک  ارچ ، دوشن ؛ هدرزآ  رطاخ و  هدیجنر  دندرگ ، لیصحت  مرگرس  زین  يرگید  داتسا  دزن 

(. دنکن شیوخ  تیثیح  ظفح  یصخش و  ضارغا  ینابرق  هجو ، چیه  هب  ار  نادرگاش  حلاصم  عفانم و  و  ، ) دریگ رظن 
رطاخ یگدـیجنر  رثأت و  راچد  رگید -  داتـسا  ملعم و  دزن  اهنآ  نادرگاش  لاغتـشا  رطاـخ  هب  ناداـن -  تیفرظ و  مک  دـیتاسا  ناـملعم و  رثکا 

. ددرگیم درخبان  نادان و  ناملعم  ریگنابیرگ  هک  تسا  یکاندرد  ياهبیسآ  اهتبیصم و  زا  یکی  يرظن ، گنت  نیا  هک  تفگ  دیاب  دنوشیم .
رد تمه ، یگیامورف  تین و  داسف  یمهفن و  یندوک و  تلع  هب  هک  دـیآیم  شیپ  یناملعم  يارب  رطاـخ  یگدرزآ  يرظن و  گـنت  نیا  زین  و 

. دنتسه یهلا  فده  دقاف  میلعت ، هفیظو  ءادا  ریسم 
ناشن هک  تسا  یئاسر  ایوگ و  لیلد  نیرت  نشور  زا  یکی  دوشیم ، هدـید  نادان  ناملعم  زا  ياهدـع  رد  هک  رگناـشیرپ  تـالاح  عضو و  نیا 
هکلب ( ؛ دنا هتفرگن  رظن  دم  رد  ار  يورخا  دنمـشزرا  ردـقنارگ و  شاداپ  راگدرورپ و  ياضر  میلعت ، تلاسر  هفیظو و  ءادا  رد  نانآ  دـهدیم 

شیوخ یبلط  هاج  سح  میلعت ، هار  زا  دنهاوخیم  هدوب و  مدرم  هاگدید  رد  رتنوزف  تیثیح  نیمات  زا  ترابع  تیبرت ، میلعت و  رد  نانآ  فده 
(. دننک ءاضرا  رتهب  هچ  ره  ار 

رگا تسا . وا  رادربنامرف  رومام و  ناگدنب  زا  زین  دوخ  ادخ ، ناگدنب  زا  ياهدع  تیبرت  میلعت و  تلاسر  هفیظو و  ءادا  رد  هک  دنادب  دیاب  ملعم 
نیا ندرپـس  اریز  دوش ؛ رطاـخ  هدرزآ  نیگمـشخ و  دـیابن  دزاـس  هفیظو  نیا  ءادا  هب  روماـم  ار  يرگید  هدـنب  شراـگدرورپ ، راگدـنوادخ و 

ردق و رب  دمآ ، شیپ  نیا  هکلب  دهاکیمن ؛ شراگدنوادخ  رورس و  دزن  رد  ار  وا  يوربآ  تیثیح و  زا  يزیچ  رگید ، دارفا  تسد  هب  تیرومام 
. دیازفایم لاعتم  دنوادخ  دزن  وا  ماقم  تعفر 

رارق لاثتما  تعاط و  دروم  يرگید  صاخـشا  ای  ملعم و  نیا  تسد  هب  وا  هتـساوخ  ناـمرف و  رما و  هک  دـنیبیم  لاـعتم  دـنوادخ  هک  هاـگنآ  و 
(. ددرگیم مهارف  وا  يدونشوخ  اضر و  بتارم  ، ) تسا هتفرگ 

اب وا  هک  درک  یگدامآ  ساسحا  شـشوک -  دادعتـسا و  كرحت و  طاشن و  ظاـحل  زا  وجـشناد -  رد  ملعم  رگا  یعطق ، هفیظو  مکح  هب  سپ 
تسخن دیاب  درادن  یفاک  یئاناوت  فده ، نیا  نیمات  رد  ملعم  دوخ  و  دنک ، لیصحت  ار  يددعتم  ياهـسرد  دناوتیم  یگدامآ  نینچ  نتـشاد 

داـشرا و هنوـگ  نیا  دـناوخب . وا  رب  ار  اهـسرد  نآ  و  دـیامن ، سیردـت  يو  هـب  ار  وا  رگید  ياهـسرد  اـت  دـنک  داـشرا  رگید  یملعم  هـب  ار  وا 
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. دشابیم لوئسم  دهعتم و  ملعم  ره  رد  تناما  تیاعر  سح  دوجو  رگنایامن  يزوسلد و  لامک  یسانش و  هفیظو  عبط  ياضتقم  یئامنهار ،
داتـسا نیا  ینعی  ( ، ) داهد وکین  شاداپ  يو  هب  يادـخ  هک   ) داتفا قاـفتا  نم  يرـصم  دـیتاسا  زا  یکی  اـب  فلؤم )  ) نم دوخ  يارب  هیـضق  نیا 

نومنهر يرگید  ناداتسا  هب  ارم  تشادن  یملع  مزال  یئاناوت  ای  و  یفاک ، لاجم  یئاناوت و  نم ، ددعتم  سورد  سیردت  يارب  نوچ  يرصم - 
(. تخاس

دروم هب  اجب و  یتروص  رد  دـنیامنیم  هعجارم  رگید  يداتـسا  هب  دوخبدوخ  نایوجـشناد  هک  هاگنآ  ای  و  رگید ، داتـسا  هب  داـشرا  یلک  روطب 
تاعالطا تیحالص و  دقاف  رگا  یلو  دشاب . وجشناد  رظن  دروم  ملع  سیردت  يارب  مزال  یگتسیاش  دجاو  رظن ، ره  زا  داتسا  نآ  هک  دشابیم 

و راذگتعدب ، ای  قساف  يدرم  داتسا ، نآ  ای  دشابن و  فقاو  داتسا  نآ  یملع  تراهم  نادقف  دوبمک و  نیا  زا  زین  وجشناد  دشاب و  یملع  یفاک 
تاکلم تالاح و  نایوجـشناد  رد  تسا  نکمم  هک  ياهنوگ  هب  دـشاب ، میلعت  رما  رد  رگید  طیارـش  دـقاف  ای  شزغل و  رپ  یملع ، ظاـحل  زا  اـی 

نآ رب  یملع  ياههدروارف  هک  یتاکلم  دزاس -  طاـطحنا  راـچد  ار  ناـنآ  یناـسنا  تیـصخش  دروآ و  دوجو  هب  ياهیاـمورف  تسپ و  تشز و 
ار دوخ  نایوجشناد  ملعم ، دیاب  يرآ  دسر . رظن  هب  رتهب  اهنآ  دزن  ندرکن  لیصحت  یطیارش  نینچ  رد  تسین -  نآ  زا  رتمهم  درادن و  حیجرت 
یناسنا و حیحـص  فده  کی  زا  ریذحت ، نیا  رد  زین  وا  روظنم  دیاب  هتبلا  دراد . رذـح  رب  تخـس  يداتـسا ، نینچ  هب  یگتفیرف  یگتفیـش و  زا 
، تین نسح  دـجاو  لمعلا و  حیحـص  دارفا  زا  ار  تین  نسح  دـقاف  راـکهابت و  دارفا  لاـعتم  دـنوادخ  نوچ  دـشاب ؛ رادروخرب  نیرفآ  تیقفوم 

. تسا هاگآ  هورگ  ود  نیا  تیصخش  توافت  هب  و  دناسانشیم ، هتخانشزاب و  الماک 
هعماج يارب  قیال  ناملعم  یفرعم  نتخاس و  هدامآ   - 20

زا و  درک ، زارحا  میلعت  ماـقم  يدـصت  يارب  ار  لالقتـسا  یگتـسیاش  و  تفاـی ، تسد  شناد  ملع و  رد  یبسن )  ) لاـمک دـح  هب  وجـشناد  رگا 
وا هک  روظنم  نیا  هب  وا -  هفرح  راک و  ندیشخب  ناماس  بیترت و  هب  ملعم  دیاب  دیدرگ ، زاین  یب  غراف و  یلک ) روطب   ) شناد ملع و  نتفرگارف 
هب لیلجت  ریدـقت و  يو  زا  و  دیاتـسب ، سلاجم  لفاحم و  رد  ار  وا  و  دـنک ، مایق  دـیامنب -  نارگید  يارب  ملع  میلعت  هب  مادـقا  دوخ  هبون  هب  زین 

، درگاش نیا  هک  یتروص  رد  اریز  دـیامن ؛ هیـصوت  قیوشت و  ضیرحت و  وا ، دزن  زا  نآ  نتفرگارف  ملع و  لیـصحت  هب  ار  مدرم  و  دروآ ، لـمع 
درگاش نینچ  یگتـسیاش  زا  ياهدع  تسا  نکمم  دریگ -  هدهع  هب  هدش  هتخانـش  داتـسا  داشرا  دییات و  نودـب  ار -  میلعت  بصنم  دوخبدوخ 

. دننامب عالطا  یب  لیصحتلا ، غراف 
. دننکن دامتعا  وا  یملع  یئآراک  تراهم و  هب  و  دنزاسن ، رارقرب  يدنویپ  سنا و  وا  اب  یعالطا ، یب  نیمه  تلع  هب  و 

ياههیام تامولعم و  رادـقم  هتخاس و  هاگآ  وا  یملع  ماقم  لاح و  هب  ار  هعماج  یفاک ، طسب  حرـش و  اب  هک  تسا  نیا  داتـسا  هفیظو  نیاربانب 
رظن هک  یئاـیازم  دـنک ، مـالعا  مدرم  هب  دراد  غارـس  وا  رد  هک  ار  اـیازم  هنوـگ  نیا  لاـثما  تلادـع و  یئاـسراپ و  يوـقت و  ياـههیاپ  یملع و 

. دنروآیم يور  ودب ، قایتشا  هقالع و  ساسحا  اب  هجیتن  رد  و  دیامنیم ؛ بلج  وا  يوس  هب  ار  لیصحت  هب  دنمهقالع  نادرگاش 
ياهنیمز و  شناد ، ملع و  نتفاـی  ناـمزاس  يارب  يرثؤـم  مهم و  رایـسب  لـماع  هعماـج ، هب  دـمآراک  دارفا  ندناسانـش  ینعی  یفرعم ، عوـن  نـیا 

هدهع هب  ار  نارگید  تیبرت  میلعت و  بصنم  دـهاوخیم  هک  يدرگاش  . ) دـشابیم نادرگاش  ناملعم و  هعماج و  لاح  حالـص  يارب  شزرارپ 
میلعت و هب  ماقم  رد  وا  یئآراک  یقالخا و  تقایل  یملع و  تیصخش  دیاب  و  دشاب ، رادروخرب  منانشوخ  يداتـسا  دییات  هناوتـشپ  زا  دیاب  دریگ 

(. ددرگ دییات  بیوصت و  يو  داتسا  هلیسو  هب  نارگید ، تیبرت 
دنک و لاغـشا  وا -  زا  یهاوخرظن  نودب  ار -  یملعم  ماقم  بصنم و  اسءار  دهاوخیم  لیـصحتلا  غراف  درگاش  هک  دنک  ساسحا  داتـسا  رگا 

يارب هرخالاب  و  تسا ، اسران  رصاق و  میلعت ، هفرح  لغـش و  ظاحل  زا  يو  ماقم  هک  دنادیم  داتـسا  هک  یلاح  رد  دزای -  تسد  سیردت  رما  هب 
لاغتشا دیاب  تسا -  رگید  ياهیزاس  هنیمز  لیـصحت و  ملعت و  هب  جاتحم  ۀجیتن  لیـصحت و  همادا  ملع و  نتفرگارف  هب  دنمزاین  میلعت ، هب  مادقا 

يریگولج وا  راک  زا  هدرک و  یفرعم  دنـسپان  ار  وا  لمع  تدـش ، هب  نارگید  رظن  زا  رود  تولخ و  رد  هدومن و  حـیبقت  وا  رظن  رد  ار  میلعت  هب 
شهوکن ار  وا  مادقا  حیحـص -  فده  دصق و  اب  هتبلا  نارگید -  روضح  رد  انلع و  داتفین  رثؤم  وا  رد  داتـسا  یناهن  حـیبقت  یهن و  رگا  دـنک .
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تـسد هب  ار  نارگید  تیبرت  میلعت و  هب  مادقا  يارب  یفاک  یگدامآ  هداد و  همادا  دوخ  تالیـصحت  هب  هک  دزاس  شراداو  ماجنارـس  ات  دیامن ،
. دروآ

رد و  تسا ، وا  یفرعم  هب  فـظوم  درگاـش ، یگتـسیاش  تروـص  رد  داتـسا  هکنیا  ینعی   - ) فیلاـکت نیا  همه  ءاـشنم  هک  دـش  روآداـی  دـیاب 
هلزنم هب  درگاـش ، هب  تبـسن  ملعم  داتـسا و  هک  تسا  نیا  دـشابیم - ) میلعت  هب  مادـقا  رد  وا  تعناـمم  هب  فظوم  یگتـسیاش ، مدـع  تروص 

نامرد و حالصا و  هب  هک  یضرم  يرامیب و  قیقد  یئاسانش  يارب  یتصرف -  تقو و  ره  زا  دیاب  داتسا  تسا . رامیب  هب  تبسن  کشزپ  بیبط و 
هقادـم و تحت  ار  نآ  دـنک و  هدافتـسا  تسا -  يرامیب  نامه  روخ  رد  هک  ینامرد  تیفیک  زا  یهاگآ  روظنم  هب  زین  تسا و  دـنمزاین  اوادـم 

. دهد رارق  یسررب 
يدراوم دسانشیم ، تسرد  ار  اهنآ  نامرد  زرط  اهیرامیب و  اهفارحنا و  هنوگ  نیا  یئزج  قیقد و  دراوم  دنمشوه ، تسارف و  اب  ملعم  داتـسا و 

اب ار  اـهنآ  ناـمرد  قرط  دراوم و  نیا  همه  شوهاـب ، ملعم  یلو  داد . هئارا  اـجکی  یلک ، هطباـض  هدـعاق و  کـی  تحت  ار  اـهنآ  ناوـتیمن  هک 
(. دشابیم ناسآ  دنمشوه  ملعم  يارب  اهنآ  یئاسانش  یلک ، هطباض  نادقف  مغریلع  و  ، ) دنکیم مادقا  اهنآ  كرادت  هب  هتفایزاب و  تراهم ،

. تسا روخرد  يراتفگ  هتسیاش و  یلاقم  نخس و  یماقم ، دروم و  ره  يارب  نوچ 
. دنسانشیم الماک  ار  نآ  شوهاب ، كریز و  کشزپ  ملعم و  هک  دراد  دوجو  يرثؤم  نامرد  هار  وراد و  يرامیب ، عون  ره  يارب  و 

سرد هسلج  سیردت و  رما  رد  ملعم  هژیو  فئاظو  بادآ و  موس : شخب 

شناد ملع و  ماقم  زا  لیلجت  روظنم  هب  رهاظ  نتساریپ  نتسارآ و   - 1

یندب هماج و  اب  و  دـشابیم ، وا  تئیه  سابل و  رظن  زا  تبیه  راقو و  رگنایامن  هک  یئاه  هنیمز  گرب و  زاس و  لماک و  یگدامآ  اب  ملعم  دـیاب 
نیرتابیز نیرتوکین و  نیرتهب و  دیفـس  هماج  اریز  دـنک ؛ هیهت  باختنا و  دیفـس  هچراپ  زا  ار  شیوخ  هماج  و  دوش ، سرد  هسلج  دراو  هزیکاپ 

. تسا یمالسا  بادآ  رد  ناسنا  شوپ  نت  سابل و 
بلج ودـب  ار  نارظان  ياهلد  و  هدوب ، تناتم  راقو و  بجوم  هک  دـنک  رب  رد  ياهماج  دـیاب  وا  هکلب  دـهدن ؛ تیمها  اهبنارگ  رخاف و  ساـبل  هب 

هعمج و زامن  هماقا  هب  طوبرم  عماجم  دایعا و  لیبق  زا  یـسلاجم ، لـفاحم و  ناـیاوشیپ  ساـبل  هراـبرد  یـصوصن  ثیداـحا و  هکناـنچ  دـیامن .
ار یـسابل  یـسلجم ، عمجم و  ره  هتـسجرب  ءاضعا  دـیاب  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اـهنآ  همه  هک   ) تسا هدیـسر  اـم  هب  اـهنآ  لاـثما  تعاـمج و 

. دیامن بلج  ار  مدرم  بولق  هدوب و  نیرفآراقو  هک  دننک  باختنا 
(. دننک هدافتسا  یئاهسابل  نانچ  زا  دیاب  دندربیم  رس  هب  عامتجا  نایم  رد  هک  یئاهتصرف  مامت  رد  مدرم  همه  یتح  و 

حیحـص و ثیداـحا  راـبخا و  مالــسا ،» رد  شیاریپ  شیارآ و  بادآ  ( » 281  ) لـمجتلا و  يزلا )  ) باـتک نمـض  یفاـکلا ، رد  ینیلک  موحرم 
 - رهاـظ نتـساریپ  نتـسارآ و  لـمجت و  بادآ  همه  زا  ثحب  یهتنم ، دوزفا . نآ  رب  يزیچ  ناوـتیمن  هک  تسا  هدروآ  هنیمز  نیا  رد  يربـتعم 

. دشابیم ام  باتک  هلاسر و  عوضوم  زا  جراخ  تسا -  هدش  دای  لصفم  روطب  یفاکلا »  » باتک رد  هک  هنوگنآ 
سدقم تعیرش  هب  نداهن  جرا  شناد و  ملع و  تشادگرزب  لیلجت و  زا  ترابع  رهاظ ، نتسارآ  نتـساریپ و  زا  ملعم  روظنم  دیاب  لاح ، ره  هب 

. دشاب مالسا 
یتشز بیع و  هنوگ  ره  زا  ار  نتشیوخ  هدز و  هناش  ار  دوخ  تروص  يوم  هتخاس و  وبشوخ  ار  دوخ  سرد ، هسلج  هب  دورو  ماگنه  هب  دیاب  وا 

. دیاریپب روآ  زازئمشا  هدننز و  راثآ  و 
مادـنا ياپارـس  درکیم و  لسغ  دـندمآیم -  وا  رـضحم  هب  ثیدـح  نتفرگارف  ندینـش و  يارب  مدرم  هک  هاـگنآ  فلـس -  ناـگرزب  زا  یکی 

. دادیم وشتسش  ار  شیوخ 
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یسرک رب  سپس  و  داهنیم ، رـس  رب  ار  ابع  شوپالاب و  درکیم و  رب  رد  ون  ياهماج  تخاسیم  وبـشوخ  رطعم و  ار  دوخ  ندب  هکنآ  زا  سپ  و 
. دومنیم سولج  سیردت  هاگیاج  و 

غراف ثیدـح ، نتفگ  زا  هک  هاگنآ  ات  تشادیم ) هاگن  وبـشوخ  ار  سرد  هسلج  ياضف  و   ) درکیم ریخبت  ار  يرطعم  هداـم  دوع و  هراومه ، و 
. تشگیم

: تفگیم و 
.« مشاـب نآ  تمظع  هوکـش و  رادـساپ  هداـهن و  جرا  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یمارگ لوسر  ثیدـح  هک  مدـنمهقالع  تخـس  نم  »

(282)

هفیظو ماجنا  هب  عورش  نیح  رد  ادخ  اب  ملعم  یگتسبمه  ظفح  ءاعد و   - 2

( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  زا  هک  یئاعد  دـیاب  دـیآ ، نوریب  دوخ  هناـخ  زا  سیردـت  دـصق  هب  دـهاوخیم  ملعم  هک  هاـگنآ 
: دیوگب و  دزاس ، يراج  نابز  لد و  رب  تسا ، هدش  تیاور 

لج و  كؤامـسا ، تسدقت  و  كراج ، زع  یلع ، لهجی  وا  لهجا  وا  ملظا ، وا  ملظا  وا  لزا ، وا  لزا  وا  لضا ، وا  لضا  نا  کب  ذوعا  ینا  مهللا 
(283  ) كریغ هلا  و ال  كوانث ،

مناشک ینادان  هب  ار  نارگید  منیبب ، متس  ای  منک  متس  مزغلب ، ای  منازغلب و  مدرگ ، هارمگ  ای  منادرگ و  هارمگ  ادابم  هک  مربیم  هانپ  وت  هب  ایادخ 
. تسا زارفرس  داهن ، وت  یگیاسمه  راوج و  هب  رس  هکنآ  ایادخ  مدرگ . نآ  راچد  دوخ  ای  و 

. تسین یگدنب  تدابع و  هتسیاش  یسک  وت ، زج  و  دشابیم ، دنمهوکش  میظع و  سب  وت ، شیاتس  و  سدقم ، وت  ياهمان  و 
: دیوگب سپس 

(284  ) یناسل یلع  قحلا  ردا  ینانج و  تبث  مهللا  میظعلا ، یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  هللا ، یلع  تلکوت  هللا ، یبسح  هللا ، مسب 
دی تحت  اهشبنج  اهورین و  همه  مراپـسیم ، ودـب  ار  نتـشیوخ  تسا . هدنـسب  ارم  دـنکیم و  تیافک  ارم  جـئاوح  هک  یئادـخ  ادـخ ، ماـن  هب 

. زاس يراج  منابز  رب  ناوارف  ار  قح  و  رادهاگن ، راوتسا  رادیاپ و  ار  مبلق  ایادخ  راب  دشابیم . گرزب  الاو و  هک  تسا  یئادخ  تردق 
رارمتـسا ار  ادخ  دای  رکذ و  درادـیمرب -  ماگ  سرد ، هسلج  هب  نتفر  تهج  رد  دـهنیم و  نوریب  هناخ  زا  اپ  هک  ياهظحل  نآ  زا  دـیاب -  ملعم 

. ددرگ سرد  هسلج  دراو  هک  هاگنآ  ات  دیامن  ظفح  وا  اب  ار  شیوخ  یگتسباو  و  دهد ،
. دیوج ددم  شیوخ  قیفوت  يارب  وا  زا  هراومه  هدرکن و  شومارف  تدم  نیا  رد  ار  يادخ  هرخالاب  و 

سرد رد  قیفوت  يارب  ادخ  اب  یگتسبمه  نیا  رارمتسا  همادا و   - 3

هاگشتسرپ دجـسم و  رد  سرد  هسلج  رگا  دیامن . نارـضاح  راثن  ار  دوخ  دورد  مالـس و  دیاب  ددرگیم ، سرد  سلجم  دراو  ملعم  هک  هاگنآ 
. دنک هماقا  ار  دجسم » رب  دورد  تینهت و  تیحت =   » زامن تعکر  ود  سرد ، هب  عورش  زا  لبق  تسا  هتسیاش  ددرگ  رئاد  نیملسم 

ار وا  هک  دیما  نیدب  دـیامن ، هماقا  ار  یهلا  ساپـس  رکـش و  زامن  تعکر  ود  ددرگ ، دـقعنم  دجـسم  طیحم  زا  جراخ  رد  هسلج  نیا  هچنانچ  و 
. دیامرف تمحرم  ودب  ار  سیردت  یگتسیاش  تیلها و  هتشاد و  قفوم 

هدومن دیؤم  قفوم و  ار  وا  هتـشادهاگن و  راوتـسا  ار  وا  یملع  ياهماگ  لاعتم  دنوادخ  ات  دروآ  ياجب  تجاح  زامن  تعکر  ود  دناوتیم  ای  و 
. دیامرف ظفح  شزغل  زا  و 

زامن ای  رکـش و  زامن  دـیق  نودـب  ار -  قلطم  زامن  تعکر  ود  ددرگیم  لیکـشت  دجـسم  جراخ  رد  هک  یـسرد  تاـسلج  رد  دـناوتیم  ملعم 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 383 

http://www.ghaemiyeh.com


دیق و هنوگره  زا  يراع  دـناوتیم  هکلب  دوش ؛ ءادا  یـصاخ  هجو  ناونع و  تحت  وا  زامن  امتح  هک  تسین  مزال  ینعی   ) دروآ ياجب  تجاح - 
ار نآ  مالـسا  تعیرـش  هک  تسا  ینوناق  نیرتبوبحم  داهن و  نیرتهب  زامن  اریز  دـنک ؛ هماـقا  ادـخ  يارب  اـعوطت و  ار  زاـمن  تعکر  ود  یهجو ،

(285  ) تسا . هدرک عیرشت  عضو و 
هب ثیداحا  تایاور و  رظن  زا  نونکات  دیمان ) سردـلا » ةولـص   » ار نآ  ناوتب  هک   ) سورد رطاخ  هب  زامن  تعکر  ود  ندوب  بحتـسم  هلاسم  اما 

. دناهتسناد بحتسم  ار  يزامن  نینچ  ءاهقف ، ءاملع و  زا  یخرب  هچرگا  تسا ؛ هدیسرن  توبث 
تـساوخرد ار  شیوخ  يرای  قیفوت و  لاعتم ، دـنوادخ  زا  ناونع ،-  ره  زا  يراـع  اـی  و  ناونع ، ره  اـب  زاـمن -  تعکر  ود  زا  سپ  ملعم  دـیاب 

. دراد نوصم  هابتشا  شزغل و  ءاطخ و  زا  ار  يو  هک  دهاوخب  وا  زا  هدومن و 

بدا تکازن و  راقو و  اب  هتخیمآ  سولج   - 4

و  ) دنیـشنب سرد  هسلج  رد  ریز ، هب  رـس  هداـتفا و  و  یمرن ، عوشخ و  ینتورف و  عضاوت و  تناـتم و  راـقو و  اـب  ماوـت  شمارآ و  اـب  دـیاب  ملعم 
تشپ هک   ) دنک سولج  تسا  بحتسم  زامن ، رد  هک  یتروص  نامه  هب  وناز و  ود  ینعی ) دیامن ، میظنت  دنیآ  شوخ  يزرط  اب  ار  دوخ  سولج 

ار اهنآ  هتشادهاگن و  الاب  ار  دوخ  نار  قاس و  هک  یلاح  رد  دوخ -  نمیـشن  رب  ای  ونازراهچ و  دریگ .) رارق  تسار  ياپ  فک  يور  پچ  ياپ 
. دنیشنن تسا  هتفرگ  لغب  رد  تسد  ود  اب 

تروص رد  ملعم  هک  تسا  یهیدـب   ) دزیهرپب تسا  دـنیآ  شوخان  هورکم و  هدـننز و  هک  یتسـشن  عون  ره  زا  رایتخا  ناـکما و  تروص  رد  و 
ود ره  ای  کی  دیابن  هجوم  رذع  نتـشاد  نودب  وا  اذل ) دشابیمن ؛ دوخ  زرط  رد  اهنیئآ  نیا  تیاعر  هب  فظوم  رایتخا ، مدع  ای  ناکما و  مدـع 

تیاعر ار  تکازن  بدا و  دوخ ، سولج  زرط  رد  دـیاب  هتفرمهیور  و  دـیامن ، هیکت  نآ  دـننام  ولهپ و  اـی  تشپ و  هب  دـنک ، زارد  ار  دوخ  ياـپ 
. دنک

سلجم هک  یعقاوم  رد  اما  تسا . مزال  يرورض و  سیردت ، ماگنه  هب  ارـصحنم  سولج ، زرط  هب  طوبرم  ياهنیئآ  بادآ و  نیا  مامت  تیاعر 
هب نایوجـشناد  نادرگاش و  اریز  تسا ؛ عنامالب  نتـسشن ، سولج و  عون  ره  تفرگ ، نایاپ  سیردـت ، راـک  دـش و  جراـخ  تیمـسر  زا  سرد 

. دـیامن سولج  دـنکیم  ءاضتقا  وا  تحارتسا  هک  روط  ره  فلکت و  زا  جراـخ  یعیبط و  یتلاـح  اـب  دـناوتیم  وا  و  ( ؛ دنتـسه وا  دـنزرف  هلزنم 
. دشابیم شناد  ملع و  زا  ینادردق  و  نیئآ ، نید و  ماقم  زا  لیلجت  نداهن و  جرا  سرد ، هسلج  رد  بادآ  نیا  تیاعر  زا  روظنم 

(. درادن یترورض  بادآ ، نیا  تیاعر  دیسر ، نایاپ  هب  سرد  هک  یعقوم  ینعی  تروصنیا  ریغ  رد  و 

سرد هسلج  رد  ملعم  سولج  تمس  تهج و  میظنت  نییعت و   - 5

عون نیرتهب  نیرتفیرـش و  هلبق ، ربارب  رد  نتـسشن  اریز  دـنک ؛ سولج  هلبق ، هب  ور  ملعم  تسا  هتـسیاش  هک  تسنآ  رب  داقتعا  ار  ءاملع  زا  یخرب 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تسا . اهنتسشن 

(286  ) اهب لبقتسا  ام  سلاجملاریخ 
. دشابیم هلبق  هب  ور  هک  تسا  یئاه  تسشن  اهنتسشن ، نیرتهب 

: تفگ ناوتیم  یلو 
زا ترابع  هک  يدایز  دارفا   ) ارهق یعـضو  نینچ  رد  اریز  تسا ؛ هداد  ماـجنا  ار  یبحتـسم  راـک  ـالمتحم  دـنک  سولج  هلبق  هب  تشپ  ملعم  رگا 

تلیضف و نیا  زا  زین  رگید  نیعمتسم  ریاس  هنوگ  نیمه  و  تفرگ ، دنهاوخ  رارق  هلبق  ربارب  رد  دنشاب ) یم   ) وا نایوجشناد  نادرگاش و  نامه )
. دندرگیم رادروخرب  تیزم 
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رد نایکاش  و  هلبق ، هب  تشپ  یـضاق  هک   ) تسا يراج  زین  دـنباییم ) روضح  وا  همکحم  رد  هک  یکاش  دارفا  و   ) یـضاق هراـبرد  مکح  نیمه 
رد نایکاش  ای  نییعادَـتُم و  نوچ  تسا ؛ رادروخرب  يرتنوزف  تیزم  زا  نایکاش ، یـضاق و  دروم  رد  سولج  زرط  نیا  دـنریگ .) رارق  نآ  ربارب 

. دنباییم ادخ  ربارب  رد  ار  نتشیوخ  دوجو ، مامت  اب  هتفرگ و  رارق  نیملسم  هجوت  نوناک  زکرم و  هلبق و  ربارب 
هدوهیب و نخس  هنوگ  ره  زا  یهلا ، هاگیاپ  لباقم  هلبق و  ربارب  رد  نایکاش  هک  دوریم  رامش  هب  يریگتخس  دیدشت و  یعون  هلزنم  هب  راک  نیا  و 

. دننیبب شیوخ  لامعا  رب  رظان  ار  يادخ  دننکیم ، دای  دنگوس  هک  هاگنآ  و  دنشاب ، رذح  رب  یتسردان ،
ارهق یلو  دـننک ؛ سولج  یتهج  هچ  رد  شنادرگاش  ملعم و  هک   ) تسا هدـشن  دراو  یـصاخ  ثیدـح  صن و  هراب ، نیا  رد  هک  دـنامن  هتفگان 

(. دننک میظنت  ار  دوخ  سولج  تهج  تسا  هدش  دای  هک  یتاهج  رد  نادرگاش  ملعم و  هک  دیامنیم  ءاضتقا  یشیدنارود ، حلاصم و  هب  هجوت 

فده دصق و  شیالاپ   - 6

هب دـیامن ؛ میظنت  تسرد  ار  دوـخ  فدـه  تین و  دـصق و  شیوـخ ، هناـخ  زا  جورخ  ماـگنه  یتـح  سیردـت و  هب  زاـغآ  زا  لـبق  دـیاب  مـلعم 
ناونع هب  هک  یماکحا  دشاب ، یبهذم  ماکحا  غیلبت  ینید و  دنمدوس  بلاطم  جیورت  ملع و  رشن  میلعت و  زا  ترابع  دیاب  وا  تین  هک  تروصنیا 

. دیامن شرازگ  نییبت و  نارگید  يارب  ار  اهنآ  هک  تسا  فظوم  رومام و  هدش و  هدرپس  ودب  تناما ،
راکشآ رهاظ و  ار  تقیقح  قح و  و  دیازفیب ، دوخ  یملع  بتارم  رب  هرکاذم ، سیردت و  قیرط  زا  هک  دشاب  نینچ  دیاب  وا  تین  فده و  زین  و 

. دزاس
. ددرگزاب تیعقاو ، قح و  يوس  هب  لطاب ، تسردان و  ءارآ  راکفا و  يوس  زا  رذگهر  نیا  زا  و 

حلاص و نادنمشناد  نیشیپ و  ءاملع  يارب  شنادرگاش ، دوخ و  ياعد  اب  و  هدومن ، دای  شیوخ  يادخ  زا  نایوجشناد  نادرگاش و  عمج  رد  و 
. دنیامن وزرآ  اهنآ  يارب  ار  یعیفر  تاماقم  هدرک و  ترفغم  بلط  دناهتشذگرد ، هک  ياهتسیاش 

زهجم دـنادرگیم ) دـنوادخ  هجوتم  ار  شبلق  و  ، ) دـسریم وا  رظن  هب  هک  یبولطم  فدـه  دـصق و  عون  ره  اـب  ار  نتـشیوخ  دـیاب  هتفرمهیور 
رب و  دـنک ، هدـنز  راضحا و  دوخ  رد  ار  الاو  ياهفدـه  دـصاقم و  دـشاب .) دـنمهرهب  یهلا  یناسنا و  حیحـص  یباـی  تهج  سح  زا  و   ) هتخاـس
رب یـسک  ره  لامعا  شزرا  تیمها و  اریز  ددرگ ؛ رت  هدنیازف  تمایق  زور  رد  وا  شاداپ  مجح  ات  دشخب  ینوزف  هدیدنـسپ  فادـها  نیا  مکارت 

رتدـنمجرا و وا  شاداپ  باوث و  دـشاب ، رت  هزیکاپ  رتالاو و  ناسنا ، هدارا  تین و  هک  دـنچ  ره  و  . ) تسا راوتـسا  وا  ياـهتین  فادـها و  ساـسا 
(. دوب دهاوخ  رتدنمهوکش 

: دیوگب نابز  اب  هک  تسین  نینچ  تین  زا  روظنم 
هکلب دروآ ؛ نابز  هب  دوخ  تین  ققحت  يارب  یـصاخ  ظافلا  اـههژاو و  تاراـبع و  و  مهدیم ، ماـجنا  فدـه  نـالف  رطاـخ  هب  ار  راـک  نیا  نم 

هب برقت  رطاـخ  هب  افرـص  دـیاب  هک  دـشابیم  یـصوصخم  راـک  نداد  ماـجنا  رب  هدارا  میکحت  لد و  نتخیگنارب  زا  تراـبع  تـین ، زا  روـظنم 
. دریگ ماجنا  وا  رماوا  زا  لاثتما  دنوادخ و 

: دیوگب دنک و  يزاب  ظافلا ، نابز و  اب  رگا  یتح 
دراد و یهاگآ  درذـگیم  وا  نورد  بلق و  رد  هچنآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  مهدـیم -  ماـجنا  ادـخ  رطاـخ  هب  ار  راـک  نیا  نم 

نارقا رب  و  دوش ، روهشم  رومان و  دنک و  دومن  سلاجم ، لفاحم و  رد  افرص  دهاوخیم  و  تسا ، یهلا  فده  دقاف  یـصخش  نینچ  هک  دنادیم 
ادخ و دوخ ، لایخ  هب  دـهاوخیم  هک  دـناوخ  راک  بیرف  زاب و  گنرین  دـیاب  ار  یـسک  نینچ  ددرگ -  دـنلب  رـس  قوفتم و  نابیقر ، لاثما و  و 

. دهد بیرف  ار  قلخ 
هب یگدولآ  تلع  هب  وا  تسا . علطم  هاگآ و  وا  دصق  زار و  یگدولآ  يدـیلپ و  تین و  داسف  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  يراکایر  وا  يرآ ،
 - یگدـنب تدابع و  هب  رهاظت  یگماجاسراپ و  و  ابیرف ، بناج و  هب  قح  يرهاظ  نتـشاد  دوجو  اب  راـب -  تیـصعم  فادـها  دـصاقم و  نینچ 
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. دشابیم یهلا  هجنکش  رفیک و  قحتسم 
. دراد هاگن  راوتسا  نامراتفگ  رد  ار  ام  هدومرف ، حالصا  ار  ام  لامعا  شیوخ ، مرک  لضف و  محارم و  لظ  رد  لاعتم  دنوادخ 

. دزاس هزیکاپ  كاپ و  يویند ، بئاوش  هنوگ  ره  زا  ار  ام  دصاقم  فادها و  نطاب و  دوخ ، ناسحا  تنم و  تاکرب  زا  و 

سرد هسلج  رد  تناتم  راقو و  ظفح   - 7

اجباج و  نمیشن ، اب  نتفر  شیپ  سپ و  زا  هتخاس و  رقتـسم  تهج  کی  تمـس و  کی  رد  ار  دوخ  هاگیاج  ناکما -  تروص  رد  دیاب -  ملعم 
، جایتحا مدع  تروص  رد  و  ندرب ، ورف  مه  رد  نتـسویپ و  مهب  هدوهیب و  تاکرح  زا  ار  اهتـسد  دنک و  يراددوخ  دـیدش  ياهناکت  و  ندـش ،

. دنک ظفح  ناشیرپ  ياههاگن  زا  ار  اهمشچ 
ار وا  هوکـش  تمرح و  دهاکیم و  ملعم  تبیه  زا  اهراک  هنوگ  نیا  اریز  دنک ؛ زیهرپ  دح ، زا  هدایز  ياههدنخ  یخوش و  حازم و  ترثک  زا  و 

. دنکیم نوریب  اهلد  زا  ار  وا  تزع  يزارفرس و  و  درادیم ، رب  نایم  زا  ار  وا  ماشتحا  و  دهدیم ، رارق  طوقس  ضرعم  رد 
رطاخ یگدوسرف  ندرتس  ندودز و  نادرگاش و  یباداش  طاشن و  دیدجت  روظنم  هب  تردن و  لیبس  رب  و   ) دـشاب كدـنا  رگا  یخوش  حازم و 

هک وا -  زا  سپ  همئا  ناربهار و  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  هکنانچ  هدیدنـسپ ؛ هدوتـس و  تسا  يراک  دریگ ، ) ماجنا  اهنآ 
نیمه ات  زین  ندـیدنخ  دـندرکیم . یخوش  حازم و  اهنآ ، بولق  تفلا  ناشنانیـشنمه و  نایم  سنا  داجیا  يارب  یهاـگ  دـناهتفای -  زاـب  ار  هار 

( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  درک . هدافتـسا  نآ  زا  سلجم  لها  طاشن  دیدجت  يارب  ناوتیم  تسا و  کیدزن  حازم  اب  رادـقم 
ناوتیم ار  ندیدنخ  رد  لادتعا  درکیمن . دنلب  ههقهق  هب  ادص  نکل  تشگیم ، نایامن  وا  هرانک  نیـسپس و  ياهنادـند  دـیدنخیم  هک  هاگنآ 

. دنکن زواجت  دح  نآ  زا  یمدآ  هدنخ  تسا  هتسیاش  هک  دومن  ریبعت  دنخبل » مسبت و   » هب
. دیامن حازم  تایضتقم ، قباطم  دوخ  نادرگاش  اب  و  دشاب ، نابز  شوخ  لدکاپ و  هک  تسین  نیا  زا  عنام  وا  راقو  ظفح  ملعم و  ندوب  يدج  )
زا یکی  ار  حازم  هیحور  نادنمـشناد  زا  یخرب  تسا . هدیدنـسپ  بولطم و  هزادـنا ، تیاعر  اـب  هکلب  تسین ؛ تشز  ملعم ، يارب  تلاـح  نیا  و 

. ددرگ قئاف  هرمزور  تالکشم  زا  يرایسب  رب  دناوتیم  دوخ ، هتخیرگ  هتسج و  ياهحازم  اب  ملعم ، اریز  دنا ؛ هدرمشرب  ملعم  يرورض  تافص 
ار طاشن  تلاح  دنکیم -  زورب  نادرگاش  یخرب  هیحان  زا  هک  یئاهدـمآ -  یپ  زیگنارورـس و  کچوک و  ثداوح  زا  يریگ  هرهب  ددـم  هب  و 

يارب شنادرگاش  دوخ و  رد  یطاشن  و  دـناهرب ، زیگنا  مغ  تالاح  یخرب  يانگنت  زا  ار  نادرگاش  دوخ و  هک  دزیگنارب  دوخ  راک  طـیحم  رد 
: دش روآدای  یناث  دیهش  هک  روطنامه  اما  دنک . داجیا  سرد 

تارج و ثعاب  دیامن  زواجت  دوخ  دح  زا  حازم  رگا  اریز  دـنک ؛ زواجت  نآ ، لدـتعم  دـح  زا  هداد و  رارق  دوخ  تداع  بأد و  ار  حازم  دـیابن 
. دهدیم رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  وا  مارتحا  هتشگ و  ملعم  هب  تبسن  نادرگاش  تراسج 

(. ددرگیم راوشد  وا  يارب  نادرگاش  میلعت  سرد و  هسلج  هرادا  هرادا و  هدش و  جرم  جره و  هب  رجنم  وا  سرد  و 

دشاب هدش  باسح  دیاب  نادرگاش  هب  ملعم  هاگن  هجوت و  زرط   - 8

نادرگاش همه  هدوب و  نایامن  وا ، سرد  سلجم  نارـضاح  همه  يارب  وا  هرهچ  هک  دنک  باختنا  ار  یهاگیاج  دوخ ، نتـسشن  يارب  دیاب  ملعم 
. دننیبب ار  وا  دنناوتب  نارضاح  و 

هرهچ امیـس و  هتخاس و  فوطعم  اهنادـب  اهنآ -  اب  يوگتفگ  زاین و  تروص  رد  ار -  دوخ  هژیو  تافتلا  هاگن و  دـناوتب  دوخ  هبون  هب  مه  وا  و 
. دنک هدهاشم  ار  اهنآ 

. دنادرگ ظوفحم  دوخ  هاگن  رظن و  اب  ار  همه  و  هدومن ، عیزوت  نادرگاش ، همه  نایم  هنالداع  ار  دوخ  هاگن  دیاب  وا 
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وا اب  هشقانم  ثحب و  مرگرـس  هکنآ  ای  و  دراذگیم ، نایم  رد  داتـسا  اب  یـشسرپ  درگاش ، کی  ای  دنکیم و  وگتفگ  يدرگاش  اب  هک  هاگنآ  و 
نس و مک  درگاش ، هنوگ  نیا  هچ  رگا  دیامن ؛ يور  ودب  دزاس و  فوطعم  ودب  ار  دوخ  هژیو  هاگن  درگنب و  وا  هب  نارگید  زا  شیب  دیاب  تسا ،
و عفرتـم ، دارفا  هـب  هجوـت  تاـفتلا و  نتخاـس  رـصحنم  صیـصخت و  اریز  دـشاب ؛ نیئاـپ  حطـس  رد  رگید  تاـهج  یملع و  ظاـحل  زا  اـی  لاـس 

. تسا ناراکایر  نارابج و  هویش  روهشم ، دارفا  هب  هاگن  نتخاس  دودحم  و  صخشتم ،
اذل دنکیم . ثحب  وا  اب  هتسشن و  وگتفگ  هب  داتسا  اب  هک  تسا  يدرگاش  هلزنم  هب  تسا  لوغشم  ندناوخ  تئارق و  هب  داتسا  دزن  هک  يدرگاش 

هب دـیاشگب و  هرهچ  وا  يارب  و   ) دـیامن فوطعم  ودـب  تسا -  طوبرم  وا  سرد  هب  هک  یبلاطم  دروم  رد  ار -  دوخ  هژیو  هاگن  تافتلا و  دـیاب 
. دنکن هقیاضم  غیرد و  اهنآ  لاؤس  لاح و  بسح  رب  نارگید -  هب  باطخ  تافتلا و  هاگن و  لذب  زا  دیاب  داتسا  دهد .) ارف  شوگ  شنانخس 

اهنآ يایازم  زا  ینادردق  تلیضفاب و  نادرگاش  هب  هژیو  مارتحا   - 9

نادرگاـش نانیـشنمه و  هب  تبـسن  درادیم -  راـک  هب  ار  يدـنیآ  شوـخ  راـتفر  قـالخا و  مدرم ، هدوـت  هراـبرد  هچنآ  زا  شیب  ملعم -  دـیاب 
. دریگ شیپ  رد  ار  یشوخ  راتفر  شیوخ ،

، دنراد يرترب  زایتما و  نارگید  رب  اهنآ ، لاثما  یحور و  تفارـش  ای  و  یگتـسیاش ، تقایل و  ای  یملع ، ای  ینـس ، ظاحل  زا  هک  ار  ینادرگاش  و 
 - درادیم مدقم  نتـشاد ، رارق  ور  شیپ  رد  ار  نانآ  هک  هزادنا  نامه  هب  سرد -  هسلج  رد  ار  ناشهاگیاج  هداد و  رارق  مارتحا  ریقوت و  دروم 

. دریگ رظن  رد  نانآ  يارب  ار  يدنموربآ  هاگیاج  و  دزارفرب ،
ياهفایق باداش و  یئامیـس  هداشگ و  ياهرهچ  هنامیمـص و  مرگ و  دورد  مالـس و  اب  هدومن و  تبحم  فطل و  راهظا  زین  نیریاس  هب  تبـسن  و 

. دزیخرب ياج  زا  اهنآ ، مدقم  تشاد  یمارگ  روظنم  هب  و  هدرک ، زاربا  ار  شیوخ  مارتحا  بتارم  نادنخ ، مسبتم و 
نینچ رابخا  نیا  نومـضم  زا  هک  ینعم  نیا  هب  دروخیم ؛ مشچ  هب  یماهیا  درگاش ، هب  مارتحا  هلاسم  رد  ثیداحا  رابخا و  یـضعب  رد  هچرگا 

یلو دیآیم . رامش  هب  هدوتسان  هورکم و  یلمع  ناونع  هب  راتفر  نیا  دشاب ، درگاش  هب  مارتحا  رگنایامن  ملعم ، راتفر  رگا  هک  دوشیم  هدافتـسا 
. تسین دنیآ  شوخان  هورکم و  هجو  چیه  هب  دشاب ، اهنآ  هب  مارتحا  زا  یکاح  نادرگاش ، اب  ملعم  دروخرب  زرط  رگا  ماهیا ، نینچ  مغر  یلع 

، نادرگاش هب  ملعم  مارتحا  هلاـسم  اـب  هک  یتروص  هب  اـهنآ -  هیجوت  تیفیک  راـبخا و  هنوگ  نیا  یـسررب  قیقحت و  هک  میدرگ  روآداـی  دـیاب 
قیقحت یسر و  روغ  ثیدحلا ، ملع  ینعی  دوخ  ياج  رد  عوضوم  نیا  دیاب  و  . ) تسا نوریب  باتک ، نیا  هلصوح  زا  دنکن -  ادیپ  یکاکطـصا 

(. دوش
هب مارتحا  تبحم و  قلخ و  نسح  نداد  ناشن  یناسنا ، درف  ره  هفیظو  نیاربانب ، دشاب . بوبحم  مرتحم و  نارگید  دزن  دراد  هقالع  یناسنا  ره  )
هک تسا  نیا  ملعم  یقـالخا  تافـص  نیرتـهب  دـشابیم . نادرگاـش  هب  تبـسن  رما  نیا  هب  فظوم  نارگید  زا  شیب  ملعم  یلو  تسا . نارگید 

نیـشنلد لامعا  هجوت و  هب  نادرگاـش ، اـمومع  و  كدوک ، هژیو ، هب  نوچ  دـهد ؛ ناـشن  تبحم  هفطاـع و  نادرگاـش ، ناـکدوک و  هب  تبـسن 
تبحم و زا  دیاب  دیامن ، دامتعا  ودب  دنک و  ادیپ  سنا  ملعم ، اب  دناوتب  درگاش  هکنآ  يارب  دنتسه . دنمزاین  ادیدش  وا ، تبحم  ملعم و  یقالخا 
ملعم و زا  تشاد ، اور  ار  نیهوت  وا  هب  تبـسن  ملعم  درکن و  هدـهاشم  مارتحا  تبحم و  هجوت و  ملعم ، زا  درگاش  یتقو  دوش . عابـشا  وا  هجوت 

. ددرگیم رازیب  وا  زا  هدافتسا 
هب هناخ  بتکم  ای  ناتـسکدوک و  ای  هناخ و  زا  یتقو  كدوک  اـصوصخم  هک  دریگیم  همـشچرس  اـجنیا  زا  نارگید  ملعم و  هجوت  ناـیم  قرف 

فرط زا  و  هدوب ، هفرط  کی  لیامت ، نیا  ینعی  دوشیمن . هلباـقم  ملعم ، هب  وا  هقـالع  لـیامت و  هک  دـنکیم  هظحـالم  دوشیم  لـقتنم  هسردـم 
اب یبرم ، ای  ردام  ردـپ و  هک  یلاح  رد  دریگیمن ؛ ماجنا  تبحم  نیا  رد  یلدابت  ددرگیمن و  زاربا  وا  هب  ياهقالع  یبرم ، هیحان  زا  ینعی  رگید 
وا رد  روصت  نیا  انایحا  تسا  نکمم  اذل  دندرکیم . راتفر  تبحم  یمرن و  قفر و  اب  هناخ ، بتکم  ای  ناتسکدوک و  رد  وا  اب  ای  و  لزنم ، رد  وا 

. دنکیم افج  وا  هب  هسردم ، ملعم  هک  دیآ  دوجو  هب 
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یگمه ملـسم  روط  هب  یلو  دـناهدرک . راـهظا  ینوگاـنوگ  تاـیرظن  ءارآ و  نـالاسدرخ ، ناـکدوک و  ياهیدـنمزاین  میـسقت  رد  ناسانـشناور 
نارگید اـی  ملعم  اـت  دریگ  رارق  ملعم  نارگید و  تبحم  دروم  هک  تسا  نآ  درگاـش ، كدوـک و  یعطق  ياهیدـنمزاین  زا  یکی  هک  دـندقتعم 

. دنزاس رادیب  وا  رد  ار  تبحم  تعاط و  سح  و  هدرک ، بلج  شیوخ  سرد  دوخ و  هب  تبسن  ار  وا  هقالع  دامتعا و  دنناوتب 
: دیوگیم یناث  دیهش 

. دشاب هتشاد  تیانع  درگاش ، یناور  زاین  نیا  هب  ملعم  دیاب 
يرتشیب راظتنا  وا  زا  اهنآ  نوچ  دـیامن ؛ دوخ  سرد  سلجم  هتـسجرب  نادرگاـش  هجوتم  ار  دوخ  تبحم  مارتحا و  رتشیب ، هچ  ره  صوصخب  و 

. دنراد
يربهر یبوخ  ریـسم  رد  ار  نآ  دـناوتیم  دـهد ، رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  دـشاب و  هتـشاد  یئانـشآ  درگاش  یناور  تجاح  نیا  هب  ملعم  رگا  و 

: دیامن يرادرب  هرهب  شزومآ  رما  يارب  نآ  زا  هدرک و 
( ار ياپزیرگ  لفط  دروآ  بتکم  هب  هعمج  یتبحم  همزمز  دوب  را  ملعم  سرد 

سیردت زا  لبق  ءاعد  ندناوخ  نآرق و  توالت   - 10

و هدرک ، تئارق  ار  میرک  نآرق  زا  ياهیآ  دـنچ  نمیت -  كربت و  ناونع  هب  سیردـت -  یملع و  شواک  ثحب و  هب  عورـش  زا  لبق  دـیاب  ملعم 
. درب هانپ  ادخ  هب  راگدرورپ ، تمحر  زا  دورطم  ناطیش  رش  زا  و  دنک ، ءاعد  نیملسم  ریاس  سرد و  هسلج  نارـضاح  دوخ و  يارب  نآ  زا  سپ 

: دیوگب الثم 
(. میجرلا ناطیشلا  نم  میلعلا  عیمسلا  هللااب  ذوعا ) ای -  ذیعتسا -(  )

، دیوگ ساپس  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  هلمج : اب   ) ار يادخ  و  دزاس ، يراج  نابز  لد و  رب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  رکذ : اب   ) ار يادخ  مان  و 
: دیوگب لاثم  ناونع  هب  ینعی  ، ) دتسرف دورد  مالس و  شنارای  نادناخ و  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رب  و 

دوخ و ردام  ردپ و  ناداتسا و  هژیو  هب  نیشیپ ، هتشذگرد و  ياحلص  ءاملع و  قح  رد  سپس  هباحـصا  هلآ و  هیبن و  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  و 
. دیامن ءاعد  زین ، ناکم  نآ  فقاو  قح  رد  دوشیم  رازگرب  نآ  لاثما  هسردم و  رد  سرد  هسلج  رگا  دنک . اعد  نارضاح ،

و دراد ، دوجو  یمیظع  تکرب  ریخ و  اـهاعد  هنوـگ  نیا  رد  یلو  تسا ؛ هدیـسرن  اـم  هب  هراـب  نیا  رد  یـصاخ  ثیدـح  یئاور و  دنـس  هچرگا 
نادنمشناد هویش  یملع ، لفاحم  سلاجم و  نینچ  رد  ءاعد  دشابیم . ءاعد  تباجا  يارب  یبسانم  لحم  دروم و  سرد ، هسلج  صاخ  تیعقوم 

هب زاغآ  زا  لبق  ار -  یهلا  هاگرد  هب  شیاین  ءاعد و  نانآ ، درک . يوریپ  نآ  زا  دیاب  هک  ياهریس  هویـش و  تسا ، نیـشیپ  ءاملع  هریـس  فلس و 
. دنتشاد یگتسبلد  هقالع و  نآ  هب  و  دنتسنادیم ، بحتسم  هرکاذم -  سرد و 

: تسا نینچ  نآ ، نومضم  و  دوش ، هدناوخ  سیردت  زا  لبق  دیاب  هک  دنتسنادیم  یئاهاعد  هلمج  زا  ار  ریز  ياعد  نادنمشناد ، زا  یضعب 
(287  ) یلع لهجی . وا  لهجا  و  ملظا ، وا  ملظا  و  لزا ، وا  لزا  و  لضا ، وا  لضا  نا  کب  ذوعا  ینا  مهللا  »

. املع یندز  و  ینعفنی ، ام  ینملع  و  ینتملع ، امب  ینعفنا  مهللا 
(288 . ) عمسی ءاعد ال  نم  عبشت و  سفن ال  نم  و  عشخی ، بلق ال  نم  و  عفنی ، ملع ال  نم  کب  ذوعا  ینا  مهللا  لاح . لک  یلع  هللادمحلا  و 
دوخ ای  مناشک و  ینادان  هب  منیب ، متـس  ای  منک و  متـس  مزغلب ، ای  منازغلب و  مدرگ ، هارمگ  ای  منک و  هارمگ  هکنیا  زا  مربیم  هاـنپ  وت  هب  ایادـخ 

رب ایادخ  دتفا ، دنمدوس  ارم  هک  زاس  نومنهر  یملع  هب  ارم  و  نادرگ ، دنمدوس  یتخومآ  نم  هب  هک  یملع  اب  ارم  ایادـخ  راب  مدرگ . نآ  راچد 
هک یملع  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  ایادـخ  راب  تسا . لاـعتم  دـنوادخ  نآ  زا  تـالاح  ماـمت  رد  یقیقح  ساپـس  ازفیب . نم  یهاـگآ  ملع و  بتارم 
هک یئاعد  زا  و  ددرگن ، عابشا  ریس و  هک  یسوه  زا  و  دباین ، هار  نادب  قح ، ربارب  رد  فاطعنا  یمرن و  عوشخ و  هک  یبلق  زا  و  دتفین ، دنمدوس 

. دوشن تباجا 
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اههژاو و هک  دیشیدنایم  نینچ  دومنیم و  باختنا  سرد -  هب  عورش  زا  لبق  نآرق ، توالت  يارب  ار -  یلعالا »  » هروس نادنمـشناد ، زا  یکی 
ياراد یسوم  میهاربا و  فحص  يرکذلا ، تعفن  نا  رکذف  یـسنتالف ، کئرقنـس  يدهف ، ردق  یلعالا ، لیبق : زا  هروس ، نیا  رد  دوجوم  ریباعت 

. تسا یملع  تارکاذم  ثحب و  اب  یصاخ  سناجت  بسانت و 
رکذـت و داشرا و  تیادـه و  لاعتم و  دـنوادخ  يالعا  ماـن  ثحب و  سرد و  هلاـسم  اـب  هک  تهج  نآ  زا  ار -  هروس  نیا  نیماـضم  ناوتیم  و 

. تسج یسأت  نادب  هتفرگ و  کین  لاف  هب  دشابیم -  بسانتم  الماک  راتشبن ، هفیحص  تئارق و 
: دشاب هلمج  نآ  زا  ریز  ياعد  دیاب  دناوخب ، یئاعد  دهاوخب  درب و  رس  هب  یهورگ  اب  یسک  رگا  تسا  هدش  تیاور  زین  و 

بئاصم انیلع  هب  نوهی  ام  نیقیلا  نم  و  کتنج ، هب  انغلبت  اـم  کـتعاط  نم  و  کتیـصعم ، نیب  اـننیب و  لوحی  اـم  کتیـشخ  نم  اـنل  مسقا  مهللا 
نم یلع  انرـصنا  و  انملظ ، نم  یلع  انراث  لعجا  و  انم ، ثراولا  اـهلعجا  و  اـنتییحا ، اـم  ( 289  ) نتوق انراصبا و  انعامـساب و  انعتم  مهللا  ایندـلا .

. اننید یف  انتبیصم  لعجت  و ال  اناداع ،
. انملع غلبم  انمه و ال  ربکا  انایند  لعجت  و ال 

(290 « ) انمحری نم ال  انیلع  طلست  و ال 
(. نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  )

داجیا یعنام  دس و  وت ، نامرف  هب  تبـسن  ام  ینامرفان  نایم  ام و  نایم  هک  نادرگ  ام  بیـصن  ار  دوخ  سرت  تیـشخ و  زا  شخب  نآ  ایادـخ  راب 
. دنک

. دناسرب دیواج  یتخبکین  وت و  تشهب  هب  ار  ام  هک  نک  روظنم  ام  يارب  ار  ياهرهب  ظح و  دوخ ، رماوا  زا  لاثتما  تعاطا و  زا  و 
ناسآ و ام  هاگدـید  زا  ایند  راوگان  ثداوح  بئاـصم و  نآ ، رذـگهر  زا  هک  نک  ءاـطع  اـم  هب  ياهنوگ  هب  تدوخ  هب  نیقی  زا  ار  اـم  مهـس  و 

رادروخرب يرادـیم -  هاگن  هدـنز  ار  ام  هک  یمادام  ام -  يورین  یئانیب و  یئاونـش و  سح  هلیـسو  هب  ار  ام  ایادـخ  راب  ددرگ . راومه  زیچاـن و 
نایز هب  ار  ام  نوخ  راد . هاگن  رادـیاپ  اـم  يارب  ار  اـهنآ  ریگم و  اـم  زا  ار  اـهورین  نیا  گرم  ماـگنه  اـت  ینعی  هد ، اـم  ثرا  ار  ناـمه  و  اـمرف ،

نید و رد  ار  ام  ياهيراتفرگ  تبیـصم و  هد . يرای  نامنانمـشد  رب  ار  ام  ریگرب . اهنآ  زا  ار  ام  ماقتنا  هد و  رارق  ام ، هب  نازواجتم  نارگمتس و 
محر ام  هب  هک  یناسک  امرفن ، ررقم  شناد  ملع و  یئاهن  دصقم  ششوک و  مامتها و  فده  یساسا  زکرم  ناونع  هب  ار  ایند  هدن . رارق  ام  نیئآ 

. نادرگم هریچ  طلسم و  ام  رب  دننکیمن 

میهفت سیردت و  شور  دعاوق و  نیرتهب  زا  هدافتسا   - 11

وا ددرگ . مهف  لباق  هجو ، نیرتناسآ  اب  يو  سرد  نآ ، رذگهر  زا  هک  دنک  باختنا  وجتسج و  ار  یـشور  هار و  دوخ ، سیردت  رد  ملعم  دیاب 
میهفت روظنم  هب  رگنـشور - ، نشور و  غیلب و  مارآ و  یناـیب  اـب  ماوت  ریباـعت ، اـههژاو و  نیرت  بسچلد  نیرتـشوخ و  زا  ناـکمالا  یتـح  دـیاب 

. دنک هدافتسا  نادرگاش - 
لئاسم یپ  رد  ار  یئانبور  بلاـطم  و  هتـشاد ، مدـقم  بلاـطم ، ریاـس  رب  دراد  رارق  لوا  هجرد  رد  تیمها ، يزاـسریز و  رظن  زا  هک  ار  یبلاـطم 
تیاعر ثحب ، عوضوم  یـسررب  قیقحت و  يارب  ار  يداینب  لئاسم  میظنت  بلاطم ، يزاـس  هنیمز  تامدـقم و  بیترت  رد  دـنک . داریا  یئاـنبریز 

. دنک توکس  یکدنا  دیامن ، فقو  عطق و  ار  یترابع  هلمج و  دیاب  هک  هاگنآ  دنک .
. دیامن تیاعر  ار  دوخ  نخس  مالک و  یگتسویپ  دنراد  طابترا  دنویپ و  مه  اب  اههلمج  هک  هاگنآ  و 

سرد ریباعت  ظافلا و  ای  يوتحم و  هب  طوبرم  تالکـشم  رارکت  هب  دـنمزاین  اـهنآ  زا  یخرب  اـی  سرد و  هسلج  نارـضاح  همه  هک  یتروص  رد 
. دیامن هداعا  ار  اهنآ  شرازگ  دیاب  هکلب  دزرون ؛ غیرد  نآ  هب  طوبرم  حیضوت  رارکت  زا  داتسا  دندوب 

تشاد بلطم  نآ  رب  ینخس  داریا و  یسک  رگا  ات  دنک  گنرد  توکـس و  یکدنا  دناسر ، نایاپ  هب  ار  ياهلاسم  حیـضوت  طسب و  هک  هاگنآ  و 
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. دراذگ نایم  رد  ار  نآ 
زا دیاب  دـنک ، نایب  هسلج  کی  نمـض  رد  نآ -  داریا  زا  سپ  ار -  ینید  ههبـش  کی  خـساپ  دـناوتیمن  هک  دـنک  ینیب  شیپ  نینچ  ملعم  رگا 

رگید تاسلج  هب  ار  نآ  خساپ  ههبـش و  داریا  عومجم  اساسا  ای  و  دـیامن ، وگزاب  هسلج  کی  رد  اعمج  ار  نآ  خـساپ  ینید و  ههبـش  نآ  حرط 
یسک و  دوش ، دقعنم  يداع -  مدرم  هدوت  يو و  صاخ  نادرگاش  زا  لکشتم  ینارـضاح -  عمج  رد  وا  سرد  رگا  صوصخب  دزاس . لوکوم 

دوـش و داریا  ياههبـش  یـسرد ، نینچ  رد  و  دـنیاین ، وا  سرد  هسلج  هب  هراـبود  ـالامتحا  هـک  دـنناسر  مـهب  روـضح  وا  سرد  رد  یناـسک  اـی 
اهنآ لد  زغم و  رد  ههبـش  نآ  یطئارـش  نینچ  رد  هک  تسا  یهیدـب  ددرگ ، لوکوم  رگید  تاسلج  هب  نآ  خـساپ  لح و  و  دـنامب ، باوجـالب 

(. دوشیم یقلت  ینید  هدش  هتفریذپ  لصا  کی  ناونع  هب  و   ) ددرگیم نیزگیاج 
بوشآ يارب  ياهنیمز  دنامیم ، باوجالب  هک  تاهبش  هنوگ  نیا  داریا  ارهق  دونـشب . ار  ههبـش  نیا  خساپ  هک  ددرگیمن  قفوم  زگره  انایحا  و 

هب وا  رد  ار  ینید  تسردان  ياهرادرک  ناماسبان و  ياههشیدـنا  ناشیرپ و  راکفا  و   ) دوشیم وا  يرادرکدـب  داـسف و  ینطاـب و  هنتف  یحور و 
(. روآیم ناغمرا 

سیردت رما  رد  اهشناد  مولع و  یقطنم  بترت  تیاعر   - 12

( دنتـسه یعونتم  مولع  سیردت  ناهاوخ  هک  دنیبب  ینایـضاقتم  ربارب  رد  ار  دوخ  و   ) دشاب هجاوم  يددعتم  ياهـسرد  اب  ملعم  هک  یتروص  رد 
. دشابیم مولع  ریاس  هب  تبسن  يرتنوزف  تفارش  دجاو  هک  دنک  سیردت  يرگید  سرد  ره  زا  شیپ  ار  یشناد  ملع و  دیاب 

، هقف ثیدح ، ریـسفت ، نید ، لوصا  بیترت : هب  هک  ینعم  نیا  هب  دهد . رارق  سیردت  تسخن  تبون  رد  ار  ملع  نیرتدنمـشزرا  دـیاب  هرخالاب  و 
رب بسانم و  بیترت  اب  رخأت -  مدـقت و  ظاحل  زا  اهنآ -  هب  زاین  ماقم و  هبترم و  بسح  رب  ار  مولع  ریاس  سایق ، نیمه  رب  ناـیب و  یناـعم  وحن ،

. دنک سیردت  نادرگاش  جایتحا  بسح 
اهشناد مولع و  نیا  تیمها  تاجرد  بتارم و  نآ ، نمـض  هک  درک  میهاوخ  وگزاب  ار  یبلاطم  ياهژیو -  باب  یط  هدـنیآ -  ياهثحب  رد  ام 

. دش دهاوخ  نشور 

بلاطم حیضوت  نایب و  رد  داصتقا  لادتعا و  تیاعر   - 13

لالم و بجوم  هک  دـنک  یئوگرپ  بلاطم  طسب  حرـش و  رد  نانچنآ  و  دزاـس ، ینـالوط  هزادـنا  نآ  ار  دوخ  سرد  هسلج  تدـم  دـیابن  ملعم 
نایب نادرگاش ؛ هک  تسا  نیا  سیردـت  زا  فدـه  اریز  ددرگ ؛ سرد  ندرپس  رطاخ  هب  طبـض و  مهف و  عنام  ای  نادرگاش و  رطاـخ  شیاـسرف 

. دنراپسب رطاخ  هب  ار  نآ  هدومن و  كرد  ار  داتسا 
نایم زا  تسا -  طبـض  مهف و  زا  تراـبع  هک  دـصقم -  فدـه و  ددرگ ، هدوسرف  هتـسخ و  نادرگاـش ، نهذ  نخـس ، هلاـطا  تلع  هب  نوچ  و 

. دوریم
طبض هب  لخم  ای  و  حیضوت ، ریرقت و  نایب و  زا  یتمـسق  صقن  بجوم  هک  دنک  رازگرب  دودحم  هاتوک و  نانچ  نآ  ار  دوخ  سرد  دیابن  ملعم 

. دوریم تسد  زا  سیردت  زا  فده  دوصقم و  و  دیآیم ، مزال  ضرغ  ضقن  زین  تروص  نیا  رد  اریز  ددرگ ؛ نادرگاش  كرد  و 
زا ار  نادرگاش  نارـضاح و  عاضوا  طئارـش و  تحلـصم و  یئوگ ، هدرـشف  ندومن و  دودـحم  ای  سرد و  نتخاس  ینالوط  رما  رد  دـیاب  ملعم 

قوقـش و مامت  دزاس و  ینالوط  ار  بلطم  داتـسا ، هک  دنـشاب  یگدامآ  رادـقم  نآ  ياراد  وا  نادرگاش  رگا  دریگ . رظن  رد  يریگ  هرهب  ظاحل 
بـسح رب  دیاب  تروصنیا  ریغ  رد  . ) دوب دهاوخ  عنامالب  سرد  هسلج  نتخاس  ینالوط  نخـس و  هلاطا  دیامن ، وگزاب  ار  نآ  عونتم  ياههخاش 

(. دنک میظنت  نآ  مدع  ای  نخس و  هلاطا  رظن  زا  ار  تقو  شیوخ ، نادرگاش  یملع  یحور و  تایضتقم  طئارش و 
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یحور یجازم و  لخم  ضراوع  زا  ملعم  تینوصم   - 14

شیوشت و راچد  ار  وا  رکف  ای  دربیم و  نایم  زا  ار  وا  شمارآ  هک  یـضراوع  زا  دـیاب  ددرگیم  سیردـت  راـک  ردـنا  تسد  ملعم  هک  هاـگنآ 
. دشاب نوصم  الماک  دزاسیم ، بارطضا 

باشیپ و ظاـحل  زا  ندوب  روصحم  یگنـشت ، یگنـسرگ ، يراـمیب ، زا : دـنترابع  ضراوع  نیا  دـنکن . سیردـت  اـساسا  یطئارـش  نینچ  رد  و 
. روآ جنر  يامرگ  امرس و  ساسحا  یلاحناشیرپ ، یگدز ، ترچ  یلاحیب ، مشخ ، هودنا ، طرفم ، یلاحشوخ  باسپ ،

فدـه و  دـنک ، میهفت  ـالماک  ار  دوخ  ناـیب  ثحب و  دـیاب -  دـیاش و  هک  روط  نآ  دـناوتن -  ملعم  هک  دـنوشیم  ثعاـب  ضراوع ، هنوگ  نیا 
. دیامن ءادا  ار  دوخ  بولطم 

کی رد  و  یتسردنت ، نیع  رد  ملعم  دیاب  اذل  . ) دـنک زاربا  هاگآدوخان -  روطب  ار -  یتسردان  ياوتف  يأر و  انایحا  هک  ددرگیم  بجوم  ای  و 
رارق نادـنمقالع  رایتخا  رد  ار  یحیحـص  ءارآ  راکفا و  ات  دزرو  لاغتـشا  سیردـت  هب  يداـع ، یعیبط و  یعـضو  رد  و  یحور ، ملاـس  طـئارش 

(. دهد

دازآ ياوه  تیمها  سرد و  هسلج  ای -  سرد -  هسلج  ياضف  هب  هجوت   - 15

يادص رس و  رابغ ، درگ و  دود ، لیبق : زا  نارـضاح ، هدننک  مرگرـس  ياههزیگنا  هدنهدرازآ و  لماوع  هنوگ  ره  زا  سرد ، هسلج  ياضف  دیاب 
هفیظو ءادا  زا  عنام  دـنزاسیم و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  رکف  هک  یلماوع  زا  اهنآ  لاثما  و  باتفآ ، هدـنزوس  شبات  تسا ، شمارآ  لخم  هک  دایز 

. دشاب نوصم  دندرگیم ، بولطم 
تتـشت و راچد  ار  ناسنا  ناور  دنکیم و  مرگرـس  دوخ  هب  ار  یمدآ  هشیدنا  رکف و  هک  ياهزیگنا  ره  زا  تعـسو ، نیع  رد  سرد  هسلج  دـیاب 

فدـه بولطم و  ضرغ  هدـننک ، مرگرـس  لماوع  زا  يراع  هدرتسگ و  یئاضف  نینچ  لظ  رد  اـت  دـشاب  ظوفحم  ـالماک  دزاـسیم ، یناـشیرپ 
. ددرگ نیمات  سیردت  یئاهن 

سیردت تقو  ریخأت  میدقت و  رد  مها  حلاصم  نادرگاش و  حلاصم  تیاعر   - 16

 - سرد هسلج  رد  دوخ  روضح  ریخأت  ای  میدقت و  رد  دشابن ، نایم  رد  دح  زا  نوزف  یتقـشم  مهم و  یترورـض  هک  یتروص  رد  ملعم -  دـیاب 
نآ نیماـت  زا  ریزگاـن  اـنایحا  مـلعم  هـک   ) ترورـض عاوـنا  زا  یکی  دـنک . تاـعارم  ار  نادرگاـش  تعاـمج  حـلاصم  زور -  تاـعاس  یط  رد 

. دشابیم بسانم  ياهتصرف  تاقوا و  رد  فیلات  فینصت و  هعلاطم و  هب  لاغتشا  ددرگیم )
سیردـت راک  رب  تیمها ، ظاحل  زا  هک  تسا -  مدـقم  نادرگاش  یعمج  حـلاصم  رب  هاگنآ  فینـصت -  هعلاطم و  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو 
نادرگاش تعامج  عفانم  حلاصم و  سیردت -  يارب  روضح  تقو  نییعت  ظاحل  زا  ملعم -  دیاب  تروصنیا  ریغ  رد  و  ، ) دـشاب هتـشاد  ناحجر 

(. دهد حیجرت  فیلات  هعلاطم و  هب  طوبرم  حلاصم  رب  ار 

سرد طیحم  اب  ادص  بسانت  تیاعر   - 17

. دنک دنلب  نارضاح ، زاین  هزادنا  زا  شیب  ار  دوخ  يادص  دیابن  ملعم 
الماک دنناوتن  هک  ياهنوگ  هب  ددرگن ، عومسم  تسرد  نارضاح ، زا  یخرب  يارب  انایحا  هک  دزاس  هاتوک  هتسهآ و  ردقنآ  ار  شیادص  دیابن  و 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا  دنیامن . كرد  ار  وا  نخس  ياوتحم 
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(291 « ) تسا رازیب  نیگمشخ و  هنوگدایرف  دنلب و  يادص  زا  و  درادیم ، تسود  ار  هاتوک  هتسهآ و  يادص  لاعتم ، دنوادخ  »
: مییوگب هک  تسا  نیا  رتهب 

رگا دشاب . اسر  زین  نارـضاح  يارب  دیاب  لاح  نیع  رد  دنک و  تیارـس  سرد  طیحم  زا  نوریب  هب  سرد  هسلج  ياضف  زا  دـیابن  ملعم ، يادـص 
نآ ار  دوخ  يادـص  ملعم  هچنانچ  دـبای ، روضح  تسا  یئاونـش  سح  فعـض  هعماس و  لقث  راـچد  هک  یـصخش  نادرگاـش ، عمج  ناـیم  رد 

یکاح و  دروخیم ، مشچ  هب  ثیدح  بتک  رد  هک  تسه  یتیاور  هنیمز  نیا  رد  هکلب  درادن ؛ یعنام  چیه  دونشب ، زین  وا  هک  دزاس  اسر  هزادنا 
(292  ) سا . تلیضف ياراد  يراک  نینچ  هک  دشابیم  نآ  زا 

سرد هسلج  رد  لادج  ءارم و  زا  يریگشیپ  و  شمارآ ، زا  يرادساپ  مظن و  ظفح  يارب  طایتحا  مزح و   - 18

گـناب و ریز  زا  هابتـشا  اـطخ و  طـلغ و  شزغل و  نوچ  دـیامن ؛ تنایـص  اـغوغ  ادـص و  رـس و  همهمه و  زا  ار  دوخ  سرد  هسلج  ملعم ، دـیاب 
و یملع ، تارکاذم  رد  اهنآ  بدا  ءوس  نادرگاش و  دـنلب  يادـص  رـس و  زا  ار  دوخ  سرد  هسلج  دـیاب  وا  دروآیم . رب  رـس  اغوغ ، شورخ و 

 - هلاسم نآ  لیمکت  زا  شیپ  رگید -  ياهاج  تاعوضوم و  هب  ثحب ، دروم  هلاـسم  ریـسم  فارحنا  زین  و  ثحب ، تاـهج  فـالتخا  تتـشت و 
وگزاـب ار  یبلاـطم  وا  هک  دـنیبب  و   ) دـنک هدـهاشم  ار  هلاـسم  ریـسم  زا  فارحنا  ياـههنیمز  نادرگاـش ، زا  یکی  يوـس  زا  رگا  دـیامن . ظـفح 

رشتنم نارـضاح  عمج  نایم  رد  وا  زیمآ  فارحنا  نخـس  هکنآ  زا  شیپ  تبحم -  فطل و  هزیمآ  اب  دراد ) یگناگیب  هلاسم  نآ  اب  هک  دیامنیم 
ددرگ روآدای  ار  یقیاقح  تاکن و  نارـضاح ، همه  هب  دـیاب  وا  دـنک . يریگولج  وا  فارحنا  زا  دروآ -  دوجو  هب  اهنآ  رد  یناجیه  و  ددرگ ،

. تسا روکذم  فارحنا  یتشز  حبق و  رگنایامن  هک 
رادـیدپ راـهظا و  تهج  رد  بولق  اـهلد و  هک  تسنآ  یملع  هرکاذـم  ثحب و  یئاـهن  فدـه  دوصقم و  نوـچ  هک  دـنک  دزـشوگ  اـهنآ  هب  و 

ارادم شمرن و  افـص و  قدص و  نانآ ، نایم  ددرگ و  ناگمه  دـئاع  يدـئاوف  تارمث و  نآ ، هیاس  رد  دـبای و  یگتـسبمه  مه  اب  قح ، نتخاس 
. دنیامن هدافتسا  الباقتم -  رگیدکی -  زا  دنک و  تموکح 

هدش دراو  يزوت  هنیک  اجیب و  تباقر  هشقانم و  لادج و  زیتس و  شهوکن  رد  هک  ار -  یتایاور  روکذم ، رادـشه  رکذـت و  زا  سپ  ملعم  دـیاب 
یملع تمس  ياراد  هک  یصاخشا  نادنمـشناد و  ءاملع و  يزوت  هنیک  یئوج و  هزیتس  تایاور ، نیا  رد  هژیو  هب  هک  دناوخب ، نانآ  رب  تسا - 

. تسا هدش  تمذم  شهوکن و  تخس  دناهدش ، هدناشن  ملع  هکیرا  رب  دنتسه و 
هک دروآیم  رب  رـس  هنیک  ینمـشد و  زا  ماجنارـس  یملع ، تارکاذـم  رد  یئوج  هزیتس  لادـج و  هک  ددرگ  روآداـی  نادرگاـش  هب  دـیاب  ملعم 

. تسا ینامیا  ینید و  سح  نداد  تسد  زا  و  رطاخ ، رکف و  یناشیرپ  زا  ترابع  نآ  ءوس  بقاوع 
هتفرمهیور و  يزرو ، ضرغ  هنوگ  ره  زا  هزیکاپ  هناصلاخ و  نادرگاـش ، یئآ  مهدرگ  عاـمتجا و  تسا  مزـال  هک  دـیامن  دزـشوگ  دـیاب  زین  و 

. دزاس روراب  اهنآ  يارب  ار  ترخآ  رد  یتخبکین  تداعس و  يویند و  هدئاف  ات  دشاب  ادخ  رطاخ  هب  طقف 

نادرگاش رد  یقالخا  تیلوئسم  سح  طابضنا و  داجیا   - 19

زا ای  و  دـهنیم ، رتارف  اپ  یقالخا ، نیزاوم  ای  عوضوم و  زرم  دـح و  زا  وگتفگ ، ثحب و  رد  نادرگاـش  زا  یکی  هک  درک  هظحـالم  ملعم  رگا 
يرواد هنافـصنم  تقیقح ، قح و  روهظ  تابثا و  زا  سپ  اـی  و  دـهدیم ، ناـشن  بدا  ءوس  یطابـضنا و  یب  يزوت و  هنیک  یتخـسرس و  دوخ ،

هب تبـسن  ای  و  دـنکیم ، بدا  هئاسا  تراسج و  نابئاغ  نارـضاح و  هب  ای  و  دـهد ، یمرـس  دایرف  دـنزیم و  گناب  تهج  یب  اـی  و  دـنکیمن ،
نارگید اب  سرد  نیح  رد  ای  و  دوریم ، باوخ  هب  سرد  هسلج  رد  ای  و  دیوجیم ، يرترب  قوفت و  تسشن ، رد  تسا  وا  زا  رت  قیال  هک  یسک 

تکازن و زا  رود  هک  ددرگیم  یلمع  بکترم  هرخالاب  و  دریگیم ، ءازهتـسا  هب  ار  نارـضاح  زا  یکی  ای  و  ددنخیم ، ای  و  دـنکیم ، تبحص 
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هنوگ نیا  زا  ادیدش  ملعم  دیاب  تسین ، وجـشناد  لصحم و  کی  روخ  رد  هجو  چیه  هب  شراتفر  و  دشابیم ، سرد  هسلج  هب  طوبرم  طابـضنا 
. دروآ لمع  هب  تعنامم  وا  هنادرخبان  لامعا 

. میراد شیپ  رد  ار  یحورشم  لصفم و  ثحب  ابیرق  درگاش ، ياوران  اور و  رادرک  و  دب ، بوخ و  راتفر  لامعا و  هرابرد 
هب طوبرم  هک  یثحب  اب  تسا - ) هدـمآ  نایم  هب  سرد  هسلج  سیردـت و  رما  رد  ملعم  فئاظو  زا  يوگتفگ  نمـض  رد  هک   - ) ثحب عون  نیا 
رد ملعم  فئاظو  هب  اجنیا  رد  ام  يوگتفگ  اریز  دراد ؛ توافت  میدرک ، دای  نآ  زا  البق  اـم  و  هدوب ، نادرگاـش  هدوتـسان  قـالخا  زا  يریگولج 
ود نیا  ناوتیم  هچرگا  تسا . هدوب  ناشدوخ  هب  تبـسن  درگاش  ملعم و  فئاظو  هب  طوبرم  هتـشذگ ، ثحب  یلو  دراد ؛ طاـبترا  سرد  هسلج 

القتـسم و زین  اجنیا  رد  دوب  رتهب  هک  درکیم  ءاضتقا  نینچ  هفیظو ، نیا  شزرا  نأش و  هب  تیانع  مامتها و  یلو  دومن ؛ ماـغدا  مه  رد  ار  ثحب 
. دریگ رارق  ثحب  دروم  صوصخ ، هب 

نادرگاش ياهشسرپ  هب  خساپ  تیفیک  دروم  رد  ارادم  قفر و   - 20

. دـهد ارف  شوگ  اهنآ  ياهـشسرپ  هب  و  هدادـن ، تسد  زا  ار  اهنآ  اب  یمرن  قفر و  و  هدرک ، یهارمه  ارادـم و  نادرگاش ، اب  ملعم  هراومه  دـیاب 
یئاسران روصق و  ءایح و  بجح و  تلع  هب  یلو  هدرک ؛ كرد  ار  بلطم  دوصقم  ینعم و  هکنیا  دوجو  اب  يدرگاش -  هک  درک  هظحالم  رگا 

 - ملعم دیاب  دـیآیم  رظن  هب  اسران  شدوصقم  زا  ریبعت  رد  وا  نایب  و  دـنک ، ریرقت  ار  دوخ  داریا  لاکـشا و  دـناوتیمن  نایب  صقن  تامولعم و 
ار مزال  خساپ  و  دیامن ، وگزاب  ار  شداریا  لاکـشا و  هجو  سپـس  هدرک و  نایب  ار  وا  روظنم  تسخن  تسا ،-  هدومن  كرد  ار  وا  دوصقم  هک 

. دهد حیضوت  شیوخ  تاعالطا  نازیم  هب 
زا دـیاب  دـنکیم ، لاکـشا  بلطم  نآ  هب  تهج  نیمه  هب  هدـش و  هبتـشم  درگاـش ، رب  ثحب ، زا  وا  روظنم  بلطم و  هک  دـش  هجوتم  ملعم  رگا 
وا هب  دیامن و  شسرپ  دشاب -  هدرک  هدارا  ار  اهنآ  تسا  نکمم  الامتحا  هک  وا -  نخـس  عوضوم  یلامتحا  قوقـش  دراوم و  هب  عجار  درگاش ،

: دیوگب
: تفگ دوب و  تبثم  وا  باوج  رگا  ینک ؟ نایب  ار  يزیچ  نینچ  یتساوخیم  ایآ 

. دنک نایب  ار  نآ  خساپ  ملعم  دیاب  تسا ، هدوب  نیمه  زین  نم  فده 
نیا هرابرد  درگاش  زا  دوخ  ياهـشسرپ  هب  رادقم  نآ  ات  و  ، ) دنک وگزاب  ار  رگید  تالمتحم  متـشادن ، يروظنم  نینچ  نم  هک  دـیوگب  رگا  و 

(. دیامن نایب  وا  يارب  ار  مزال  خساپ  دسرب و  وا  دوصقم  فده و  هب  ماجنارس  ات  دهد  همادا  تالمتحم 
هب تسا  ریزگاـن  یملعم  ره  اریز  دـنک ؛ ءازهتـسا  ریقحت و  ار  وا  دـیابن  ملعم  دوـمن ، لاؤـس  ياهدـننز  کـیکر و  بلطم  کـی  زا  درگاـش  رگا 

. تسین ياهراچ  نیا ، زج  نوچ  دهد ؛ خساپ  ضرغ ، ) یب  هناموصعم و   ) شسرپ هنوگره 
ناسنیدـب اهناسنا  همه  هک  ددرگ  روآداـی  وا  هب  تسا  اـجب  دریگ . رارق  شـسرپ  دروم  یکیکر  بلاـطم  تسا  نکمم  اـنایحا  يرهق ، روط  هب  و 

مامت ینعی  . ) دندش بایماک  قفوم و  هجیتن ، رد  دنداهن و  ماگ  یملع ، لئاسم  مهف  ملع و  لیصحت  هار  رد  ماجنارـس  ات  دندرکیم  وج  سرپ و 
انایحا هک  دندروآ  تسد  هب  شـسرپ ، لاؤس و  هیاس  رد  ار  تیقفوم  نیا  دندرگ ، دـنمهرهب  یملع  شنیب  شناد و  زا  دنتـسناوت  هک  یـصاخشا 

(. دیسریم رظن  هب  کیکر  هدننز و  هک  دنتخاسیم  حرطم  ار  یتالاؤس  ضرغ ، نودب 

دراو هزات  درگاش  هب  تبسن  وا  یئور  هداشگ  ملعم و  تافتلا  تبحم و   - 21

لابقتـسا وا  زا  یئور  هداشگ  طاسبنا و  اب  هدرک و  تبحم  راـهظا  وا  هب  ملعم  دـیاب  دـنک ، تکرـش  سرد  هسلج  رد  يدراو  هزاـت  صخـش  رگا 
ءاملع و روضح  رد  هژیو  هب  دراو -  هزات  بیرغ و  یـصخش  ره  نوچ  دروآ ؛ مهارف  ار  وا  ردص  حرـش  طاشن و  تابجوم  هلیـسونیدب  ات  دیامن 
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ار یگدز  تبیه  سرت و  نیا  یئور ، هداشگ  تبحم و  راهظا  قیرط  زا  ملعم  دیاب  هک   ) ددرگیم یگدز  تبیه  تشهد و  راچد  نادنمـشناد - 
(. دنک نوریب  وا  لد  زا 

مشچ ودب  هدنهدرازآ ، دولآ و  بجعت  ياههاگن  اب  ملعم  دیابن  دنکیم ، یگناگیب  تبرغ و  ساسحا  بیرغ ، دراو و  هزات  درف  نیا  نوچ  زین  و 
. دزاسیم تلجخ  مرش و  راچد  ار  وا  اههاگن  هنوگ  نیا  اریز  دزاس ؛ زکرمتم  وا  رد  دح ، زا  نوزف  ار  شهاگن  هتخود و 

وا تکرش  یملع و  شسرپ  لاؤس و  عنام  يو ، ءایح  مرش و  دشاب ، لیـصحت  يارب  یگتـسیاش  تیلها و  ياراد  تسا  نکمم  هکنیا  دوجو  اب  و 
(. دوشیم ملع  زا  تیمورحم  بجوم  و  ، ) هدیدرگ هرکاذم  ثحب و  رد 

سرد هسلج  هب  دنمشناد  ملاع و  دورو  اب  نامزمه  ملعم ، هفیظو   - 22

دیاب ، ) دـشاب ياهلاسم  سیردـت  هب  عورـش  مرگرـس  وا ، دورو  اب  نامزمه  مه  داتـسا  و  دروآ ، يور  سرد  هسلج  هب  یلـضاف  ملاـع و  درف  رگا 
همادا اب  نامزمه  دراو ، هزاـت  صخـش  نیا  دورو  رگا  دـیامن . گـنرد  هدرک و  يراددوخ  هلاـسم  نآ  رد  ثحب  همادا  زا  يو ) زا  لـیلجت  يارب 
وگزاب هلاسم  ملعم ، دیاب  دوش ) هسلج  دراو  ياهلاسم ، زا  ثحب  ءانثا  رد  بیرغ  صخـش  ای  ملاع و  نآ  ینعی   ) دتفا قافتا  هلاسم ، نآ  رد  ثحب 

. دنک هداعا  رارکت و  دراو  هزات  يارب  ار  نآ  زا  ياهدرشف  هصالخ و  دوصقم و  ای  هدش و 
هتـساخنرب و ياج  زا  نارـضاح ، تعامج  زونه  زین  و  ددرگ ، هرکاذـم  ثحب و  سلجم  دراو  سرد ، نتفرگ  ناـیاپ  همتت و  اـب  ناـمزمه  رگا  و 
ملاع و نیا  هک  هاگنآ  ات  دهد  رییغت  ار  ثحب  عوضوم  و  ددرگ ، يرگید  ثحب  دراو  هدرک ، اهر  ار  دوخ  يوگتفگ  همتت  دیاب  دـندشن ، قرفتم 
. دیامن لیمکت  ار  دوخ  هرکاذم  ثحب و  همتت  ای  دنک و  هداعا  ار  هدش  هتفگ  بلاطم  تسشن ، هکنآ  زا  سپ  دنک . سولج  دراو ، هزات  دنمشناد 

هجاوم نارـضاح ، ندـش  قرفتم  ماـیق و  اـب  دوخ -  سوـلج  نیح  رد  دراو -  هزاـت  دنمـشناد  هک  تسا  نیا  يارب  یقـالخا  هفیظو  نینچ  ءارجا 
. ددرگن

. دوشن یگدنمرش  تلجخ و  راچد  هجیتن ، رد  و 

درادن هطاحا  اهنادب  هک  یلئاسم  رد  یناوتان  زجع و  هب  فارتعا   - 23

: تسا نیا  ملعم  فئاظو  نیرتمهم  زا  یکی 
هک دنک  دروخرب  ياهلاسم  هب  سیردت  نمـض  رد  هکنآ  ای  و  درادن ، یهاگآ  هطاحا و  نادـب  هک  دـندرک  لاوس  یعوضوم  هرابرد  وا  زا  یتقو 

: دیوگب هدومن و  فارتعا  دوخ  زجع  هب  دیاب  دشاب ، هلاسم  نآ  رد  یهاگآ  عالطا و  دقاف 
: دیوگب دیاب  ای  مرادن ، یعالطا  نآ  زا 

: دیوگب احیرص  هکنآ  ای  و  مرادن ، یهاگآ  نآ  زا  لماک  روط  هب  ماهدرکن و  قیقحت  نآ  هرابرد 
: دیوگب ای  مناد ، یمن 

. منک رظندیدجت  نآ  هرابرد  دیاب 
: تسا نیا  دنمشناد  ملاع و  ناسنا  شناد  ياههناشن  زا  یکی  دیامنن . فاکنتسا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  یناوتان  زجع و  هب  فارتعا  زا  هرخالاب  و 

: دیوگب درادن ، یتسرد  یهاگآ  نآ  زا  هک  یلئاسم  هرابرد 
. تسا رت  ملاع  نادب  ادخ  و  مناد ، یمن 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع
. دیریگ شیپ  رد  ار  زیرگ  رارف و  هار  دیرادن ، نآ  هرابرد  یهاگآ  ملع و  هک  دندرک  لاؤس  يزیچ  هب  عجار  امش  زا  یتقو  »
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: دندرک ضرع 
؟ تسا هنوگچ  زیرگ  رارف و  نیا 

: دومرف
: دیئوگب

(. 293 « ) دنادیم رتهب  ادخ 
: دومرف هک  دناهدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا 

: دیئوگب دیرادن  یهاگآ  اهنآ  زا  هک  یبلاطم  هرابرد  و  دیروآ ، نابز  هب  دینادیم  ار  هچنآ  »
هاوخلد قبط  هدیجنسن و  ار  نآ  و  ، ) دوشیم یگدزباتش  راچد  نآ  رد  ای  دشکیم و  نوریب  ار  نآرق  زا  ياهیآ  يدرف ، انامه  تسا . رتاناد  ادخ 

، نیمز نامسآ و  نایم  زا  رترود  ياهلـصاف  هب  ور  نیا  زا  دزاسیم ، ) دومناو  شیوخ  لطاب  ياعدم  رب  یلیلد  ناونع  هب  و  دنکیم ، ینعم  دوخ 
(. 294 « ) دوش نوگنرس  هتشگ و  طوقس  راچد 

: تفگ هک  تسا  هدش  تیاور  نیعا  نب  ةرارز  زا 
؟ تسیچ شناگدنب  رب  دنوادخ  قح  مدیسرپ  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  »

: دومرف
(. 295 « ) دیئامن گنرد  فقوت و  توکس و  دینادیمن  هک  یئاهزیچ  هرابرد  و  دیئوگب ، مدرم  هب  دینادیم  هچنآ 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
: تسا هدومرف  شنزرس  ار  اهنآ  هداد و  رادشه  ینآرق ، هناشن  ود  و  ینامسآ ، باتک  زا  هیآ  ود  هب  ار  شیوخ  ناگدنب  لاعتم ، دنوادخ  »

. دنیوگن ینخس  دنرادن ، اهنآ  هرابرد  عالطا  یهاگآ و  ملع  هک  یبلاطم  هرابرد   - 1
. دنزاسن دودرم  دنتسه -  حیحص  یهاگآ  ملع و  دقاف  اهنآ ، هب  عجار  هک  ار -  یبلاطم  زین  و   - 2

: دیامرفیم میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
(296  ) قحلا . الا هللا  یلع  اولوقی  نا ال  باتکلا  قاثیم  مهیلع  ذخؤی  مل  ا 

. دندنبن غورد  وا  رب  دنیوگن و  رگید  ینخس  قح ، زج  دنوادخ  هرابرد  هک  دشن  هتفرگ  نامیپ  ینامسآ  باتک  رد  اهنآ  اب  ایآ 
: دومرف ای  و 

(297  ) هلیوأت . مهتءای امل  هملعب و  اوطیحی  مل  امب  اوبذک  لب 
هب عاجرا  هیجوت و  لیوأت و  زا  زونه  هک  یلاح  رد  مه  نآ  دنرادن ، هطاحا  نادب  یهاگآ  ملع و  رظن  زا  هک  دندرک  بیذـکت  ار  یقیاقح  هکلب 

(298 « ) تسا هدیسرن  نانآ  تسد  هب  یلیلد  هتفرگن و  رارق  نانآ  رایتخا  رد  يزیچ  نآ ، تیعقاو 
: تفگیم سابع  نبا 

ار منادیمن » يردا =  ال  ( » و دـنکن ، مالعا  ار  دوخ  یعالطا  یب  درادـن ، یفاک  یهاگآ  ملع و  نآ  زا  هک  یقیاقح  هب  عجار   ) دنمـشناد ملاع و 
مهارف وا  یئاوسر  يدوبان و  تابجوم  ینعی  دـنیبب ، بیـسآ  وا  ياههاگ  نتـشک  تاـیح و  زکارم  دزرو ، عاـنتما  نآ  نتفگ  زا  و  دـیامن ، كرت 

(299  ) درگ . یم
: تفگیم دوعسم  نب  هللادبع 

: دیوگب دیاب  دندرک  یشسرپ  درادن ، یهاگآ  ملع و  نآ  هرابرد  و  دنادیمن ، هک  يزیچ  هب  عجار  امش  زا  کی  ره  زا  رگا 
ناسنا یئاناد  شناد و  ملع و  موس  کی  درادن ، هطاحا  اهنادـب  ناسنا  هک  یلئاسم  رد  یهاگآ  مدـع  هب  مالعا  ینعی  منادیمن ، اریز  مناد ؛ یمن 

. دیآیم باسح  هب 
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: تسا هتفگ  هتسجرب  نادنمشناد  زا  یکی 
بوسحم ناسنا  ملع  یهاگآ و  موس  کی  درادن -  یهاگآ  اهنادـب  هک  یلئاسم  هب  خـساپ  رد  مناد - » یمن   » هلمج ینعی  ملعلا » ثلث  يرداال  »

تلاح ریـسا  هک  یناسک  فالخرب  دـنادیمن . هک  دـنادیم  لقادـح  و  تسین ، بکرم  لهج  تبیـصم  راتفرگ  يدرف ، نینچ  نوچ  ( ؛ ددرگیم
: دیوگیم ءالضف  زا  یکی  دننادیم .) هک  دننکیم  روصت  و  دننادیمن ، هک  دننادیمن  دنشابیم و  بکرم  لهج 

اهنآ هرابرد  هک  یلئاسم  رد  هراومه  ینعم : نیا  هب  دراذـگ ، ثاریم  هب  شیوخ  نارای  يارب  ار  يردا » ال  ، » دنمـشناد ملاع و  هک  تسا  هتـسیاش 
نآ نتفگ  هدش و  داتعم  سونام و  هلمج ، نیا  اب  وا  نارای  ات  دیوگب  يردا » ال   » ردقنآ و  هدروآ ، نابز  رب  تماهـش  اب  ار  هلمج  نیا  درادـن  ملع 
مزال دراوم  رد  و  دنشاب ، ) هتشاد  رایتخا  رد  يو  زا  یثاریم  ناونع  هب  ار  وا  ترابع  نیا  داتسا ، تشذگرد  زا  سپ  و  ، ) ددرگ ناسآ  اهنآ  يارب 

. دندنب راک  هب  ار  نآ  زاین ، ماگنه  هب  و 
: دیوگیم يرگید  دنمشناد 

، يزاس يراج  نابز  رب  بسانم  دروم  رد  ار  نآ  يروآ و  مهارف  دوخ  رد  ار  يرداال »  » نتفگ تماهـش  رگا  اریز  يزومایب ؛ ار  يردا » ال   » دـیاب
هلمج منادیمن » يردا =  ال   » ياج هب  ینادـب و  یناوتب  ماجنارـس  اـت  دـنزاس ، هاـگآ  ملاـع و  ارت  نارگید ، هک  ددرگیم  وت  بیـصن  قیفوت  نیا 
تحت ارت  نانچ  يروآ ، نابز  رب  ار  يردا »  » هلمج یملع ، هطاحا  نادـقف  نیع  رد  وت  رگا  يزاس . يراج  نابز  رب  قح  هب  ار  منادیم » يردا =  »
یئاناد مدـع  هب  و  يزاس ، يراج  نابز  رب  ییاوسر ) زا  سپ   ) ار يرداال »  » هلمج راـچانب  هک  هاـگنآ  اـت  دـنهدیم  رارق  شـسرپ  لاؤس و  راـشف 

. ینادن هک  یسرب  یئاج  هب  ینک و  فارتعا  شیوخ 
: دیوگب تسا  مزال  درادن ) اهنآ  زا  یملع  عالطا  هک  یلئاسم  تاعوضوم و  هرابرد   ) داتسا ملاع و  کی  هک  تشاد  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  دیاب 

تمظع هوکـش و  و  دـیازفایم ، وا  مارتـحا  یئـالاو و  رب  دـهاکیمن ، وا  یملع  تیعقوـم  ماـقم و  زا  هکنآ  رب  هوـالع  فارتـعا  نیا  مـناد . یمن 
رطاخ هب  هک  تسا  یـسک  هب  تبـسن  یهلا  لضفت  هجیتن  ماقم ، تمظع  تعفر و  نیا  دزاسیم . رت  هدـنیازف  مدرم ، ياـهلد  رد  ار  وا  تیـصخش 

 - دوخ ینادان  زجع و  هب  فارتعا  تلع  هب  هک  دریگیم  رارق  راگدرورپ  تمحرم  فطل و  دروم  نانچنآ  تقیقح ، قح و  هب  وا  ندوب  دنب  ياپ 
رادروخرب اهنآ  هاگدـید  زا  مدرم و  ياـهلد  رد  يدـنیآ  شوخ  تمظع  هوکـش و  زا  ددرگ -  هیاـمورف  تسپ و  ماـقم ، رظن  زا  هکنآ  ياـج  هب 

. دوشیم
ملاع و درف  کی  شنیب  تفرعم و  لامک  يوقت و  سح  ماقم و  تمظع  رادومن  بسانم ، مزال و  دراوم  رد  یملع  یئاسران  زجع و  هب  فارتعا 

درف کـی  تفرعم  یملع و  تیعقوم  ماـقم و  هب  رامـش ، تشگنا  بلاـطم  دودـعم و  لـئاسم  هراـبرد  یهاـگآ  مدـع  لـهج و  تسا . دنمـشناد 
ملاع و نینچ  هک  تسنآ  رگنایامن  هکنانچ  تسناد ؛ وا  ياوقت  رب  لیلد  افرـص  ار  اهفارتعا  هنوگ  نیا  دیاب  دزاسیمن . دراو  ياهمطل  دنمـشناد ،

. دنکیمن یئوگ  هفازگ  دوخ ، ياهاوتف  ءارآ و  رد  دنمشناد 
. دشابیم هدیچیپ  لکشم و  لئاسم  زا  هلاسم ، بلطم و  دوخ  هک  تسنآ  زا  یکاح  زین  و 

، یملع ظاـحل  زا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دزرویم ، عاـنتما  دوـخ  یملع  یئاـسران  زجع و  هب  فارتـعا  و  يردا » ـال   » نتفگ زا  هک  یـسک  نآ 
مدرم هدوت  هاگدـید  زا  یملع ، یئاـسران  روصق و  تلع  هب  دـسرتیم  وا  اریز  تسا ؛ تناـید  یئاـسراپ و  يوقت و  دـقاف  زین  هیاـم و  مک  يدرف 
مجح رب  ار  نآ  دـیاب  هک   ) تسا يرگید  یناداـن  تلاـهج و  زا  یعون  دوخ ، لاـیخ ، روصت و  عون  نیا  دـتفیب . اـهنآ  مشچ  زا  هدرک و  طوـقس 

یهانگ هب  ار  نتـشیوخ  درادـن -  یفاک  عـالطا  نآ  هراـبرد  هک  یلاؤس -  هب  نداد  خـساپ  اـب  نوچ  دوزفا ؛ ) وا  یملع  ياـهدوبمک  اـهینادان و 
روصق يور  رب  اـهنت  هن  یتلاـح  نینچ  رد  وا  خـساپ  دوشیم . راـتفرگ  طوقـس ، هطرو  رد  هتـشگ و  رو  هطوـغ  نآ  رد  هداد و  تعجر  گرزب ،

. دزاسیم علطم  فقاو و  دوخ ، یملع  روصق  هب  ار  مدرم  دوخ ، هنادرخبان  مادقا  نینچ  اب  وا  هکلب  دراذگیمن ؛ شوپرس  وا  یملع 
ياهرظن راهظا  رد  وا  یکاب  یب  تراسج و  تارج و  رطاخ  هب  زین  دنوادخ  دـنوشیم . یئامنهار  وا  یملع  یئاسران  هب  رذـگهر  نیا  زا  اهنآ  و 

یفرعم یملع  هیامرـس  دـقاف  يدرف  ناونع  هب  مدرم ، هاگدـید  زا  هک  دزاـسیم  رادـیدپ  وا  دروم  رد  ار  یعـضو  ناـنچ  نید ، رما  رد  تسرداـن 
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. دوشیم
: دیوگیم هک  اجنآ  تسا ، هدش  دییات  زین  یسدق  ثیدح  رد  هتکن  نیا 

(300  ) هینارب هللا  دسفا  هیناوج  دسفا  نم 
. دناشکیم داسف  یهابت و  هب  ار  شنورب  رهاظ و  دنوادخ ، دزاس ، هابت  ار  شیوخ  نورد  بلق و  هک  ره 

نایم هب  يرداال »  » زا نخس  تاقوا ، رثکا  دمآراک ، ياهتیصخش  شهوژپ و  قیقحت و  لها  هک  دنیبیم  هیام  مک  دنمـشناد  نیا  هکنیا  دوجو  اب 
وا دروآ . نابز  رب  زگره  ار  ياهلمج  نینچ  هک  تسین  رضاح  اون  یب  دنمـشناد  ملاع و  نیا  دنناریم ، نابز  رب  ار  مالک  نیا  ابلاغ  و  دنروآیم ،

ياهشسرپ هب  خساپ  رد  اهیئوگ  هفازگ  زا  يوقت -  يرادنید و  رطاخ  هب  رگن -  فرژ  ارگ و  تقیقح  نادنمـشناد  هنوگ  نیا  هک  دمهفب  دیاب 
. دنزرویم عانتما  نارگید ،

یئابا نارگید  هب  خساپ  رد  یئوگ  هفازگ  زا  هک  تسا  يرادنید  يوقت و  تلق  ینادان و  لهج و  رطاخ  هب  هک  دبایرد  دیاب  نینچ  نیا  یملاع  و 
زا تساوخیم  اقافتا  هک  دنکیم  طوقـس  یگیام ، مک  هب  ترهـش  و  یمانمگ ، لومخ و  هاچ  نامه  رد  شا  هتـساوخ  فالخ  رب  یلو  درادـن .

. ددرگن نآ  رد  طوقس  راچد  یهاوخدوخ ، یئوگ و  هفازگ  هار 
نازیرگ نآ  زا  یتخـس  هب  هک  ددرگیم  یتشونرـس  راچد  یملع ، ترهـش  ظاحل  زا  دـشابیم  نورد  یگدولآ  تین و  داـسف  راـتفرگ  نوچ  و 

اوسر رومان و  مدرم ، ناـیم  رد  ینید ، یملع و  شنیب  دـقاف  هیاـم و  یب  يدارفا  ناونع  هب  ماجنارـس  هیاـم ، مک  ناـملاع  هنوگ  نیا  . ) تسا هدوب 
(. دندرگیم

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ 
.« دنکیم رب  رد  ار  ابیرف  نیغورد و  سابل  ود  هک  تسا  یـسک  دننام  تسا ، هدشن  هداد  وا  هب  هک  دـنک  يزاین  یب  راهظا  يزیچ  اب  یـسک  رگا  »

(. 301)
نانآ هب  هداد و  یفیرظ  رادشه  نادنمـشناد ، ءاملع و  هب  مالـسلاامهیلع - )  ) رـضخ یـسوم و  ناتـساد  ندرک  وگزاب  نمـض  لاعتم -  . دنوادخ

: دیسرپ مالسلا ) هیلع   ) یسوم زا  دنوادخ  هک  هاگنآ  تسا  هتخومآ  بدا 
دسرپب ادخ  زا  و  دهد ، عاجرا  ادخ  هب  ار  یهاگآ  ملع و  هکنیا  ياج  هب  یسوم -  دراد ؟ دوجو  ناهج  رد  وت  زا  رت  هاگآ  رت و  ملاع  یسک  ایآ 

: دیوگب ای  و  تسیک ؟ وا  هک 
: دیوگب دوبن  رضاح  ایوگ  و  . ) درک توکس  تفگن و  خساپ  رد  يزیچ  ینادیم -  رتهب  دوخ  وت  ایادخ 

يدرگاش رـضخ ، رـضحم  رد  ات  داد  نامرف  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  اذل  دشاب .)! هتـشاد  دوجو  مه  وا  زا  رت  ملاع  یـسک  ناهج ، رد  تسا  نکمم 
. دناوخب سرد  وا  دزن  دیامن و 

ياهتنم رگنایامن  تایآ ، نیا  هک  هدومرف  نایب  دنچ ، یتایآ  نمـض  ار  رـضخ  دزن  رد  یـسوم  ندرک  يدرگاش  ذملت و  ناتـساد  لاعتم  يادـخ 
. دشابیم رضخ  تمظع  هوکش و  زا  یکاح  و  رضخ ، ربارب  رد  یسوم  ینتورف  راهظا  يراسکاخ و 

. درک میهاوخ  دای  ار  زومآدنپ  ناتساد  نیا  زیمآ  تربع  تاکن  زا  ياهمش  هدنیآ ، ياهثحب  رد  هللا  ءاش  نا 

سرد نتفای  نایاپ  زا  لبق  هابتشا ، شزغل و  رکذت   - 24

دنوش قرفتم  نارـضاح ، نادرگاش و  هکنآ  زا  شیپ  رتدوز -  هچ  ره  دیاب  ددرگ ، یحیحـص  خساپ  ای  نایب  هجوتم  یناهگان  روط  هب  ملعم  رگا 
. دهد رکذت  ار  حیحص  خساپ  نایب و  نآ  - 

ءایح و مرـش و  دیابن  دوب . هدرک  زاربا  ار  یتسردان  نخـس  هتـشگ و  هابتـشا  راچد  بلطم ، خساپ  ای  حیـضوت و  رد  البق  هک  دنامهفب  نانآ  هب  و 
( دریگیم هشیر  یبلط  هاج  زا  هک  یتالیامت  و   ) سفن ياوه  دوش . وا  تاهابتـشا  كرادـت  يریگـشیپ و  نینچ  عنام  نآ ، لاثما  یهاوخدوخ و 
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؛ دزاس لوکوم  يرگید  تاسلج  اهتـصرف و  هب  ار  دوخ  شزغل  هابتـشا و  ناربج  هتخادـنا و  ریخأت  هب  ار  يریگـشیپ  نیا  هک  دراداو  ار  وا  دـیابن 
. تسا یهلا  تمحر  زا  دورطم  سیلبا  زادناطلغ  ياهراک  ءوس  هدزاب  یناسفن و  ياهگنرین  هعدخ و  هجیتن  اهشزغل ، ناربج  رد  ریخأت  اریز 

هب دراد ، اور  یهاوخدوخ -  تلع  هب  ار -  هحماـسم  قیوعت و  ریخأـت و  شیوخ ، تاهابتـشا  كرادـت  اهـشزغل و  ناربـج  رد  داتـسا  کـی  رگا 
: دروآ دهاوخ  راب  هب  ار  یمیظع  ياهنایز  يددعتم ، يرگید  تاهج 

. دنامیم رادیاپ  هدش و  ریگیاج  نایوجشناد ، لد  زغم و  رد  داتسا  شزغل  هابتشا و   - 1
. دتفایم ریخأت  هب  دوخ  يرورض  نامز  عقوم و  زا  بلطم ، نایب  حرش و  ریزگان ، يراگنا ، لهس  قیوعت و  نینچ  اب   - 2

. دیآیم مزال  تجاح ،» تقو  زا  نایب  ریخأت   » حالطصا هب  و 
رگید تاسلج  هب  ار  نآ  دنکن و  مادـقا  سیردـت ، هسلج  نامه  رد  شیوخ  تاهابتـشا  ناربج  هب  سیردـت ، همادا  اب  نامزمه  داتـسا ، رگا   - 3

هک تسنآ  يریخأت  نینچ  هجیتن  دننکن . تکرش  رگید  تاسلج  رد  سرد ، هسلج  نارـضاح  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  میب  نیا  دزاس ، لوکوم 
اهنآ ءارآ  راکفا و  نایم  رد  یملع  حیحص  بلطم  کی  تروص  هب  هتفای و  رارمتسا  رارقتسا و  نانآ ؛ نهذ  رد  یملع  تاهابتـشا  طلغ و  ینابم 

. دنامب یقاب  اهنآ  نهذ  رد  دبا  ات  تسردان  طلغ و  كرد  نیا  و  هدرک ، زاب  ار  شیوخ  ياج 
دوخ تاهابتـشا  هب  هک  یناطیـش  دـش ، دـهاوخ  ناطیـش  عیطم  شیوخ ، شزغل ) موادـت  و   ) هابتـشا كرادـت  نایب و  ریخأت  رطاخ  هب  داتـسا   - 4
عمط هب  یئاـبیرف  يارب  ار  ناطیـش  راـکنیا ، اـب  يداتـسا  نینچ  ماجنارـس ، دـیزرویم . رارـصا  شیوـخ  ياهـشزغل  موادـت  رد  هداد و  رارمتـسا 

. دیایب وا  غارس  هب  هرابود  ات  دزادنایم 
. درادیم او  نآ  ناربج  رد  ریخأت  هابتشا و  رد  موادت  هب  ار  داتسا  دنکیم و  ادیپ  همادا  ناطیش  عمط  هابتشا و  نیا  روطنیمه  و 

يورین هکلم و  شیوخ ، نادرگاش  تیـصخش  دوجو و  رد  دـنک ، ءادا  تاهابتـشا ، ناربج  رد  ار  شیوخ  هفیظو  سلجملا -  یف  داتـسا -  رگا 
، تکرب ربخ و  نیا  ندیسر  رمث  هب  ءاشنم  هک  تسناد  دیاب  دوب . دهاوخ  یمیظع  یکین  ریخ و  نآ ، دمآ  یپ  هک  دروآیم  مهارف  ار  ياهتسیاش 

. تسا هدومن  تشگزاب  عوجر و  تقیقح  قح و  هب  هدرک و  راهظا  ار  دوخ  هابتشا  هک  تسا  يداتسا  نامه 
ود شاداپ  زا  دزرویمن ، غیرد  شیوخ  هابتـشا  هب  فارتعا  دوخ و  ءاطخ  ندرک  وگزاـب  زا  هک  تماهـش  اـب  عضاوتم و  داتـسا  نینچ  نیارباـنب ،

نیا رد  اهنآ  اب  هتخاس و  دوخ  نادرگاش  تیـصن  هفیظو ، ماجنا  هیاس  ریز  رد  هک  یـشاداپ  رجا و  رب  هوالع  ینعی  دوشیم  رادروخرب  ینادـنچ 
هب تشگزاب  عوجر و  رطاخ  هب  یناداتـسا  نینچ  يرآ  دیازفایم . شیوخ  شاداپ  مجح  رب  قح ، هب  فارتعا  رذگهر  زا  تسا  کیرـش  شاداپ 

. دوب دهاوخ  تکرب  ریخ و  اب  ماوت  دوس و  زا  زیربل  اهنآ  تراجت  و  مئانغ ، زا  راشرس  ناشیاهتیلاعف ، كرحت و  قح ،
. دنادرگیم عیفر  دنوادخ  ار  نانآ  ماقم  زغم ، کبس  نادرخبان  مهوت  نادان و  دارفا  راظتنا  روصت و  فالخ  رب  و 

تیــصخش و ياراد  ترخآ  رد  زین  مدرم و  رظن  رد  وا -  لـضفت  هیاـس  رد  دـناهداد -  رارق  دوـخ  نـیعلا  بـصن  ار  تـقیقح  قـح و  نوـچ  و 
. دوب دنهاوخ  مارتحا  وربآ و  و  دنمشزرا ، تیعقوم 

سرد نتفای  نایاپ  هب  مالعا   - 25

سرد نتفای  نایاپ  زا  هک  يراتفگ  نایب و  اب  دـناسر ، ناـیاپ  هب  ار  سرد  دـهاوخیم  هک  هاـگنآ  اـی  سرد و  نتفاـی  ناـیاپ  ماـگنه  هب  دـیاب  ملعم 
الومعم ددرگن . سرد  نتفای  نایاپ  هجوتم  درگاش ، هک  تسا  یتروص  رد  مالعا  نیا  هتبلا  دنک . مالعا  ار  سرد  هسلج  متخ  دنکیم ، تیاکح 

.« دنادیم رتهب  ادخ  و  ملعا : هللاو   » دنتفگیم سرد ، هسلج  متخ  مالعا  يارب  ناینیشیپ 
: دناهتفگیم ءاملع  زا  یضعب 

: دیوگب الثم  دننک . كرد  ار  نخس  ندش  مامت  نارگید ، هلیسو  نادب  هک  دنک  داریا  ار  ینخس  دیاب  هسلج ، متخ  مالعا  يارب 
: دیوگب ای  و  دیسر » نایاپ  هب  اجنیا  رد  ام  نخس  »

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 398 

http://www.ghaemiyeh.com


. درک میهاوخ  نایب  رگید  هسلج  رد  هللا -  ءاش  نا  ار -  بلاطم  هیقب  دسریم و  نایاپ  هب  اجنیا  رد  ام  سرد 
. دنکیم مالعا  نارضاح  هب  ار  سرد  نتفای  نایاپ  هک  اهنخس  هنوگ  نیا  لاثما  و 

یفاک تافتلا  هجوت و  نآ ، ياوتحم  ینعم و  هب  دشاب و  ادخ  دای  ساسا  رب  دـیاب  دزاسیم  يراج  نابز  رب  ار  ملعا  هللا  هلمج و  هک  هاگنآ  زین  و 
. دراد لوذبم 

ادخ دای  هب  شیوخ  راک  نایاپ  زاغآ و  رد  ات  دنک  حاتتفا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  اب  زین  ار  یـسرد  ره  ملعم ، هک  تسا  هتـسیاش  اجب و  رایـسب 
. دشاب

رکذ و دهدن ) ءافـص  دنوادخ  دای  هزیمآ  اب  ار  شراک  زاغآ  یلو   ) دهد رارق  شیوخ  راک  نایاپ  رادومن  ار  ادـخ  دای  رکذ و  افرـص  رگا  اذـل  و 
. تفر دهاوخن  رامش  هب  ادخ  يارب  هناصلاخ  ياهنوگب  بئاوش و  زا  هزیکاپ  كاپ و  وا  راک  هرخالاب  تفرگ و  دهاوخن  نایاپ  هناصلاخ  وا  دای 

دریگ نایاپ  یقالخا  حیاصن  اب  اهسرد  دیاب   - 26

هیفـصت و ار  ناـسنا  نوردـنا  بلق و  هک  ار  یبلاـطم  اهزردـنا و  اـهتمکح و  یقـالخا و  فیرظ  تاـکن  دوخ ، سرد  همتاـخ  رد  دـیاب  ملعم 
يافـص تین و  صولخ  عضاوت و  و  ینورد ، فاطعنا  عوشخ و  اب  هارمه  هناصلاخ و  نادرگاش  ات  دـیامن  ءاقلا  نادرگاش  هب  دـنکیم  شیـالاپ 

هب اهلد  رد  ار  یئورین  یقالخا ، یفطاع و  لئاسم  زا  يراع  و  کشخ ، یملع  هرکاذم  فرـص و  ثحب  اریز  دننکارپب ؛ سرد  هسلج  زا  نطاب ،
كرحم ینامز  هظحل و  ره  رد  دنمدوس  بلاطم  ءاقلا  اب  دـیاب  وا  اذـل  . ) دروآیم رب  رـس  یلد  تخـس  تواسق و  زا  یهاگ  هک  دـناسریم  مه 

چیه مینادیم  دریگ و  تبقارم  تحت  شیونعم  لامکتـسا  روظنم  هب  ار  وا  هدروآ و  يور  صالخا ، هزیمآ  اب  شناد  ملع و  هب  ات  دشاب  وجـشناد 
. تسین سرد  زا  غارف  ماگنه  هب  مه  نآ  ملعم  یقالخا  حیاصن  زا  رت  هتسیاش  رتهب و  ياهزیگنا 

زا سپ  هلـصافالب  دیاب  هک  يرگید -  سورد  هک  تسا  هتـسیاش  یتروص  رد  نادرگاش ، هب  زردنا  دـنپ و  رکذـت  یقالخا و  تاکن  ءاقلا  موزل 
. دشاب یقالخا  حیاصن  ءاقلا  هب  تبسن  تیمها  لوا  هجرد  رد  اهنآ  سیردت  تسا  نکمم  هک  یسورد  دشابن ، شیپ  رد  ددرگ -  سیردت  نآ ،

سورد نتفرگ  ماـجنا  زا  سپ  ار  یقـالخا  حـیاصن  ءاـقلا  هلاـسم  طیارـش -  ءاـضتقا  لاوـحا و  عاـضوا و  بسح  رب  دـیاب -  یعـضو  نینچ  رد 
. دیامن رازگرب  رگید ؛ يرورض 

ءاعد اب  سرد  هسلج  متخ   - 27

، سرد نتفرگ  نایاپ  ماگنه  هب  ءاعد  هکلب  دـهد ؛ نایاپ  زین  ءاـعد  اـب  درک -  زاـغآ  ءاـعد  اـب  هک  هنوگ  ناـمه  ار -  سرد  سلجم  ملعم ، دـیاب 
رـس هب  یملع  ياـضف  کـی  رد  هکنیا  رطاـخ  هب   ) نادرگاـش نوچ  تسا ؛ رت  کـیدزن  فدـه ، هب  لوصو  تباـجا و  روـظنم  هب  و  رت ، هتـسیاش 

یگژیو یگدامآ و  یهلا ، شاداـپ  تفاـیرد  يارب  هتفرگ و  رارق  یهلا  تمحر  شـشوپ  ریز  دـندرک ) قاشنتـسا  يوج  نینچ  زا  و  دـندربیم ،
. دناهتفای

رب رد  ار  نیملـسم  یمامت  یمالـسا و  ياههعماج  همه  و  هدوب ، هتـشذگ  رد  ءاملع  ینید و  نایاوشیپ  لاح  لماش  درگاش ، ملعم و  ياعد  دـیاب 
ات ددرگ  یهتنم  ادخ  هب  هک  دنهد  رارق  یتهج  رد  ادخ و  رطاخ  هب  ار  دوخ  راتفر  مامت  هدوب و  تین  صولخ  ياراد  دیاب  درگاش  ملعم و  دریگ .

. دشاب راگدرورپ  ياضر  بتارم  بلج  هتسیاش  نانآ ، راتفر  لامعا و 
. دربیم نایاپ  هب  ءاعد  اب  ار  شیوخ  سلجم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد 

. تسا روهشم  هک  دراد  دوجو  لسلسم »  » یثیدح هراب  نیا  رد  و 
: تسا نیا  ثیدح  نتم  دومرفیم . متخ  ءاعد ، اب  ار  دوخ  هسلج  ترضح ، نآ  هک  دهدیم  ناشن  و 
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، دزیخرب ياـج  زا  تساوـخیم  تفاـییم و  تغارف  دوـخ  ناراـی  اـب  يوـگتفگ  زا  هک  هاـگنآ  ملـس ) هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوـسر 
: دومرفیم

تنا الا  هلا  ال  رخؤملا ، تنا  مدقملا و  تنا  انم . هب  ملعا  تنا  ام  انررسا و  ام  اندمعت و  ام  انءاطخا و  ام  انلرفغا  مهللا 
رد هک  یئاهفالخ  زا  و  میتشگ ، اهنآ  راچد  دصق  يور  زا  ادمع و  ای  میدش و  بکترم  اهابتـشا  هک  یناهانگ  هب  تبـسن  رذگ  رد  ام  زا  ایادـخ 

شیپ وـت  ایادـخ  رذـگرد . یـشابیم -  رت  هاـگآ  رت و  ملاـع  اـم  زا  اـهنآ  هب  تبـسن  وـت  هک  یهاـنگ -  ره  زا  هرخـالاب  و  میداد ، ماـجنا  ناـهن 
. تسین یگدنب  روخ  رد  شتسرپ و  هتسیاش  يدوبعم  چیه  وت  زج  ینکیم ، داجیا  ریخأت  هک  یئوت  يزادنایم و 

نآ نتفرگ  نایاپ  زا  سپ  سرد  هسلج  رد  ندومن  گنرد   - 28

دئاوف نارضاح ، نادرگاش و  ملعم و  يارب  راک ، نیا  رد  اریز  دیامن ؛ گنرد  دوخ  هاگیاج  رد  یکدنا  نارضاح ، نتـساخرب  زا  سپ  ملعم  دیاب 
: ددرگیم دئاع  درگاش  ملعم و  هب  اهنآ  همه  هک  دسریم  رمث  هب  یئاه  نیئآ  بادآ و  دنمدوس و  جیاتن  و 

نایاپ رد  هاـتوک و  تصرف  نیا  رد  ار  نآ  دـناوتب  دـشاب  هدـنام  هتفگاـن  یـشسرپ ، زا  یئاـیاقب  همتت و  نادرگاـش ، زا  یکی  رطاـخ  رد  رگا   - 1
. دزیخرب دوخ  ياج  زا  رترید  داتسا ، تسا  رتهب  اذل  دراذگ ؛ نایم  رد  داتسا  اب  سرد ،

 - سرد زا  داتـسا  غارف  زا  شیپ  نآ -  ندرک  وگزاب  زا  هک  دـشاب  هدـنام  یبلطم  زاین و  تجاح و  نادرگاش ، زا  یکی  يارب  تسا  نکمم   - 2
. دنک زاب  وا  يارب  ار  دوخ  بلطم  زاین و  ات  دیامن  گنرد  ملعم  دیاب  دشاب ، هدرک  يراددوخ 

هدرکن تمحازم  داجیا  نادرگاش ، يارب  سرد -  لحم  زا  جورخ  ماگنه  هب  سرد -  هسلج  رد  گنرد  هلیسو  هب  ملعم  یتروص  نینچ  رد   - 3
. دروآیمن مهارف  اهنآ  يارب  ار  فلکت  یتحاران و  تابجوم  و 

داتـسا رـس  تشپ  هک  نادرگاش -  نیعیاشم و  شفک  يادـص  رـس و  گناب و  دوش ، جراـخ  سرد  لـحم  زا  درگاـش  زا  شیپ  ملعم  رگا  زین  و 
بجع و داـجیا  ظاـحل  زا   ) كاـنرطخ میظع و  یتـفآ  دوـخ  هک  دروآ  دوـجو  هب  وا  رد  هنوـگرگد  یتلاـح  تسا  نکمم  دـننکیم -  تکرح 

. دوریم رامش  هب  رورغ )
. دوشیمن راوس  نآ  رب  نادرگاش  عمج  رد  دشاب ، هیلقن  هلیسو  بکرم و  ياراد  ملعم  رگا   - 4

(. ددرگیم شنادرگاش  وا و  دئاع  شیوخ ، هاگیاج  رد  ملعم  ندومن  گنرد  اب  ارهق  هک  يرگید  دئاوف  زا   ) نآ لاثما  و 

نادرگاش يارب  سیئر  رتهم و  نییعت   - 29

رس ار  نادراو  نارـضاح و  هک  دنک  نییعت  نادرگاش  نایم  زا  تسرپرـس ، ) رتهم و  ناونع  هب   ) ار كریز  دنمـشوه و  يدرف  ملعم ، تسا  مزال 
نانآ هب  و  دزاس ، رایشه  ار  لفاغ  رادیب ، ار  هدیباوخ  دهدب ، یناماس  رس و  اهنآ  نتسشن  زرط  هب  هدناشن و  نانآ  ماقم  نوئش و  اب  بسانم  ياج 

زکرمت نآ و  هب  نداد  ارف  شوگ  سرد و  ندینـش  هب  ار  اهنآ  و  هدومن ، دزـشوگ  نانآ  هب  ار  تسیاشان  هتـسیاش و  ياهراک  هدرک و  یهن  رما و 
. دراداو شمارآ  توکس و  داتسا و  نانخس  هب  تبسن  رکف 

يارب ار  سرد  هدـیچیپ  مهبم و  لـئاسم  وا  اـت  دـیامن  نییعت  نادرگاـش  يارب  زین  ار  يرگید  هفیلخ ) و   ) تسرپرـس سیئر و  کـی  ملعم ، دـیاب 
. دنک نایب  دناهدرکن  كرد  الماک  ار  داتسا  هک  ینادرگاش 

. دیامن هداعا  دنشابیم  نآ  رارکت  ناهاوخ  هک  ینادرگاش  يارب  ار  سرد  نامه  و 
نونکا مه  دندومنیم و  ءایح  مرـش و  ساسحا  داتـسا ، دوخ  زا  شـسرپ  رد  نانآ  هک  دشاب  ياهدع  يارب  هاگهانپ  عجرم و  دـیاب  وا  هرخالاب  و 

. دننک هعجارم  ودب  دیاب 
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ظـفح و يارب  ياهلیـسو  و  ملعم ، ياـهبنارگ  تقو  تصرف و  تنایـص  یئوـج و  هفرـص  بجوـم  سرد ، هـسلج  يارب  هـفیلخ  رـصبم و  نـییعت 
. دشابیم درگاش  عفانم  حلاصم و  ینابهاگن 

سرد هسلج  زا  نتساخرب  ماگنه  هب  ءاعد   - 30

: دناوخب ار  ءاعد  نیا  دزیخیم ، رب  دوخ  ياج  زا  ملعم  هک  هاگنآ 
مالس و  نوفـصی ، امع  ةزعلا  بر  کبر  ناحبـس  ( 302 ، ) کیلا بوتا  كرفغتـسا و  تنا ، الا  هلا  نا ال  دهـشا  كدـمحب . مهللا و  کـناحبس 

نیملاعلا بر  دمحلا هللا  و  نیلسرملا ، یلع 
. مدرگ یمزاـب  وت  هب  میوجیم و  شزرمآ  وت  زا  تسین . رگد  يدوبعم  وت ، زج  هک  مهدیم  یهاوـگ  منکیم ، شیاتـس  سیدـقت و  ارت  ایادـخ 

تفـصو دـنیوگیم و  تا  هراـبرد  هچنآ  زا  وـت  و  تسا ، يزارفرـس  تزع و  بحاـص  راگدـنوادخ و  هک  منکیم  سیدـقت  ار  يراـگدرورپ 
. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  یئادخ  نآ  زا  یعقاو  دمح  قلطم و  شیاتس  شناگداتسرف . رب  دورد  یهزنم . دننکیم ،

: دنیوگ
. دناوخیم ار  یئاعد  نینچ  شیوخ ، سلجم  زا  نتساخرب  ماگنه  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر 

 - نیملاعلا بر  دمحلا هللا  و  نیلسرملا ، یلع  مالس  و  نوفـصی ، امع  ةزعلا  بر  کبر  ناحبـس  هیآ  هس  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد 
. دشابیم وگتفگ  هرکاذم و  هسلج  سرد و  سلجم  هرافک  تسا -  هدمآ  ءاعد  نیمه  یط  رد  هک 

زا هک  مه  یـسک  ره  يارب  تسا  بحتـسم  دنمـشناد ، ملاع و  يارب  هیآ  هس  نیا  توالت  سرد ، هسلج  زا  نتـساخرب  ماگنه  هک  هنوگ  نامه  و 
بحتـسم هیآ ، هس  نیا  ندناوخ  سرد ، سلجم  رد  ملعم  ملاع و  هرابرد  یلو  تسا ؛ بولطم  بحتـسم و  اهنآ  ندناوخ  دزیخیم ، رب  یناکم 

. دشابیم دکؤم 

دوخ هب  تبسن  درگاش  فئاظو  بادآ و  شخب 1 

اه یگدولآ  زا  لد  شیالاپ  هیفصت و   - 1

يارب ات  دنک  ریهطت  هیفـصت و  هیامورف ، دیلپ و  تاین  یگدولآ و  هنوگ  ره  زا  ار  شبلق  هدومن و  حیحـصت  ار  دوخ  تین  دصق و  وجـشناد  دـیاب 
. دبای یگدامآ  یگتسیاش و  نآ ، رارمتسا  ظفح و  ملع و  شریذپ 

رارکت هداـعا و  ار  بلطم  ناـمه  زین  اـجنیا  رد  نکل  میتـفگ . نخـس  لد ، شیـالاپ  نطاـب و  ریهطت  هیفـصت و  لـماوع  زا  هتـشذگ  ثحاـبم  رد 
لیصحت ملع و  بسک  ياههنیمز  بابسا و  زا  نطاب ، هیفصت  تین و  حیحصت  هک  دوش  هجوتم  اقیقد  و  دشاب ، يرادشه  ار  وجشناد  ات  مینکیم 

. دشابیم شناد 
. دشابیم عوضوم  نیا  يورخا  حلاصم  دئاوف و  بابسا  للع و  یسررب  هب  طوبرم  ثحبم  نیا  رد  ام  نخس  و 

: دیوگیم ءالضف  زا  یکی 
ناسنا لد  رد  شناد  ملع و  رذب  نیاربانب ، دشابیم . عرز  تشک و  يارب  نیمز  يزاسکاپ  دننامه  شناد ، ملع و  لیـصحت  يارب  لد  يزاسکاپ 

هک رئاب -  نیمز  رد  عرز  تشک و  هکنانچ  دراذگیمن . ینوزف  هب  ور  نآ  تکرب  ریخ و  دنکیمن و  دـشر  نآ -  يزاسکاپ  ریهطت و  نودـب  - 
. ددرگیمن ناسنا  دئاع  نآ  زا  یتاکرب  دباییمن و  زاب  ار  دوخ  بولطم  ومن  دشر و  تسا -  هدشن  يزاسکاپ  گنس ، كاشاخ و  سخ و  زا 

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ 
. دوب دهاوخ  ملاس  ناسنا ، مادنا  مامت  دشاب  حلاص  ملاس و  رگا  هک  تسا  یتشوگ  هراپ  یمدآ  دسج  رد  »
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. دوشیم راتفرگ  یهابت  يرامیب و  هب  ندب  مامت  دراذگ ، يرامیب  یهابت و  هب  ور  تشوگ  هراپ  نامه  رگا  و 
(303 .« ) تسا یمدآ  لد  بلق و  زا  ترابع  تشوگ ، هراپ  نآ  دینادب 

: دیوگیم هللادبع  نب  لهس 
مارح و یبلق ، نینچ  رب  یئانـشور  رون و  ندـش  دراو  درادیم ، شوخان  ار  اهنآ  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـشاب  هدولآ  یئاه  يدـیلپ  هب  بلق  رگا  »

(304 « ) دوب دهاوخ  عونمم 
: تفگ مرشح  نب  یلع 

: تفگ نم  هب  عیکو  مدرکیم . لددرد  هلگ و  ( ، 305  ) حارج نب   ) عیکو دزن  شیوخ  هظفاح  ءوس  زا 
ددرگ ناوترپ  وت  هظفاح  يورین  یهاوخیم  رگا  ینعی  ، ) ریگ ددـم  شیوخ  تیـصعم  هانگ و  راب  ندرک  کبـس  زا  دوخ  هظفاـح  تیوقت  يارب 

(. هد لیلقت  ار  دوخ  هانگ 
: تسا هدروآرد  مظن  هتشر  هب  ریز  تیب  ود  رد  ار  راتفگ  نیمه  ءارعش ، زا  یکی 

یصاعملا كرت  یلا  یندشراف  یظفح  ءوس  عیکو  یلا  توکش 
یصاع هاتؤی  هللا ال  لضف  لضف و  ملعلا  ناب  ملعا  لاق  و 

. درک یئامنهار  داشرا و  هظفاح ) تیوقت  روظنم  هب   ) ناهانگ كرت  هب  ارم  وا  مدرب . تیاکش  هلگ و  شیوخ ، هظفاح  ءوس  زا  عیکو  دزن 
: تفگ و 

. تسا راگدرورپ  تاکرب  لضفت و  زا  ياهحشر  ملع ، هک  ینادب  دیاب 
. دریگیمن رارق  راکهانگ  رایتخا  رد  یهلا  لضف  و 

درمش تمینغ  دیاب  ار  یناگدنز  ياهتصرف   - 2

یباداش و طاشن و  رطاخ و  شیاسآ  لایخ و  یگدوسآ  نارود  رد  هدرمـش و  تمینغ  ار  یناگدنز  بوخ  ياهتـصرف  دیاب  وجـشناد  درگاش و 
هب یناگدنز ، فلتخم  ياههضراع  نادقف  تالاغتشا و  مکارت  مدع  ساوح و  تمالـس  نهذ و  يرایـشه  يرادیب و  یندب و  تردق  یناوج و 
الاو یبصنم  ماقم و  زئاـح  هک  نآ  زا  شیپ  دـیاب -  صوصخب  دـهدن . تسد  زا  ار  اـههرود  نیا  بوخ  ياـهتصرف  هتخادرپ و  ملع  لیـصحت 

لیصحت يارب  يدنمورین ، یئانرب و  یناوج و  نارود  ياهتصرف  مانتغا  رد  دوش -  رادربمان  روهـشم و  لضف  ملع و  هب  هکنآ  زا  لبق  ددرگ و 
رومان شناد  ملع و  هب  دـش و  هعماج  رد  یتلزنم  ماقم و  ياراد  ناسنا  هکنآ  ضحم  هب  اریز  دـشاب ؛ اـشوک  یعاـس و  شناد ، نتخودـنا  ملع و 

نینچ هکلب  دـنکیم ؛ داجیا  ار  هلـصاف  عنام و  نیرتگرزب  وا ، یملع  يونعم و  تالامک  كرد  صخـش و  نیا  ناـیم  رما  نیا  اـهنت  هن  دـیدرگ ،
. دروآیم راب  هب  يدرف  نینچ  رد  ار  لالتخا  یملع و  دوکر  ناصقن و  هک  دوب  دهاوخ  لماک  دنمورین و  ياهزیگنا  ناوترپ و  لماع  یعضو ،

: دیوگیم ناگرزب  زا  یکی 
ملع و بسک  هب  دیوش  رادروخرب  ماقم  هاج و  يراوگرزب و  يرورس و  تسایر و  زا  مدرم ، هدوت  هاگدید  زا  هعماج و  نایم  رد  هکنآ  زا  شیپ 

نایم رد  ءانثا  نیا  رد  و  دیزیخنرب ، یملع  رئاخذ  نتخودنا  هب  یتصرف  نینچ  رد  رگا  اریز  دینک ؛ مایق  ینید  شنیب  نتفرگارف  شناد و  لیصحت 
ءایح مرش و  ساسحا  ملع ، لیصحت  زا  دوخ ، تیعقوم  ماقم و  رطاخ  هب  ای  و  دیدرگیم ، رازیب  ملع  بسک  زا  دیوش  دنمزارف  دنلبرس و  هعماج 

. دیهنیم تسد  زا  ار  شناد  ملع و  هجیتن  رد  درک و  دیهاوخ 
: دیوگیم يرگید  دنمشناد 

هب هک  نآ  ضحم  هب  اریز  دیـشوکب ؛ ینید  تریـصب  بـسک  يزودـنا و  شناد  يارب  دـیوش ، تیریدـم  تساـیر و  بحاـص  هـک  نآ  زا  شیپ 
ینید شنیب  بسک  يوسارف  یهار  هتـشگ و  دودـسم  امـش  ربارب  رد  يزومآ  ملع  ياههار  قرط و  مامت  دیدیـسر  یتسرپرـس  ماقم  تساـیر و 
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. دیباییمن شیوخ  يارب 
: تسا هدمآ  ثیدح  رد 

گنس رب  ندناشن  شقن  دننامه  شتاظوفحم ) يرادیاپ  تابث و   ) دزادرپیم نتخومآ  شناد  هب  یلاسدرخ  نارود  رد  هک  یسک  هیـضق  لثم و 
(. دنامیم رادیاپ  شقن ، نیا  هک   ) دشابیم

راگن شقن و  ار  یبلاـطم  بآ ، يور  رب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دـنکیم  ماـیق  شناد  لیـصحت  يزومآ و  ملع  هب  یلاـسگرزب  رد  هک  نآ  و 
(. دنام دهاوخن  رادیاپ  زین  هظحل  کی  يارب  یتح  راگن  شقن و  نیا  هک  تسا  یهیدب  . ) دیامنیم

: تفگیم هک  دناهدرک  تیاور  سابع  نبا  زا 
دنوادخ دنشاب .) شناد  ملع و  يایوپ  ياهرود  نینچ  رد  و   ) هدوب باداش  ناوج و  هک  تشگ  دهاوخ  يدارفا  بیصن  ارـصحنم  شناد ، ملع و 

: تسا هدومرف  هداد و  رادشه  میرک ، نآرق  رد  هتکن  نیمه  هب  لاعتم 
(306  ) ایبص مکحلا  هانیتآ  و 

دنمهرهب تـسرد ، يرواد  يدنمراوتـسا و  شنیب و  تـمکح و  زا  یباداـش ، ) طاـشن و  نارود  و   ) یکدوـک رد  ار  مالــسلا ) هـیلع   ) ییحی اـم 
. میتخاس

تـسا تهج  نآ  زا  دشابیم -  تامولعم  يرادـیاپ  تابث و  زا  ترابع  هک  نآ -  بولطم  راثآ  یلاسدرخ و  رد  ملع  لیـصحت  ترورـض  هتبلا 
هجیتن نینچ  هلاسم  نیا  زا  دـیابن  یلو  دـنامیم . رادـیاپ  خـسار و  ناسنا ، نهذ  رد  ياهرود ، نینچ  رد  ناسنا  تاظوفحم  تامولعم و  ابلاغ  هک 

؛ ) تسا ساسا  یب  لطاب و  يروصت  يریگ ، هجیتن  نیا  املـسم  نوچ  ( ؛ تخاـس فرـصنم  ملع ، نتخومآ  زا  ار  نـالاسگرزب  دـیاب  هک  تفرگ 
و شراب ، ناضیف و  لاح  رد  هراومه  وا  ششخب  دوجو و  هدنیازف ، تخس  وا  مرک  و  هدرتسگ ، رایـسب  راگدرورپ ، تمحرم  یهلا و  لضف  اریز 

. تسا زاب  هدوشگ و  یلاس -  نس و  ره  رد  شناگدنب -  همه  يوسارف  وا  ياهتبهوم  رهم و  تمحر و  باوبا 
. دیآ مهارف  وا  بولطم  فده  هتفرگ و  رارق  یهلا  لماک  تمحرم  ناسحا و  لومـشم  دـناوتیم  دـشاب  یگدامآ  تیلباق و  ياراد  یـسک  رگا 

(. درادن یلک  تلاخد  تیلباق ، داجیا  يارب  ناسنا ، رمع  تیمک  نس و  )
: دیامرفیم لاعتم  راگدرورپ 

(307  ) هللا مکملعی  هللا و  اوقتا  و 
. دزومآیم امش  هب  ار  نآ  دهدیم و  رارق  امش  رایتخا  رد  ار  ملع  وا  هک  دیشاب  راکزیهرپ  ار  يادخ 

: تسا هدومرف  مالسلا ) هیلع   ) یسوم هرابرد  و 
(308  ) املع ءامکح و  هانیتآ  يوتسا ، هدشا و  غلب  امل  و 

. میدومن ءاطعا  وا  هب  ار  تمکح  ملع و  تشاذگ ) نس  هب  اپ  و   ) تفای لادتعا  شیاوق  دیسر و  لامک  هب  وا  يورین  تردق و  هک  هاگنآ 
: دنکیم تیاکح  نینچ  مالسلا ) هیلع   ) یسوم نابز  زا  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  زین  و 

(309  ) امکح یبر  یل  بهوف  مکتفخ  امل  مکنم  تررفف 
نم هب  ار  شناد  تمکح و  نآ ، زا  سپ  نم  راـگدرورپ  و  متخیرگ ، امـش  شیپ  زا  مدوـب -  كاـنمیب  امـش  زا  هک  هاـگنآ  یلاـسگرزب - ) رد  )

. دومرف تبهوم 
رثؤم رایـسب  تامولعم ، يرادـیاپ  تابث و  يارب  هک  نیا  دوجو  اب  یلاسدرخ -  رغـص و  هک  دـنامهفیم  ام  هب  رگید  تایآ  ریاس  تاـیآ و  نیا  )
هیاس رد  دـنک و  زاغآ  ار  دوخ  تالیـصحت  یلاـسگرزب  رد  دـناوتیم  ناـسنا  يرآ  تسین . ملع  لیـصحت  رد  تیقفوم  هماـت  تلع  دـشابیم - 

(. ددرگ لئان  یملع  يالاو  تاماقم  هب  غیرد ، یب  ياهتدهاجم  ششوک و 
بسک رد  دندیدرگ و  نتخومآ  شناد  مرگرـس  دندرک و  زاغآ  یلاسگرزب  اب  نامزمه  ار  دوخ  تالیـصحت  فلـس ، نادنمـشناد  زا  یهورگ 
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نیمه ناـیم  زا  دـندمآرد . یملع  ینید و  هتــسجرب  ياهتیــصخش  نیطاـسا و  تروـص  هـب  ماجنارــس  اـت  دـندرک  تدــهاجم  ینید ، شنیب 
ياج هب  دوخ  زا  هدرک و  فیلاـت  دنمـشزرا  یتاـفلؤم  اـهبنارگ و  يراـثآ  رگید ، مولع  ریاـس  هقف و  رد  هک  دنتـساخرب  یئالـضف  نادنمـشناد ،

. دنتشاذگ
رد هدرک و  يریگ  شیپ  یناوج  طاشن  رپ  نارود  نتخاس  عیاض  زا  هدرمـش و  تمینغ  ار  شیوخ  رمع  نارود  دیاب  يدنمدرخ  لقاع و  درف  ره 

يردـقب  ) ناسنا رمع  هدـنامیقاب  اریز  دـیآرب ؛ كرحت  یباداش و  زا  راشرـس  هدـنکآ و  هرود  نیا  زا  يرادرب  هرهب  ینابهاگن و  ظـفح و  ددـص 
. دومن نییعت  نآ  يارب  یئاهب  درک و  یبایزرا  ار  نآ  ناوتیمن  هک  تسا ) اهبنارگ 

: دیوگیم يرعاش 
نمث اهل  ام  يدنع  رمعلا  ۀیقب 

نمزلا نم  دومحم  ریغ  یضم  ام  و 
حیو تافا  ام  اهیف  ءرملا  كردتسی 

نسحلاب ءوسلا  وحمی  تاما و  ام  یی 
. دوبن ياهدیدنـسپ  شوخ و  نامز  تشذگ ، هک  رادقم  نآ  درک . نییعت  یئاهب  تمیق و  ناسنا ، رمع  هدنامزاب  يارب  ناوتیمن  نم ، هاگدـید  زا 

ءایحا هرابود  ار  دوخ  ياهیشک  تقو  و  دنک ، كرادت  ناربج و  هداد  تسد  زا  هک  ار  هچنآ  دناوتیم  شیوخ  رمع  هدنام  سپ  زاب  رد  ناسنا 
. دزاس لدبم  اهیئابیز  هب  ار  اهیتشز  هدومن و  دوبان  وحم و  کین ، ياهراک  یبوخ و  هیاس  رد  ار  يدب  و  دیامن ،

نتشیوخ زا  يدام  قئاوع  قئالع و  نتخیسگ   - 3

هب فرحنم و  شناد  ملع و  بسک  زا  ار  وا  هک  یعناوم  هنوگره  هشیر  دوخ -  یئاناوت  ناـکما و  ردـقب  دـیاب -  شناد  ملع و  ياـیوپ  درگاـش 
یبـلط و لاـمک  یئوجـشناد و  سح  وا و  ناـیم  هک  ار -  يداـم  ياهیگتـسبلد  اـههقالع و  دـنویپ و  و  دـنک ، عـطق  دزاـسیم  لوغـشم  دوـخ 

. دلسگب مه  زا  دنکیم -  داجیا  يدس  ملع ، لیصحت  رد  ششالت  يورین  اهششوک و 
ول و  ندـب -  شـشوپ  رادـقم  هب  هماج  سابل و  رظن  زا  و  دـشاب -  كدـنا  زیچان و  هکنآ  ول  و  لقادـح -  هب  كاروخ  هقوذآ و  رظن  زا  دـیاب  وا 

. دنک ءافتکا  تعانق و  دشاب -  سردنم  هدنژ و  هکنآ 
يارب یفاک  یگداـمآ  تیفرظ و  وا  رد  دریگ ، شیپ  رد  ار  يراد  نتـشیوخ  ربص و  اهیتسدـگنت ، یگدـنز و  ياـهانگنت  ربارب  رد  ناـسنا  رگا 

ياهوزرآ لامآ و  هک  یتابارطـضا -  اهیناشیرپ و  زا  شلد  و  دـباییم ، تسد  یملع  شرتسگ  هب  دـیآیم و  دوجوب  ملع  تفایرد  شریذـپ و 
هک تسا  يویند  يدام و  ياهبارطـضا  شیوشت و  زا  هدـیهر  یلد  نینچ  رد  دـنکیم . ادـیپ  یئاهر  تسا -  هدروآ  راب  هب  ار  نآ  زارد ، رود و 

. دتفایم ناضیف  ششوج و  هب  ناسنا  یحور  لامک  تمکح و  ياهروخشبآ 
: دیوگیم ناینیشیپ  زا  یکی 

یلو دوشیم ؛ ماکان  ماجنارـس  ددرگ  ایوج  یگدـنز ، شیاـسآ  هاـفر و  سفن و  يدـنمزارف  هیاـس  رد  ار  یقیقح  شناد  ملع و  هک  یـسک  ره 
دهاـش تسناوت  دـیدرگ  اـیوپ  ناـنآ  اـب  تسلاـجم  ءاـملع و  هب  تمدـخ  یتسدـگنت و  سفن و  یگتـشهورف  يراوـخ و  نیع  رد  ار  ملع  هکنآ 

(. دیاشگ هرهچ  ملع ، هصرع  رد  هنادنمزوریپ  و   ) دریگ شوغآ  رد  ار  یبایماک  تیقفوم و 
: دیوگیم ومه  و 

: دنتفگ دنمشناد  نیا  هب  دنشابیم . ملع  لیصحت  يارب  يرتشیب - )  ) یگتسیاش ياراد  هک  دنتسه  تسد  یهت  دارفا  طقف 
: تفگ ددرگیمن ؟ وا  بیصن  یتیقفوم  نینچ  دشاب  رادلام  مه ، ترورض  فافک و  رادقم  هب  یتح 

(. دهد حیجرت  زیچ  ره  رب  ار  شناد  ملع و  ریزگان ، هکنآ  ات  دشاب  هتشاد  دیابن  مه  ار  رادقم  نیا  یتح  وا  ( ) 310  ) يرآ
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: تسا هتفگ  ناگرزب  زا  یکی 
رقف و هک  هاگنآ  رگم  دبای  تسد  یهلا ) ینید و  مولع  ینعی   ) ملع نیا  زا  یجرادم  تاماقم و  هب  تسناوتن  شیوخ  هاوخلد  قباطم  یسک  چیه 

. دهد حیجرت  يزیچ  ره  رب  ریزگان  ار  ملع  هجیتن ، ) رد   ) ددرگ و رقف  راچد  ینعی  هدناسر ، یبیسآ  وا  هب  یتسدیهت 
: تسا هتفگ  ( 311  ) يرگید دنمشناد 

غاب هدومن و  لیطعت  ار  دوخ  یعافتنا  هجوت  نوناک  زکرم و  تراجت و  هکد  هکنآ  رگم  ددرگ  لئان  شناد  ملع و  نیا  هب  دـناوتیمن  سکچیه 
هزانج هرانک  رد  دورب  ایند  زا  وا  نادناخ  نیرتکیدزن  زا  یکی  رگا  یتح )  ) و هتفرگ ، هلصاف  شناتسود  زا  و  دناشک ، یناریو  هب  ار  شناتسوب  و 
یملع قوشعم  بولطم و  لاصو  هب  ات  دربب  يدام  دـنویپ  قئالع و  هنوگ  ره  زا  دـیاب  ملع  بلاـط  هک  تسا  نیا  روظنم  هتبلا  . ) دـباین روضح  وا 

(. ددرگ لئان  شیوخ 
دیاـب هک  تسا  نیا  اـهراتفگ  تاـنایب و  هنوگ  نیا  فدـه  یلو  دـنکیم ؛ یئوگ  هفازگ  ساـسحا  روکذـم ، تاـنایب  ماـمت  رد  ناـسنا ، هچرگا 
لامآ ورگ  رد  نانآ  ياهلد  هک  يدارفا  املـسم  . ) دشاب زکرمتم  ياهشیدـنا  رکف و  مارآ و  یبلق  ياراد  شیوخ ، تالیـصحت  یط  رد  وجـشناد 

دنناوتیمن تسا  یملع  لئاسم  رد  زکرمت  دقاف  يدام ، یعافتنا و  لغاشم  مکارت  رطاخ  هب  نانآ  رکف  تسا و  یناشیرپ  شوختسد  نوگانوگ ،
(. دنوش لئان  شناد  ملع و  ینید و  شنیب  ینعی  دوخ  بولطم  فده  هب 

: دوب هتفگ  دوخ  نایوجشناد  زا  یکی  هب  يداتسا 
(312  ) دزاسن مرگرـس  دوخ  هب  ارت  رکف  نآ ، يوشتـسش  ندش و  فیثک  هشیدنا  ات  نک  يزیمآ  گنر  ياهریت ، گنر  اب  ار  دوخ  هماج  سابل و 

: دناهتفگ تهج  نیمه  هب 
حلاصم و دوجو و  همه  هک  يریزگان  دهد ، رارق  وت  رایتخا  رد  ار  شیوخ  ياههیامرس  زا  یشخب  شناد ، ملع و  هک  یتسه  نآ  راتـساوخ  رگا 
هک يریزگان  تایح ، بآ  نیا  زا  ندیشون  يارب  يرآ  یـشونب . ياهعرج  نآ ، يایرد  زا  ات   ) یهد رارق  شناد  ملع و  رایتخا  رد  ار  دوخ  عفانم 

(. دنیشن ورف  یکدنا  وت ، شطع  ات  يزاس  دودحم  ملع ، نتفرگارف  رد  ار  شیوخ  تمه  مامت 

هداوناخ لیکشت  لهأت و  زا  زیهرپ   - 4

؛ دزرو يراددوخ  هداوناخ  لیکـشت  لهأت و  زا  دشاب -  هتخاسن  هدروآرب  ار  شیوخ  یلیـصحت  یملع و  زاین  هک  نامز  نآ  ات  وجـشناد -  دـیاب 
همه همات  تلع  ار  نآ  ناوتیم  هکلب  تسا ؛ یلیـصحت  عنام  نیرت  گرزب  یملع و  ریغ  ياهیمرگرـس  لـماع  نیرتشیب  جاودزا ، لـهأت و  اریز 

. درک هصالخ  نآ  رد  ار  عناوم  مامت  هدومن و  یقلت  یلیصحت  عناوم 
: تسا هتفگ  ناگرزب  زا  یکی 

. دندیرب رس  لهأت  جاودزا و  هاگنابرق  رد  ار  شناد  ملع و 
: دیوگیم مهدا  نب  میهاربا 

. ددرگ راگتـسر  بایماک و  شناد ، ملع و  لیـصحت  رد  دناوتیمن  دریگ  يوخ  نانآ  اب  هبعالم  هب  دـنک و  تداع  نانز  زا  عتمت  هب  یـسک  رگا 
. درادیم زاب  لامک  زا  ار  يو  نانز ، هب  وا  یمرگرس  لاغتشا و  ینعی 

، هدیسر هبرجت  هب  لاح  نیع  رد  هک  ینادجو  تسا  ياهلاسم  یملع ) تالامک  تالیصحت و  اب  لهأت  جاودزا و  كاکطـصا  ینعی   ) هلاسم نیا 
. درادن لالدتسا  داهشتسا و  هب  يزاین  تسا و  نشور  رایسب  هجیتن  و 

 - مینادیم هک  یلاح  رد  درادن ؛ شزاس  رـس  لهأت ، اب  نتخومآ  شناد  هک  میروایب  دهاش  مینک و  لالدتـسا  دروم  نیا  رد  دـیاب  ام  ارچ  اساسا 
ملع لیصحت  هشیدنا  رکف و  هک  ددرگیم  بترتم  نآ  رب  یجیاتن  دسر -  رظن  هب  حیحص  وجشناد  لصحم و  درف  کی  جاودزا  هکنآ  ضرف  رب 

اهنآ تشیعم  بابـسا  نیمات  مرگرـس  دالوا و  مه  راتفرگ  جاودزا ، زا  سپ  یلـصحم  نینچ  نوچ  دزاـسیم ؛ بارطـضا  شیوشت و  راـچد  ار 
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(. دوشیم ینابرق  قیرط  نیا  رد  شرمع  زا  يدایز  ياهتصرف  اذل  و  . ) تسا
: تسا نیا  جیار ، ریاس و  ياهلثم  زا  یکی 

(313 .« ) یباییمن قیفوت  ياهلاسم  چیه  كرد  مهف و  هب  يدرگ ، فلکم  مه  زایپ  هناد  کی  يرادیرخ  هب  وت  رگا  »
یئاج رد  بیغرت ، قیوشت و  هنوگ  نیا  اریز  دـنکیم ؛ قیوشت  جاودزا  لهأت و  هب  ار  مدرم  هک  دریگ  رارق  یتایاور  ریثات  تحت  دـیابن  وجـشناد 
. دشابن ضراعم  نآ  اب  هتشادن و  دوجو  نآ  ربارب  رد  تسا -  جاودزا  زا  يرت  نوزف  تیمها  ياراد  هک  يرت -  مهم  بجاو و  رما  هک  تسا 

. درادن دوجو  ملع  لیصحت  زا  رت  شزرارپ  رتراوازس و  يراک  چیه  فلؤم ، ) رصع  : ) ام نامز  رد  هژیو  هب  هک  مینادیم  ام 
ملع لیـصحت  ياـپ  هب  تیروف  ظاـحل  زا  هک  دروخیمن  مشچ  هب  اـم  ناـمز  رد  شناد  لیـصحت  زا  رت  يروف  رت و  قیـضم  یبجاو ، رما  چـیه  و 
نامز رد  یلو  تسا -  یئافک  بجاو  ياهدع ، هب  تبسن  یهاگ  و  ینیع ، بجاو  یضعب ، هب  تبسن  یهاگ  هچرگا  ملع -  لیصحت  اریز  دسرب ؛

شیوخ هفیظو  یفاک ، هزادنا  هب  مدرم  دنکن و  مایق  یئافک  بجاو  هب  یـسک  چیه  رگا  نوچ  دیآیم ؛ رامـش  هب  ینیع  تابجاو  زا  قلطم  روطب 
هتفرگ رارق  باطخ  دروم  ناگمه ، هک  تهج  نآ  زا  ددرگیم ؛ لدـبم  ینیع  بجاو  هب  یئافک ، بجاو  نآ  دـنناسرن ، ماجنا  هب  نآ  ءادا  رد  ار 

. دنشابیم نآ  ماجنا  هب  فظوم  و 
هک تسا  هدیسر  توبث  هب  هقف  لوصا  ملع  رد  بلطم  نیا  هک  نانچ  دندرگیم . بوسحم  راکهانگ  دنراد ، اور  ار  یبجاو  نینچ  كرت  رگا  و 

. دنراکهانگ هعماج  نآ  دارفا  همه  دوشن  لمع  یئافک  بجاو  هب  ياهعماج  کی  رد  رگا 
جاودزا لهأت و  زا  ار  وجـشناد  يریگ ، تخـس  نحل و  تدـش  نامه  اب  مینک و  هسیاقم  دوخ  رـصع  اب  ار  باتک  فلؤم  رـصع  دـیابن  ام  یلو  )

مـشچ هب  يرـشب  عماوج  رد  رـسپ  رتخد و  درم و  نز و  راب  دـنب و  یب  طالتخا  ظاـحل  زا  یناـماسبان  طـیحم  اـم  رـصع  رد  اریز  میزاـس ؛ رازیب 
. دیامنیم کیرحت  هشیپ -  يوقت  راد و  نتشیوخ  دارفا  رد  یتح  ار -  یسنج  یبصع  تالیامت  هک  دروخیم 

، جاودزا هب  نداد  رد  نت  دـیاین  دـیدپ  وا  رد  یفارحنا  ددرگن و  هانگ  راتفرگ  زوس ، تفع  زاس و  هدولآ  رذـگهر  نیا  رد  وجـشناد  هکنیا  يارب 
تنایص و يدادادخ -  تالیامت  عورشم  عابشا  هلیسو  هب  دوخ -  يوقت  نید و  زا  لیـصحت ، یط  رد  دناوتب  ات  دیآیم  رامـش  هب  یبولطم  راک 

. دنک يرادساپ 
مدع لهأت و  كرت  املـسم  دـیاپب ، ار  نتـشیوخ  نیرفآ ، فارحنا  لماوع  ربارب  رد  و  دـنک ، ظفح  ار  شیوخ  ینمادـکاپ  دـناوتب  وجـشناد  رگا 

یعاسم هب  دنزرف ، نز و  مغ  مه و  زا  هدیهر  لایخ و  یگدوسآ  لاب و  غارف  هیاس  رد  دناوتب  ات  تسا ، هتسیاش  اجب و  يراک  هداوناخ ، لیکـشت 
(. دهد همادا  دوخ  یملع 

تسردان ترشاعم  زا  ندوب  رذح  رب   - 5

اریز دیامن ؛ يراددوخ  دنزاسیم  مرگرـس  دوخ  هب  و  فرحنم ، شفده  لیـصحت و  ریـسم  زا  ار  وا  هک  يدارفا  اب  ترـشاعم  زا  وجـشناد  دـیاب 
سناجتمان دارفا  اب  هژیو  هب  دنک . تیاعر  ار  نآ  یفاک  مامتها  اب  وجشناد  دیاب  هک  تسا  یفئاظو  نیرت  مهم  زا  دارفا ، نینچ  اب  ترشاعم  كرت 

نوچ دـنیامنیم ؛ فرـص  تلاطب  هب  ار  شیوخ  رمع  دنـشابیم و  شوگیزاب  ناسآ و  نت  درخ و  مک  هک  يدارفا  اب  صخـالاب  و  بساـنمان ، و 
. ددرگیم نانوچ  دیابریم و  ار  شیوخ  نارشاعم  تالاح  یمدآ ، تشرس  عبط و 

و هرهب ،-  هدئاف و  چیه  نودب  مه  نآ  ناسنا -  رمع  نتفر  رده  لهاان ، اب  تسلاجم  تسردان و  ياهترشاعم  ءوس  راثآ  اهتفآ و  نیرت  مهم 
. دشابیم صخش  نیئآ  نید و  نتفر  نایم  زا  فده و  نداد  تسد  زا 

ياهرهب اهنآ  هب  دوخ  هک  دـنک  ترـشاعم  يدارفا  اـب  طـقف  هک  تسا  نیا  دریگ  رظن  رد  دوخ  ترـشاعم  رد  وجـشناد  دـیاب  هک  یمهم  هلاـسم 
. ددرگ دنمهرهب  اهنآ  زا  وا  ای  دناسر و 

راکزیهرپ و رادنید و  هتسیاش و  حلاص و  هک  دنک  باختنا  دوخ  يارب  ار  یمدمه  قیفر و  دراد ، زاین  یقیفر  رای و  هب  هک  درک  ساسحا  رگا  و 
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. دروآ شدای  هب  دوش  شومارف  رگا  هک  یقیفر  دشاب ، شوهاب 
. دیآرب شیرای  ددص  رد  دنک  يدای  يو  زا  رگا  و 

نینچ يوخ  قلخ و  زا  وجـشناد  يرآ  دهد . يرادلد  ربص و  ار  وا  تشگ  گنت  لد  رگا  دـنک . يزاس  مه  يردارب و  وا  اب  دوب  دـنمزاین  رگا  و 
راک هب  دوخ  یتخب  کین  تهج  رد  ار  نآ  دـناوتیم  هک  دروآیم  مهارف  شیوخ  يارب  ياهتـسیاش  يورین  تداع و  يوخ و  یمدـمه ، راـی و 

. دریگ
مدمه تسود و  رب  ار  ندرک  یگدـنز  راوتبرغ  یئاهنت و  دـیاب  دـبایب ، دـیوجب و  دوخ  يارب  ار  یبسانم  قیفر  تسود و  نانچ  تسناوتن  رگا 

. دنامب نوصم  بسانمان  بابان و  مدمه  رای و  ءوس  راثآ  زا  ات  دهد  حیجرت  بسانمان 

یملع ششوک  كرحت و  رب  تموادم   - 6

و زور ، بش و  زا  معا  لیطعت -  مایا  ياهتصرف  ماـمت  رد  دـشاب و  ماوت  دـیدش ، قاـیتشا  علو و  صرح و  اـب  وجـشناد  نتخومآ  شناد  دـیاب 
تبقارم تحت  يونعم ، ياهتورث  نتخودـنا  يارب  ار  نتـشیوخ  نامز - ) لاح و  ره  رد  هرخالاب  و   ) نطو رد  تماـقا  ترفاـسم و  ياـههظحل 

ریغ تهج  رد  ترورض -  رادقم  هب  زج  شیاه -  تصرف  زا  ياهظحل  نیرتمک  هک  دوش  یضار  دیابن  وا  دشاب . ملع  يایوج  هراومه  هتفرگ و 
دیدـجت ار  شیوخ  ياوق  هدومن و  تلاسک  عفر  نآ  رذـگهر  زا  هک  یتحارتسا  تحارتسا ، باوخ و  روخ و  لیبق : زا  دـهد ، صاصتخا  یملع 

تایرورـض و هقوذآ و  هیهت  نیمات و  يارب  ای  و  دـنک ، وگتفگ  هتفرگ و  سنا  دـنیآیم  وا  تاقالم  هب  هک  یـصاخشا  اب  تسا  ریزگان  وا  دـنک .
. دیامن تقو  فرص  رگید ، ياهزاین 

رارق یملع  ریغ  تهج  رد  وا  تصرف  تقو و  زا  يرادـقم  ًارهق  هک  ددرگ  رگید  ياهيراتفرگ  يرامیب و  درد و  راچد  هک  تسا  نکمم  اـی  و 
اریز دزاسن ؛ عیاض  ار  دوخ  تقو  دیاب  وا  يرآ  دزادرپب ؛ دوخ  یملع  یلیـصحت و  فئاظو  هب  تاقوا  نیا  یط  رد  دناوتیمن  راچانب  دریگیم و 
زور ود  تیفیک  عضو و  رگا  درک . یبایزرا  یتمیق  چـیه  اب  ار  نآ  دومن و  نییعت  یئاهب  ناوتیمن  ناسنا ، ياـهتصرف  رمع و  هدـنامزاب  يارب 

ار شیوخ  رمع  ياهبنارگ  يالاک  نوچ  تسا ؛ راکنایز  نوبغم و  یسک ، نینچ  دشابن ) زورما  زا  رتهب  وا  يادرف  و   ) دشاب مه  ربارب  یـسک ، ره 
. تسا هداد  تسد  زا  يزیچان  تمیق  ربارب  رد 

دننآ ثراو  ناربمایپ ، ءایبنا و  هک  ياهجرد -  ماقم و  هب  لوصو  ناکما  وا  يارب  هک  تخانـش  دنمدرخ  لقاع و  ار  یـسک  ناوتیم  یتسارب  ایآ 
هب درمش . درخبان  دیاب  ار  يدرف  نینچ  هک  تسا  ادیپ  دهدیم ؟ تسد  زا  ار  یئاهبنارگ  تصرف  نینچ  یتحار  هب  وا  یلو  تسا ؛ هدمآ  مهارف  - 

: دناهتفگ هک  تسا  فده  نیمه  رطاخ 
: دنیوگ و  ( 314  ) دروآ تسد  هب  یناسآ  نت  شیاسآ و  هیاس  رد  ناوتیمن  ار  ملع 

: دناهتفگ زین  و  ( 315 . ) تسا هدش  هطاحا  اهیشوخان  هراکم و  اب  دیواج  یتخبکین  تشهب و 
: دیوگیم هراب  نیا  رد  يرعاش  دنک . لمحت  ار  روبنز  شین  لسع ، ینیریش  دهش و  ندیشچ  يارب  تسا  ریزگان  یسک  ره 

هلکآ تنا  ارمت  دجملا  بسحت  ال 
(316  ) اربصلا قعلت  یتح  دجملا  غلبت  نل 

تمظع دـجم و  هب  زگره  وت  ینک . لواـنت  ار  نآ  یناـسآ  هب  یناوتب  هک  تسا  نیریـش  یبـطر  اـمرخ و  نوچمه  تمظع ، دـجم و  هک  رادـنپم 
. یئامن لمحت  ار  نآ  يراوگان  یشچب و  ار  ربص  یخلت  هک  هاگنآ  رگم  یسریمن 

یملع يالاو  ماقم  زا  یئایوپ  رد  ششوک  تمه و  ولع   - 7
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. دشاب الاو  یتمه  ياراد  دوخ ، تالیصحت  رد  وجشناد  دیاب 
وا دوشن . عناق  یملع  زیچان  ياههتخودنا  مک و  هیامرس  هب  دزاس  هریخذ  نتـشیوخ  رد  ار  یملع  هوبنا  ياههتخودنا  دناوتیم  هکنیا  دوجو  اب  و 

: دیوگب و  دزادنا ، ریخأت  هدهع  هب  ار  نآ  دزاس و  لوکوم  هدنیآ  هب  ار  دوخ  ششوک  دیابن 
ره ار -  دنمدوس  بلاطم  هنوگ  ره  لیـصحت  مدرگ . مرگرـس  نادب  مبای و  تسد  یملع  رئاخذ  نتخودـنا  هب  رگید  ياهتصرف  رد  مناوت  یم 

نادب دهدیمن و  تسد  زا  ار  هدئاف  نآ  ياهظحل  زا  سپ  دنادب  مه  رگا  یتح  هکلب  دزادنین ؛ قیوعت  هدهع  هب  دشاب -  زیچان  كدنا و  هک  دنچ 
رابنایز یثداوح  تافآ و  تسا  نکمم  يراک ، ره  رد  ریخأت  يالبال  رد  اریز  دیآرب ؛ نآ  هب  يزای  تسد  ددـص  رد  اروف  دـیاب  دـباییم  تسد 

. دنک دمآ  شیپ 
یتح دیامن . رگید  دـنمدوس  بلاطم  لیـصحت  فرـص  اصاصتخا  دراد  شیپ  رد  هک  ار  یئاه  تصرف  هیتآ و  تاظحل  دـناوتیم  نیا  رب  هوالع 

، دیآرب دوخ  سورد  ندرک  ظفح  یسررب و  هعلاطم و  مرگرس  دهج ، دج و  اب  دیاب  دیآ  دیدپ  یعنام  ندناوخ ، سرد  رد  وجـشناد  يارب  رگا 
درادنرب و تسد  بلاطم ، ندرک  ظفح  هعلاطم و  زا  ندناوخ ، سرد  يارب  عنام  دوجو  رطاخ  هب  ینعی  . ) دـنکن طلخ  رگید  زیچ  اب  ار  يزیچ  و 

ینامز هدـنیآ و  هب  ار  یملع  دـنمدوس  بلاـطم  نتفرگارف  دـهاوخب  رگا  دـیامنن .) یئوج  هناـهب  بلاـطم ، یـسررب  هعلاـطم و  ندرکاـهر  يارب 
نکمم ینعی  . ) تسا هدرکن  قلخ  زونه  ار  ینامز  نینچ  لاعتم ، دـنوادخ  هک  دـنادب  دـیاب  دـشاب ، لابلا  غراف  نامز ، نآ  رد  هک  دزاـس  لوکوم 

دوجو هب  ناکما  یتصرف ، نامز و  ره  رد  ریزگان  هک  دـنادب  دـیاب  وا  هکلب  ددرگن ؛ ) وا  بیـصن  یبسانم  غراـف و  تصرف  ناـمز و  نینچ  تسا 
. تسا شیپ  رد  ملع ، لیصحت  لماوع  عناوم و  ندمآ 

 - دروآ دوجو  هب  وت ، تالیصحت  لباقم  رد  يدس  دردب و  مه  زا  الماک  ارت  هکنآ  زا  شیپ  ار -  یعناوم  قئاوع و  هنوگ  ره  وت ، دیاب  اذه  یلع 
: تسا هدمآ  ثیدح  رد  هکنانچ  يردب . مه  زا  ار  اهنآ  یهاکب و  عناوم  نیا  تدش  تدحو و  تردق  زا  هتخاس و  فرطرب 

دنمهرهب نآ  زا  دوـخ  عـفن  هب  و  يزاـس ، هعطق  هعطق  ار  نآ  ینک و  یتسدـشیپ  وـت  رگا  هک  تسا  ياهدـنرب  ریـشمش  یمدآ ، تـصرف  تـقو و  »
. یباییم تسد  شیوخ  بولطم  فده و  هب  يدرگ 

و رذـگ ، رورم و  شراوگ  هاگتـسد  رد  ار  ترمع  و  « ) ددرونیم مه  رد  ار  تدوـجو  دـنکیم و  هعطق  هعطق  ارت  ناـمز ، ریـشمش  نیا  هنرگ  و 
(. دنکیم مضه  شیوخ ، روبع  يارجم 

ار ریز  تایبا  نافراع ، تاماقم  هب  لوصو  رد  مدرم  قیوشت  روظنم  هب  و  هدرک ، هراشا  هتکن  نیمه  هب  هتـسجرب ، ياهتیـصخش  ءاـیلوا و  زا  یکی 
: تسا هدورس 

یسع یف  تقملاف  تقولاک  امراص  نک  و   - 1
تلع رطخا  یهف  یلع  كایا  و 

لا کظحف  اریثک  ضهنا  انمزرس و  و   - 2
تحصل امزع  ترخأ  ام  ۀلطاب 

لا عم  هل  تدعق  ام  مدق  مدقا و  و   - 3
تفلتلا دویق  نع  جرخا  فلاوخ و 

دجت ناف  فوس  مزعلا  فیسب  ذجو   - 4
تدج تدج  نا  سفنلاف  اسفن  دجت 

، تسا نتفگ  ( 317 « ) یسع  » يرهق هجیتن  بضغ ، مشخ و  تمالم و  شنزرس و  هک  شاب  هدنرب  ریشمش  نوچمه  تصرف ، تقو و  دننام   - 1
؛ شاب رذح  رب  نتـسب  لد  هیتآ  هب  نتفگ و  ( 318  ) لعل لع و  زا  ینک .) هلاوح  ادرف  هب  ار  زورما  راک  یـشاب و  راودیما  هدـنیآ  هب  هکنیا  ینعی  )

. تسا ناسنا  ششوک  تیلاعف و  حور  ندش  جلف  يرامیب و  لماع و  تلع و  نیرت  كانرطخ  نیرتگرزب و  نتسب  هدنیآ  هب  دیما  اریز 
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هک ترمع -  زا  هچنآ  ات  نک  مایق  اهوزرآ  ندیبوک  مه  رد  يارب  زادرپب و  تحایـس  ریـس و  هب  يراگزور  ملاع ، هصرع  ناهج و  هنهپ  رد   - 2
. دبای ناماس  رس و  تلامعا  ددرگ و  ناربج  لمع ، تحص  اب  دش -  يرپس  تلاطب  هب  هدارا  میمصت و  رد  قیوعت  رطاخ  هب 

رد دـندرک  يراگنا  لهـس  هحماسم و  نآ  ماجنا  رد  نافلختم  ناگداتفا و  بقع  هک  یئاهراک  راد و  راوتـسا  ار  تیاه  ماـگ  نک و  مادـقا   - 3
. يآ نوریب  یلوغشم  لد  يرکف و  فاطعنا  ياهدنب  دیق و  زا  و  زادنا ، ولج  ار  اهنآ  هد و  رارق  شیوخ  يوسارف 

ای یـشوکب و  رگا  هک  نک  عطق  دوخ  يرکف  طیحم  زا  ار  هدنیآ  هب  نتـسب  دیما  و  ( 319 « ) فوس  » زره ياههتوب  هدارا ، مزع و  ریـشمش  اب   - 4
ناماس یبولطم  وحن  هب  تناج  لد و  و  دش ، دـهاوخ  اشوک  یـشاب -  اشوک  وت  رگا  وت -  سفن  سپ  تفای . یهاوخ  یـشیاشگ  یـشاب ، هب  رگا 

. تفای دهاوخ 

تیمها ظاحل  زا  اهشناد  مولع و  جرادم  تیاعر   - 8

لاـح و هب  تبـسن  يرتـشیب  تیولوا  زا  هک  دروآ  يور  یملع  نآ  هب  تسخن  تالیـصحت ، يزوـمآ و  ملع  بیترت  میظنت و  رد  وجـشناد  دـیاب 
. دشابیم رت  شزرارپ  رتمهم و  هک  دنک  زاغآ  یملع  نآ  زا  ار  دوخ  لیصحت  دیاب  وا  تسا . رادروخرب  وا  طئارش 

. دهد رارق  رظن  دم  رد  بیترت  نیمه  هب  ار  اهشناد  مولع و  تیمها  تاجرد  دوخ ، تالیصحت  همادا  رد  و 
نآ هدزاب  جیاتن و  مولع ، نیا  هک  ددرگ  یمولع  يریگارف  دراو  اهزاس -  هنیمز  یتامدقم و  مولع  هب  لاغتشا  زا  شیپ  دیابن -  وجشناد  نیاربانب 

یلقن یلقع و  لئاسم  رد  نادنمـشناد  قافتا  دروم  تایرظن  ءارآ و  هب  تبـسن  نقتم  مزـال و  یهاـگآ  زا  لـبق  دـیابن  وا  تسا . یتامدـقم  مولع 
یگتخپ یملع  ظاحل  زا  هکنآ  زا  لبق  وجـشناد -  ینعی  . ) ددرگ لئاسم  نآ  رد  نادنمـشناد  تافالتخا  رد  قیقحت  دراو  تاداقتعا ، هب  طوبرم 

اهنآ یسرروغ  نادنمشناد و  فلتخم  ءارآ  رد  دورو  اریز  دوش ؛ ) يداقتعا  لئاسم  رد  نادنمشناد  تاشقانم  رد  ثحب  دراو  دیابن  دنک -  ادیپ 
ار وا  هشیدـنا  لقع و  هتخاس و  ناریح  هتـشگرس و  ار  وجـشناد  نهذ  تایداقتعا ، ) ماکحتـسا  یملع و  یئآراـک  تراـهم و  بسک  زا  شیپ  )

. دنادرگیم بارطضا  میب و  تشهد و  راچد 
هب ار  یئاهباتک  ای  باتک و  نف ، نآ  رد  هک  هاگنآ  رگم  دروآ ، يور  رگید  نف  هب  دیابن  درک  زاغآ  نف  کی  رد  ار  دوخ  لیصحت  وجـشناد  رگا 
رد دیاب  وا  بیترت ، نیمه  هب  دشاب . هدناسر  مهب  نآ  رد  يراوتـسا  تامولعم  و  هدرک ، یـسررب  هدناوخ و  رظن  ناعما  تقد و  اب  ناکما و  ردـق 

. دریگ رظن  رد  ار  هتکن  نیا  نونف ، مولع و  مامت 
فدـه هجوم و  لیلد  نودـب  رگید -  ملع  نف و  هب  یملع  نف و  زا  ای  رگید و  باـتک  هب  یباـتک  زا  سرد  رد  ندـش  اـجباج  زا  دـیاب  وجـشناد 

. دشابیم ملع  لیصحت  رد  وجشناد  تیقفوم  مدع  هدنهد  ناشن  يدرسلد و  یگنتلد و  رگنایامن  راک ، نیا  اریز  دزیهرپب ؛ تخس  یئالقع - 
وا دـیابن  اقح  تفای  خوسر  ماکحتـسا و  وا  رد  تخانـش  تفرعم و  تشگ و  زرحم  ملع ، لیـصحت  يارب  وجـشناد  یگدامآ  تیلها و  هچناـنچ 

قیمع یـسررب  هعلاطم و  هب  نونف  نآ  رد  دیاب  هکلب  دزاس ؛ اهر  ار  دـیفم  مولع  عاونا  زا  یعون  چـیه  هدیدنـسپ و  بولطم و  نونف  ینف و  چـیه 
قیفوت دوب و  دـعاسم  وا  اب  یناگدـنز  رمع و  رگا  دـبای . تسد  الماک  نونف  نآ  یئاهن  ياهفدـه  دـصاقم و  رب  هک  ياهنوگ  هب  ددرگ ، مرگرس 

. دیآرب نآ  رد  صصخت  بسک  رحبت و  ددص  رد  درک ، داجیا  وا  رد  یکرحت  تخیگنارب و  ار  وا  دیدرگ و  وا  لاح  لماش  یهلا 
ابلاغ و  دنتـسه ، کـیدزن  مه  هب  ینید ) ي   ) اهـشناد مولع و  اریز  دروآ ؛ يور  رت  شزرارپ  رتمهم و  نف  هب  مهـالاف » مهـالا   » بیترت هب  هنرگ  و 

. دراد دوجو  يدنواشیوخ  دنویپ و  رگید ، یخرب  هب  تبسن  اهنآ  زا  یخرب  نایم 
باجیا یشیدنارود  مزح و  نیاربانب  درادن . یفاک  تیفرظ  اهشناد  مولع و  همه  یسرروغ  لیـصحت و  يارب  یمدآ  رمع  هک  تسناد  دیاب  یلو 
تفارـش ظاحل  زا  هک  دیامن  یملع ، نتفرگارف  فرـص  ار  دوخ  ياوق  مامت  و  دریگرب ، ار  شنیرتهب  هدیزگ و  یملع ، ره  زا  ناسنا  هک  دنکیم 

. دراد رارق  مولع  همه  سار  رد  شزرا  تیمها و  و 
هیکزت سفن و  لامک  هک  یملع  دـشاب ، دـنمدوس  ناسنا  تیونعم  ترخآ و  لاح  هب  دـناوتب  هک  تسا  یتفرعم  شناد و  زا  تراـبع  ملع  نیا  و 
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هب اهـشناد  مولع و  نیرترب  تسا ، زاس  ناسنا  هک  یتفرعم  ملع و  نآ  هرخالاب  و  . ) دزاـسیم روراـب  وکین  لاـمعا  قـالخا و  هیاـس  رد  ار  نطاـب 
(. دیآیم رامش 

هک دـیآیم  تسد  هب  اـهنآ  لاـثما  و  قـالخا ، مراـکم  ملع  و  تنـس ، تـفرعم  و  مـیرک ، نآرق  تخانـش  هار  زا  مـلع ، نـیا  هصـالخ : روـطب  و 
ناسنا هتبلا  ددرگ .) نومنهر  شیرـشب  يالاو  نوئـش  تاـیثیح و  هب  ار  یمدآ  دـناوتیم  فراـعم  نیا  و  . ) تسا اـهنآ  هب  مولع  همه  تشگزاـب 

. تسج ددم  یبایماک  قیفوت و  رد  وا  زا  دیاب  هک  تسادخ  نیا  تسا . رتانیب  رگید ، یسک  ره  زا  دوخ  هب  تبسن 

داتسا اب  درگاش  یناگدنز  نیئآ  بادآ و  شخب 2 

همدقم

: داتسا ماقم  تشادگرزب  فلا - 
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

ملاع سلجم  رب  رگا  يدرگن . وا  نماد  هب  تسد  ینکن و  شـسرپ  وا  زا  دح ، زا  هدایز  هک  تسا  نیا  وت ، رب  دنمـشناد  ملاع و  قوقح  زا  یکی  »
ار دوخ  هژیو  دورد  مالس و  و  نک ، مالس  اهنآ  همه  رب  دنربیم  رس  هب  وا  دزن  مدرم  زا  یهورگ  هک  يدرک  هظحالم  يدش و  دراو  دنمشناد  و 

. امن میدقت  دنمشناد  ملاع و  نآ  هب 
تسد اب  ای  ندز و  کمشچ  مشچ و  هشوگ  اب  نیشنم . وا  رس  تشپ  نک و  باختنا  شربارب  رد  وا  يور  هب  ور  ار  یهاگیاج  نتـسشن ، يارب  و 

. نکم هراشا  وا  روضح  رد  و  ملاع ، رضحم  رد  دوخ و 
ملاع و اب  ینیشنمه  تبحاصم و  لوط  زا  تفگ . نانچ  ینالف  تفگ ، نینچ  ینالف  هک  وگم  مه  یپ  وا ، نخـس  اب  تفلاخم  زیتس و  ماقم  رد  و 

. وشم گنتلد  لولم و  دنمشناد ،
و  ) دتفا ورف  وت  رب  وا  نانخـس  هرجـش  زا  یبطر  یماگنه  هچ  ات  يرب  رـس  هب  نآ  راظتنا  رد  دیاب  تسا . نبامرخ  لثم  دنمـشناد ، ناتـساد  لثم و 

هار رد  يوجگنج  و  راد ، هدـنز  بش  زیخرحـس و  راد و  هزور  زا  شاداپ  رجا و  رظن  زا  دنمـشناد  ملاع و  دزاس .) نیریـش  ارت  ماـک  نآ ، دـهش 
(. 320 « ) تسا يرتنوزف  هرهب  ياراد  ادخ ،

نینچ هدـش -  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) نیدـباعلا نیز  داجـس ، ماما  زا  و  تسا ، لصفم  ینالوط و  ۀبـسن  هک  قوقح - »  » هب طوبرم  ثیدـح  رد 
: تسا هدمآ 

وا زا  هک  تسا  نیا  دریگیم -  شیوخ  تبقارم  تحت  ار  تدوجو  ملع ، يارجم  زا  هک  وت -  یحور  یناگدنز  زاسراک  ربدم و  ربهار و  قح  »
. یهد ارف  شوگ  الماک  وا  نانخس  هب  و  يراد ، یمارگ  ار  وا  لفحم  سلجم و  و  هدومن ، لیلجت 

دنلب وا -  اب  يوگتفگ  ماـگنه  هب  اـی  و  يو ، رـضحم  رد  نارگید  اـب  وگتفگ  ماـگنه  ار -  تیادـص  يروآ ، يور  ودـب  هداـشگ  ياهرهچ  اـب  و 
. دیامن ءاقلا  اصخش  ار  شسرپ  نآ  خساپ  وا  دوخ  راذگب  ینعی  ینکن ، یتسدشیپ  نآ  هب  نداد  خساپ  رد  درک  لاؤس  وا  زا  یسک  رگا  يزاسن .

: ینعی امنن  تبیغ  وا  دزن  سک  چیه  زا  و  نکن ، وگتفگ  وا  رضحم  رد  يدحا  اب  و 
ار وا  ياهیبوخ  نساحم و  و  ینک ، یشوپ  بیع  وا  زا  و  یئآرب ، وا  زا  تیامح  عافد و  ماقم  رد  دیاب  درک  دای  يدب  هب  وا  زا  وت  دزن  یـسک  رگا 

. ینکن ینمشد  شناتسود  اب  و  يدرگن ، نیشنمه  شنانمشد  اب  یئامن . راهظا  نارگید  هب 
یهاوگ وت  عفانم  ریخ و  تهج  رد  ینامـسآ  ناگتـشرف  يدرگ ، قفوم  شیوخ ، داتـسا  دنمـشناد و  ملاـع و  هب  تبـسن  قوقح  نیا  ءادا  هب  رگا 

هن ، ] ياهتفرگارف وا  هاگشیپ  زا  یهلا  یفده  ادخ و  يارب  ار  شناد  ملع و  و  هتشاد ، ار  يدنمـشناد  داتـسا و  نینچ  گنهآ  وت  هک  داد  دنهاوخ 
(321 « ) مدرم يارب 
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(.[ تسا هدوب  صالخا  زا  رادروخرب  وت  دصق  ینعی  )
(: مالسلاامهیلع  ) رضخ یسوم و  ناتساد  رد  یتیبرت  بلاج  تاکن  ب - 

: تفگ مالسلا ) هیلع   ) رضخ هب  وا  هک  هدومرف  وگزاب  میرک  نآرق  رد  مالسلا ) هیلع   ) یسوم زا  یناتساد  لاعتم  دنوادخ 
(322  ) ادشر تملع  امم  نملعت  نا  یلع  کعبتا  له 

.؟ یهد میلعت  نم  هب  يا ، یتخومآ  هک  ار  یئاه  تیعقاو  تیاده و  لماوع  اهدومنهر و  ات  میآ  وت  یپ  رد  هک  یهدیم  تصخر  ارم  ایآ 
: تفگ وا  هب  درکن  تفایرد  مالسلا ) هیلع   ) رضخ بناج  زا  یتبثم  خساپ  هکنآ  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) یسوم هکنآ  ای 

(323  ) ارما کل  یصعاال  ارباص و  هللا  ءاش  نا  یندجتس 
. مچیپن وت  نامرف  زا  رس  زین  تفای و  یهاوخ  راد  نتشیوخ  دنوادخ ، تساوخ  هب  ارم 

کی ناـیم  هک  دروخیم  مشچ  هب  دنمهوکـش  ياـهنیئآ  بادآ و  زا  ياهدـیزگ  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  هاـتوک  راـتفگ  ود  نیا  رد 
. دوب هداتفا  قافتا  وا  ملعم  درگاش و 

اولوا  » نـالوسر زا  یکی  و  تلزنم ، ردـق و  تلـالج  ياراد  و  نأـشلا ، میظع  يربماـیپ  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم هک  مینادیم  هکنیا  دوجو  اـب  و 
تبـسن درگاش  کی  روخ  رد  ياهنیئآ  بادآ و  هک  تسا  هدوبن  نآ  زا  عنام  وا  ینینچ  نیا  تیـصخش  تمظع  تسا ، هدوب  راگدرورپ  مزعلا »

ماقم زا  ریغ  رگید -  یتاـهج  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ینعی  رظن ، دروم  درگاـش  هچرگا  ددـنب . راـک  هب  ار  نآ  و  دریگ ، رظن  رد  ار  داتـسا  هب 
. تسا هدوب  رت  قیال  رت و  لماک  شیوخ ، داتسا  ملعم و  زا  يدرگاش - 

هب مالـسلاامهیلع )  ) رـضخ یـسوم و  يوگتفگ  يالبال  رد  هک  یقیقد  بلاطم  و  تیبرت ) میلعت و   ) فیرظ تاکن  بادآ و  مامت  میهاوخب  رگا 
یـسرروغ ءاصقتـسا و  تسا ، ) هدومرف  وگزاـب  میرک  نآرق  رد  ياهدرـشف  تروص  هب  ار  ناتـساد  نیا  لاـعتم ، دـنوادخ  و  ، ) دروخیم مشچ 
تسترابع نآ  دراد و  طابترا  لوا  هلمج  هب  هک  مینکیم  یسررب  ار  یتاکن  ام  یلو  میهنیم . رتارف  اپ  دوخ  باتک  عوضوم  زرم  دح و  زا  مینک 

: دنکیم هئارا  ام  هب  ار  یتیبرت  دنمدوس  هتکن  هصیصخ و  هدزاود  هیآ ، نیا  ادشر . تملع  امم  نملعت  نا  یلع  کعبتا  له  هیآ : زا 
ياسوم تلزنم  ماقم و  هک  دـنکیم  باجیا  هلاسم  نیا  تسا . هدرک  یفرعم  دوخ  داتـسا  وریپ  عبات و  ار  نتـشیوخ  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم  - 1

رت نیئاپ  رتورف و  دوخ ، عوبتم  هب  تبـسن  عبات ، تبترم  ماقم و  ةدـعاق  نوچ  دـشاب ؛ رتورف  مالـسلا ، ) هیلع   ) رـضخ شداتـسا  ماقم  زا  درگاـش ،
. تسا

وت یپ  رد  هک  یهدیم  هزاجا  ایآ  ینعی  دبلطیم . تصخر  هزاجا و  مالسلا ) هیلع   ) رـضخ زا  ایآ ،» له =   » هژاو اب  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم  - 2
. دراد لومعم  شیوخ  داتسا  هب  تبسن  درگاش  دیاب  هک  دشابیم  عضاوت  رد  یمیظع  هغلابم  رگنایامن  یبلطم  نینچ  میآ .

: ترابع اب  تقیقح  رد  و  تسا ، هدرک  یفرعم  هاگآان  لهاج و  رـضخ ، ياهیهاگآ  فراـعم و  ربارب  رد  ار  دوخ  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم  - 3
نا یلع  »

یسوم  - 4 تسا . هدومن  فارتعا  رارقا و  شداتـسا ، دنمجرا  الاو و  ماقم  شیوخ و  یهاگآان  هب  یهد ،» میلعت  نم  هب  هکنیا  يارب  « = » نملعت
هک دومن  تساوخرد  رـضخ  زا  وا  اریز  تسا ؛ هدرک  رارقا  هتـشگ ، وا  دئاع  میلعت  هار  زا  هک  یتمعن  تمظع  هب  ریبعت ) نینچ  اب  ( ) مالـسلا هیلع  )
: تفگ رضخ  هب  ادشر » تملع  امم   » ریبعت یط  رد  تقیقح  رد  و  تسا ، هدرک  راتفر  وا  دوخ  اب  لاعتم  دنوادخ  هک  دنک  راتفر  وا  اب  هنوگنامه 

تنم وت  رب  میلعت ، قیرط  زا  لاعتم  دـنوادخ  ینعی  . ) دـشاب تدوخ  هب  تبـسن  دـنوادخ  ناسحا  هنوگ  هب  نم ، هب  وت ، ناسحا  هک  تسا  هتـسیاش 
: دناهتفگ هک  تسا  تهج  نیمه  هب  هد .) میلعت  نم  هب  راد و  لومعم  نم  هرابرد  ار  ناسحا  تنم و  نامه  زین  وت  دومرف ؛ ناسحا  وت  هب  داهن و 

هتفرگ فک  هب  ار  وا  رایتخا  مامز  دزومایب  یصخش  هب  ار  ياهلاسم  یسک  رگا  مدومن . ذخا  وا  زا  ار  شناد  ملع و  هک  متـسه  یـسک  هدنب  نم  »
(324 .« ) ددرگیم وا  کلام  و 

هتبلا دیامن . میظنت  ار  شیوخ  راتفر  عوبتم ، راتفر  لامعا و  دـننامه  عبات ، هک  تسا  نیا  رگید ، صخـش  زا  ندرک  يوریپ  تعباتم و  ینعم   - 5
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هب هتکن  نیا  دشاب . تیعبت  رایعم  عوبتم ، روتـسد  ماجنا  زج  دناوتیمن  يرگید  كالم  چـیه  اریز  درک ؛ نینچ  وا  عوبتم  نوچ  هک  تهج  نآ  زا 
ربارب رد  هراومه  هک  دراد  راک  هب  ار  هفیظو  هصیصخ و  نیا  لیصحت ، هار  رد  دوخ  ماگ  نیتسخن  رد  دیاب  وجشناد  درگاش و  هک  دنامهفیم  ام 

. دزیتسن وا  اب  هدوب و  میلست  داتسا ، راتفر  راتفگ و 
لمع موزل  هکلب  تسین ؛ دیقم  یطرـش  دیق و  چیه  هب  دروخیم -  مشچ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  تعباتم -  مسر  هار و  نیناوق و  هب  لمع  موزل   - 6

راک هب  موزل  هدـنهد  ناشن  تسا ، هدـشن  دـیقم  يدـنب  دـیق و  چـیه  هب  هک  ياهنوگ  هب  ینعی  قلطم  تروص  هب  تعباتم ، ياـهنیئآ  بادآ و  هب 
. دشابیم داتسا  ملعم و  هب  تبسن  درگاش  عضاوت  ياهتنم  نتشاد 

: تسا هدش  دزشوگ  بیترت  هب  تاهج  نیا  ملعم ، ) هب  تبسن  درگاش  هفیظو  دروم  رد   ) روکذم هیآ  رد   - 7
بلاج رایسب  هک  دروخیم  مشچ  هب  دنچ  یتاکن  هب  عجار  یبیترت  مظن و  هیآ ، نیا  رد  ینعی   ) یئوج شناد  ملعت و  و  تمدخ ، میلعت ، يوریپ ،

، هلحرم نیموس  رد  و  هداد ، میلعت  ار  وا  ملعم ، سپـس  و  هدوب ، ملعم  وریپ  عباـت و  تسخن ، ماـگ  رد  درگاـش  دـیاب  هک  ینعم  نیا  هب  دـشابیم ؛
دزن يزومآ  ملع  هب  ددرگ و  رادروخرب  وا  شناد  ملع و  زا  هلحرم ، نیرت  یئاهن  رد  ماجنارـس  ات  دهد  رارق  داتـسا  هب  تمدخ  رد  ار  نتـشیوخ 

(. دزادرپب يو 
يرگید فدـه  ملع -  نتخوـمآ  زج  تعباـتم -  نیا  ساـسا  رب  نم  هک  تسا  نیا  نملعت » نا  یلع  کـعبتا  لـه   » هـلمج روـظنم  ینعم و   - 8

: دشاب هتفگ  نینچ  مالسلا ) هیلع   ) رضخ هب  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ایوگ  مرادن .
یهرمه و رد  دیابن  وجشناد  هک  دهدیم  رادشه  ام  هب  عوضوم  نیمه  و  . ) متـسین ماقم  هاج و  لام و  راتـساوخ  وت ، زا  تعباتم  رذگهر  زا  نم 

(. دشاب يرگید  ياهفده  يایوپ  شناد -  ملع و  زج  داتسا -  اب  یمدمه 
هیلع  ) یسوم تقیقح  رد  و  دوب ، هتخومآ  يو  هب  لاعتم  دنوادخ  ار  نآ  هک  تسا  رضخ  تامولعم  زا  یشخب  هب  هراشا  تملع » امم   » هلمج  - 9

: دیوگب رضخ  هب  دهاوخیم  مالسلا )
هب مهاوخیم  هکلب  مریگارف ؛ ياهتخوـمآ  ادـخ  زا  هک  ار  هچنآ  همه  مهاوـخیمن  و  متـسین ، ملع  رد  وـت  اـب  يدرواـمه  يربارب و  ياـیوج  نم 

داتـسا تلزنم  ماقم و  هشیمه  ینعی  . ) یـشابیم رتردـقنارگ  رت و  هیامنوزف  نم ، زا  هشیمه  يارب  وت  اریز  مبای ؛ تسد  وت  تاـمولعم  زا  یـشخب 
(. تسا رتالاو  رترب و  بتارم ، هب  دشاب -  ردقلا  میظع  درگاش  نآ  دنچ  ره  شدرگاش -  هب  تبسن 

دارفا همه  و   ) رـضخ راـیتخا  رد  ار  ملع  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  نیا  هب  تسا  یـسوم  فارتعا  رگناـیامن  تملع ،» اـمم   » هلمج نیمه  زین  و   - 10
الاو ار  وا  تلزنم  تردـق  هداـهن و  جرا  ار  داتـسا  ملعم و  شناد و  ملع و  دـیاب  هک  دوـشیم  هدافتـسا  نینچ  نآ  زا  و  تـسا ، هداد  رارق  رـشب )

(. تسا هتفرگارف  ادخ  زا  ار  ملع  رشب  نوچ  تسا ؛ یهلا  ياهتمس  زا  یکی  ندوب  ملعم  و   ) درمشرب
تاکرب زا  یسوم  رگا  هک  ياهنوگ  هب  تسا  هدرک  یئامنهار  داشرا و  تساوخرد  رضخ ، زا  یسوم  هک  تسنآ  زا  یکاح  ادشر »  » هملک  - 11

هب دوخ  زاین  تدش  هلاسم  هب  درگاش  ياسوم  هک  دنامهفیم  ام  هب  هتکن  نیمه  دشیم . هارمگ  هتشگرس و  دیدرگیمن ، دنمهرهب  رضخ  داشرا 
ملع هب  شیوخ  ینلع  راکشآ و  جایتحا  زین  و  رضخ ، ربارب  رد  هجوت  بلاج  یسفن  هتسکش  شیوخ و  ماقم  نتشهورف  للذت و  نتخومآ و  ملع 

. تسا هدومن  فارتعا  داتسا ، یهاگآ  و 
وا و  دشابیم ، لیئارسا  ینب  زا  يربمایپ  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم تسنادیم  تسخن  مالـسلا ، ) هیلع   ) رـضخ هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد   - 12

و دننکیم ) دای  هللا » میلک   » ناونع هب  وا  زا  اذل  و  . ) دش نخـس  مه  وا  اب  هطـساو -  یب  دنوادخ - ، هک  تسا  یـسک  و  ةاروت ،»  » باتک بحاص 
 - یفرگش عضاوت  اب  عیفر ، جرادم  بصانم و  نینچ  دوجو  اب  مالسلا ) هیلع   ) یسوم اذهعم  داد . یگژیو  تامارک ، تازجعم و  هلیسو  هب  ار  وا 

. تسا هدرک  يریگ  عضوم  شداتسا ، ربارب  رد  تسا -  رگنایامن  ار  ینتورف  جرادم  نیرت  میظع  هک 
رت عیفر  درگاش ، ياسوم  زا  شتلزنم  ماقم و  یگتـسیاش ، تقایل و  ظاحل  زا  يداتـسا  ماـقم  رد  رـضخ  هک  میریگیم  هجیتن  روکذـم ، هتکن  زا 
زا ترابع  هک  اـهشناد -  مولع و  ياهفدـه  يوتحم و  هب  وا  یهاـگآ  ارهق  دـشاب ، يرتنوزف  یملع  هطاـحا  ياراد  یـسک  رگا  اریز  دـشابیم ؛
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وا شاکنک  يواکجنک و  سح  اذل  دوب . دهاوخ  رتنوزف  رتشیب و  تسا -  یبایماک  تذل و  ینامداش و  رورـس و  یتخبکین و  تداعـس و  نامه 
. دوب دهاوخ  رادروخرب  يرتشیب  لامک  زا  ملع ، لها  وا  تشادگرزب  لیلجت و  ارهق  و  هدش ، تیوقت  تذل ، تداعس و  نینچ  هب  لوصو  رد 

: رضخ نانخس  رد  رگید  یتیبرت  هتکن  دنچ  ج - 
عضاوت بدا و  نانچ  اب  یـسوم  زین  و  دوب ، دنمهرهب  وا  توبن  یـسوم و  هب  تبـسن  تیزم  یهاگآ و  تفرعم و  نانچ  زا  رـضخ  هکنیا  دوجو  اب 

رضخ و يدنمهوکش  زا  یکاح  هک  زیمآ -  تنوشخ  ۀبسن  يراتفگ  یلاع و  یباوج  اب  رضخ  اذهعم  تفرگ ، عضوم  رـضخ ، ربارب  رد  یفرگش 
یسوم هکلب  و  دیوگیم ، خساپ  يو  ینتورف  عضاوت و  هب  دوب -  یـسوم  هب  تبـسن  تکازن  تیاعر  مدع  رگنایب  و  وا ، تردق  عاعـش  شرتسگ 

: دیوگیم دیامنیم و  فیصوت  یئابیکشان  یناوتان و  هب  ار 
(325  ) اربص یعم  عیطتست  نل  کنا 

. يرادن ارم  اب  يراد  نتشیوخ  یئاناوت  زگره  وت  یسوم !
زیزع و  ملعم ، هب  بدا  راهظا  ترورـض  هک  تهج  نآ  زا  تسا ؛ یناوارف  دـنمدوس  تاکن  لماح  زین  مالـسلا ) هیلع   ) رـضخ هاتوک  راـتفگ  نیا 

زا نتفرگ  قشمرـس  یـسأت و  هب  راداو  ار  ناـسنا  هک  دزاـسیم  ناـیامن  یهجو  هب  ار  شناد  ماـقم  تشادـگرزب  مـلع و  نداـهن  جرا  ندرمش و 
، ثحب تبـسانم  هب  ار  تاکن  نیا  زا  ياهراپ  ام  یلو  درادن ؛ ام  ثحب  عوضوم  اب  یقیثو  طابترا  عوضوم  نیا  هچرگا  دیامنیم . رـضخ  نانخس 

. درادن یگناگیب  نآ  اب  تسین و  طابترا  یب  ام  باتک  ساسا  تایلک و  اب  هک  یتاکن  مینکیم ، دای 
: زا دنترابع  بیترت  هب  تاکن  نیا 

رباص ریغ  ياسوم  ماقم  هک  تسا  نآ  یفیصوت  نینچ  همزال  دنکیم . فیصوت  نتخومآ  ملع  رما  رد  یئابیکشان  هب  ار  یـسوم  رـضخ ، فلا - 
هدعو اهنآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  یئابیکش  دارفا  دشابیم ، رت  نیئاپ  رضخ -  نوچمه  راد -  نتـشیوخ  رباص و  يدارفا  ربارب  رد  وا  تلزنم  و 

(326  ) سا . هداد تراشب  تیاده  تمحر و  دورد و  هب  ار  اهنآ  هداد و  تمارک 
دنکیم باجیا  تسا ، هدرک  یفن  دوخ  ربارب  رد  يراد  نتشیوخ  ربص و  رب  ار  یـسوم  یئاناوت  تعاطتـسا و  هک  يریبعت  نینچ  اب  رـضخ  ب - 
بابسا لیصحت  ددص  رد  و  دزودن ، دیما  عمط و  مشچ  رضخ -  ربص  اب  نامزمه  يراد -  نتشیوخ  ربص و  رد  ششوک  یعس و  هب  یسوم  هک 

هک تسا  نیا  تسا  داتـسا  نأش  اب  بسانم  هک  هچنآ  دیاینرب . تسین -  نکمم  رودقم و  رـشب ، يارب  ابلاغ  هک  يراد -  نتـشیوخ  ربص و  نینچ 
. دیامن مالعا  يو  هب  ار  ربص  رب  وا  یناوتان  زجع و  هکنآ  هن  دنک ، شرافس  هیصوت و  یئابیکش  ربص و  هب  درگاش 

. تسا هدش  بلس  یسوم  زا  يراد ، نتشیوخ  ربص و  رب  یئاناوت  تردق و  زگره ،» نل =   » فرح اب  هیآ -  نیا  رد  ج - 
زگره و یسوم  هک   ) دنکیم مالعا  ار  دبا  یفن  نل ،»  » ینعی فرح ، نیا  يرشخمز -  هلمج : زا  نارسفم -  ناققحم و  زا  یعامتجا  رظن  قبط  و 

تیمورحم يدـیمون و  سأی و  بجوم  يریبعت  نینچ  تسا .) هدوبن  اراد  ار  رـضخ  راـنک  رد  يراد  نتـشیوخ  ربص و  ناوت  یناـمز  چـیه  يارب 
نیتسار يادتقم  ملعم و  هلیسو  هب  ینیب ، شیپ  شرازگ و  ریبعت و  نیا  نوچ  دشیم ؛ رضخ  لامعا  ربارب  رد  يراد  نتـشیوخ  ربص و  زا  یـسوم 

. دوب هدش  زاربا  شرازگ و  رضخ ، ینعی  یسوم ،
یفن زین  و  هیمـسا ، هلمج  یط  رد  مه  نآ  تسا -  هدـش  دـیکات  زاـغآ و  نا »  » فرح اـب  هـک   … عیطتـست » نـل  کـنا  : » ریبـعت هنوـگ  نـیا  د - 
. تسا يراد  نتشیوخ  ربص و  رد  یسوم  ینعی  فرط  فیعضت  یناوتان و  زجع و  ياهتنم  مالعا  رگنایامن  نل ،»  » فرح هلیسو  هب  تعاطتسا 

يدرف هک  يرادـنپیم  نینچ  نتـشیوخ ، هعلاطم  اـب  دوخ و  شیپ  رگا  یـسوم ! يا  هک  تسا  هدـش  هراـشا  عوضوم  نیا  هب  ریبعت  نیمه  رد  ه - 
اریز يرادن ؛ عالطا  دیاش ، دیاب و  هکنانچ  دوخ ، لاح  زا  نم -  رانک  رد  وت  ندوب  هاگ  هب  هک  ینادـب -  دـیاب  یـشابیم  راد  نتـشیوخ  رباص و 

وت زا  نم  هک  يربص  یبایزاب .) ار  دوخ  تیفرظ  یئامزایب و  ربص ، رد  ار  شیوخ  تردق  عاعـش  ات   ) ياهدشن هارمه  بحاصم و  نم ، اب  نونکات 
 - یـشابن هارمه  نم  اب  هک  هاگنآ  وت -  ندوب  رباص  رد  الا  و  . ) تسا نم  اب  ربص  یتسین ، نآ  دـجاو  هک  میامنیم  مالعا  وت  هب  و  منکیم ، یفن 

ياههتـساوخ رادـقم  هب  تبـسن  نوچ  مراد ؛ يرتشیب  عالطا  نم ، اـب  ربص  رب  وت  یئاـناوت  مدـع  هب  ینعی  تقیقح  نیا  هب  نم  مرادـن .) يدـیدرت 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 413 

http://www.ghaemiyeh.com


. مفقاو الماک  اهنآ ، هرابرد  وت  یعالطا  یب  لهج و  زین  یملع و 
رد ناسنا  دـیاب  هک  دـهدیم  ناشن  دزاسیم و  شناد  ملع و  هوکـش  تمظع و  هجوتم  ار  ناسنا  هک  دراد  دوجو  يرادـشه  ریبعت ، نیا  رد  و - 

یفرگـش يرادـیاپ  ربص و  هب  ینانچنآ ، یملع  هک  دـنامهفیم  ام  هب  يریبعت  نینچ  نیا ، رب  هوالع  دروآ . دورف  میظعت  رـس  ملع ، تمظع  ربارب 
زا مالـسلا ) هیلع   ) ربمایپ هللا  میلک  ياسوم  هک  میرادـن  يدـیدرت  اریز  تسین ؛ يداع  ياهرـشب  یئاناوت  تاناکما  هدـهع  رد  هک  تسا  دـنمزاین 

، هدوب صاخشا  نیرتدنمورین  يراد ، نتشیوخ  ربص و  ظاحل  زا  و  درف ، نیرتگرزب  تیـصخش ، رظن  زا  و  مدرم ، نیرترب  تلزنم ، ماقم و  ظاحل 
(. دوبن رودقم  یسوم ، يارب  رضخ  ياهیهاگآ  ملع و  لمحت  اذهعم  یلو  ( ؛ تشاد حیجرت  مدرم  همه  رب  تالامک ، ظاحل  زا  و 

دنمورین و يربص  زا  هک  داد  رارق  یـسک  رایتخا  رد  افرـص  ار  ملع  دیابن  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  روکذم  ریبعت  رد  هک  يرگید  رادـشه  ز - 
نآ تسین  هتسیاش  هک  یهلا  تسا  يرون  زا  ترابع  ملع  نوچ  تسا ؛ رادروخرب  لدتعم  میقتـسم و  یناور  ناج و  نزاوتم و  حیحـص و  ییأر 

لحم ملع ، میلعت  زا  لبق  دیاب  ریزگان  هکلب  داد . رارق  دمآ -  شیپ  هک  روط  ره  طرش و  دیق و  نودب  یسک -  ره  رایتخا  رد  یئاج و  ره  رد  ار 
. دومن زارحا  تهج  ره  زا  ار  وا  تیلباق  هداد و  رارق  شیامزآ  یسررب و  هجوت و  دروم  ار  درف  دروم و  و 

 - هجرد هیاـپ و  ظاـحل  زا  نورد -  نطاـب و  ملع  هک  تسا  نیا  دـنکیم  بلج  دوـخ  هب  ار  اـم  رظن  ریبـعت ، نیا  رد  هـک  يرگید  رادـشه  ح - 
. دشابیم رهاظ  ملع  زا  رتدنمورین 

هب یسوم -  تهج  نیمه  هب  دراد . زاین  يراد  نتشیوخ  ربص و  يراوتسا  نطاب و  ماکحتـسا  توق و  هب  رهاظ -  ملع  زا  شیب  یملع -  نانچ  و 
. دوب رهاظ  ملع  رد  ياهطاحا  ياراد  شیوخ -  دادعتسا  رادقم 

نآ دجاو  رهاظ ، ملع  ظاحل  زا  یسوم  هک  یئورین  یملع و  هطاحا  نانچ  مغریلع  اما  تسا . هدوب  دنمتردق  رایـسب  ملع ، نیا  لمحت  رد  هتبلا  و 
نتـشیوخ ربص و  رب  رداق  نطاب ، ملع  لمحت  يارب  هک  تخاس  كانمیب  ار  وا  هک  ینعم  نیا  هب  تفرگ ؛ رارق  رـضخ  دـیدهت  دروم  تسا ، هدوب 

. تخاس رذح  رب  یلمع  نانچ  لمحت  زا  ربص ، تلق  رطاخ  هب  ار  وا  اذل  تسین . يراد 
يریگارف رد  وت  یشوک  تخس  نطاب و  ملع  لمحت  یسوم ! ياهک  دوب  نیا  یسوم  یناوتان  زجع و  راهظا  مالعا و  رد  هغلابم  زا  رـضخ  روظنم 

. درک مالعا  یسوم  هب  دیکات ، اب  هتخیمآ  يریبعت  نایب و  بلاق  رد  ار  يرادشه  نینچ  رضخ  تسا . راومهان  راوشد و  یسب  نآ ،
ناکما يدحا  يارب  هجو -  چیه  هب  یلک و  روط  هب  نطاب -  ملع  لمحت  هک  تسا  هدوب  نآ  رـضخ ، دوصقم  هک  دومن  روصت  نینچ  دیابن  هتبلا 

مالعا زا  سپ  یـسوم  هنرگ  و  تسا ) هدوب  نطاب  ملع  لـمحت  ندوب  راـبنارگ  یتخـس و  يراوشد و  هب  مـالعا  وا ، فدـه  هکلب  ( ؛ تسین ریذـپ 
: تفگیمن رضخ  هب  روکذم ،

ارباص هللاءاش  نا  یندجتس 
. متسه تیفرظ  اب  راد و  نتشیوخ  رباص و  يدرف  نم ، هک  دید  یهاوخ  دنوادخ ، تساوخ  هب 

طوبرم فئاظو  بادآ و  هرابرد  یبلاج  تاکن  دروخیم  مشچ  هب  اهنآ  رد  مالسلاامهیلع )  ) رـضخ یـسوم و  ناتـساد  هک  يرگید  تایآ  رد 
یـسک رگا  میدش . رکذتم  هدش ، دای  تایآ  دروم  رد  هک  تسا  یتاکن  دننامه  بسانتم و  يوتحم ، ظاحل  زا  هک  دراد  دوجو  ملعت  میلعت و  هب 
رـضخ یـسوم و  ناتـساد  هب  طوبرم  تاـیآ  ریاـس  رد  هک  دـباییم  تسد  يرگید  تاـکن  هب  دـنک  یـسررب  ار  تاـیآ  نیا  هب  طوـبرم  تاـکن 

. دبای تسد  شیوخ  فادها  ریاس  هب  اهنآ  ياهدومنهر  زا  دادمتسا  اب  دناوتیم  ناسنا  هک  دراد  دوجو  مالسلاامهیلع ، ) )
داتسا هب  تبسن  درگاش  فئاظو  عوضوم  هب  تشگزاب 

هک هچنآ  بـسح  رب  هدوـمن و  تشگزاـب  داتـسا  مـلعم و  هـب  تبـسن  درگاـش  هژیو  فئاـظو  بادآ و  هلاـسم  هـب  همدـقم ، نـیا  دـیهمت  زا  سپ 
لماش فئاظو  بادآ و  نیا  میهدیم . همادا  ار  دوخ  ثحب  دناهدومن ، راهظا  هنیمز  نیا  رد  ینید -  صوصن  نوتم و  زا  ماهلا  اب  نادنمشناد - 

: تسا رما  لهچ 
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سیاش قیال و  ملعم  داتسا و  زا  وجتسج  شواک و  ترورض   - 1

هک یـسک  هرابرد  زیچ -  ره  زا  شیپ  وا -  دـیاب  هک  تسا  نیا  داتـسا ، هراـبرد  درگاـش  ملعم و  فئاـظو  بادآ و  نیرت  شزرارپ  نیرتمهم و 
، دنکیم مهارف  وا  يربهر  تحت  ار  دوخ  راتفر  ياهنیئآ  بادآ و  قلخ و  نسح  و  دروآیم ، تسد  هب  وا  هیحان  زا  ار  شیوخ  یملع  هیامرس 

رظن رد  ام  رگا  اریز  دراد ؛ ) رارق  ياهیاپ  هچ  رد  یقالخا  یملع و  ظاحل  زا  هک  دنک  قیقحت  شداتسا  هرابرد  ینعی  ، ) دیامن یـسررب  هعلاطم و 
وا ناج  لد و  زا  ار  یقالخا  لئاذر  ياـههشیر  و  تسپ ، ياـهیوخ  اهـشیالآ و  و  دـنک ، تیبرت  ار  دوخ  درگاـش  دـهاوخیم  داتـسا  هک  میریگ 

راک و دننامه  شدرگاش ، هرابرد  داتسا  ششوک  راک و  نیا  دزاس ، اهنآ  نیزگیاج  ار  یقالخا  لئاضف  وکین و  ياهقلخ  و  دنک ، رب  دیادزب و 
زا ار  شخبنایز  زره و  ياههایگ  هتخاس و  نک  هشیر  يزرواشک ، نیمز  زا  ار  راخ  سخ و  دهاوخیم  هک  تسا  يزرواشک  عراز و  ششوک 

ومن دشر و  دیورب و  یبولطم  وحن  هب  هدروآ و  رب  رـس  نیمز  زا  یبوخ  هب  وا  تعارز  هتـشک و  ات  دنک  رب  نب  خیب و  زا  دوخ  يزرواشک  طیحم 
(. دبای تسد  بولطم  بوغرم و  یلوصحم  هب  ششوک ، نیا  هیاس  رد  و   ) ددرگ لماک  نآ ، ینوزف  تکرب و  و 

؛ دنراد رارق  تیلقا  رد  ادیدش  دنشاب  روکذم  طئارش  دجاو  هک  یناداتـسا  دشاب . یتایـصوصخ  فاصوا و  نینچ  دجاو  دناوتیمن  يداتـسا  ره 
روخ رد  يدنمشناد ، ملاع و  درف  ره  تسا . ادخ  لوسر  بئان  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  نیـشناج  اقح  یعقاو  داتـسا  اریز 

. تسین ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر  زا  تباین  ماقم  زارحا 
و زرحم ، وا  يرادـنید  هدوب و  لامک  دـح  رد  یگتـسیاش  تیلها و  ظاحل  زا  هک  دـنک  باختنا  ار  يداتـسا  دـیاب  وجـشناد  درگاش و  نیاربانب ،
تورم و دشاب و  روهشم  لد ، ياهشهاوخ  ربارب  رد  وا  سفن  تنایص  و  هدوب ، فورعم  ینمادکاپ  هب  ملـسم و  وا  تفرعم  تخانـش و  بتارم 

. دشاب زرحم  وا  فارصنا  و  یمومع ، راکفا  هب  وا  مارتحا  یگنادرم و  يدرمناوج و 
طئارـش اـیوپ و  ینهذ  اـسر و  یناـیب  زا  یملع ، بلاـطم  میهفت  ظاـحل  زا  و  ددرگ ، یقلت  تیاـفکاب  يدرف  ناوـنع  هـب  مـیلعت  نـف  رظن  زا  زین  و 

. دشاب رادروخرب  یبولطم 
اجنیا رد  یـصاخ  دـیکات  اب  دـیاب  یلو  میدرک . دای  ار  هتـسیاش  قیال و  داتـسا  کی  تایـصوصخ  فاصوا و  زا  ياهراـپ  هتـشذگ  ياـهثحب  رد 

: هک میوش  روآدای 
تاهج تناـید و  يوقت و  رظن  زا  هک  يداتـسا  مه  نآ  ددرگ ، داتـسا  یملع  ياـهیهاگآ  تاـمولعم و  ینوزف  هتفیرف  هتفیـش و  درگاـش ، دـیابن 
بتارم هب  درگاش ، نیئآ  نید و  قالخا و  هب  يداتـسا  نینچ  ندوب  رابنایز  نوچ  دـشابیم ؛ يراکـشآ  ياهدوبمک  صقن و  راـتفرگ  یقـالخا ،

راکفا و طیحم  زا  ار  نآ  هریت  هلاه  دشوکیم  وجـشناد  هک  ینادان  لهج و  نامه  تسا ، ینادان  لهج و  ياهیگریت  زا  رتدـیدش  رت و  تخس 
. تسا رتدیدش  ینادان  لهج و  نایز  زا  نینچ ، نیا  یناداتسا  نایز  اعطق  درتسب . شیوخ  هشیدنا 

: تسا هتفگ  نیشیپ  ءاملع  زا  یکی 
ارف یناملعم  ناداتـسا و  هچ  زا  ار  دوخ  نیئآ  نید و  هک  دیرگنب  قیقد  تسا . ینامـسآ  نیئآ  نید و  نامه  زا  ترابع  یهلا ، شناد  ملع و  نیا 

(327  ) يریگ . یم
هتـسشن و وگتفگ  ثحب و  هب  دایز  رـصاعم ، دیتاسا  اب  دـیاب  وجـشناد  هک  تسا  نیا  هتـسیاش ، داتـسا  نتخانـش  رد  سونام  شور  بسانم و  هار 
زا ار  وا  رظن  دروم  داتـسا  نف ، دیتاسا  ایآ  هک  دـنک  قیقحت  دـیامزایب و  ار  نانآ  رتشیب  هچ  ره  و  دـهد ، همادا  ار  نانآ  اب  ینیـشنمه  تسلاجم و 

و . ) دندنـسپیم ار  وا  قـیقحت  ثحب و  تیفیک  و  دنیاتـسیم ، ار  وا  قـالخا  میلعت و  تمـس  اـیآ  و  دـننکیم ، دـییات  سیردـت  میلعت و  ظاـحل 
(. دنک زاغآ  وا  دزن  ار  دوخ  تالیصحت  سپس  هتفرگ و  رظن  رد  داتسا  باختنا  يارب  ار  روکذم  تاهج  وجشناد ، دیاب  هرخالاب 

دنناوخب نف  دیتاسا  دزن  ار  نآ  هک  نآ  نودب  اهباتک -  يالبال  زا  ار  دوخ  تامولعم  هک  دزیهرپب  يدیتاسا  هنوگنآ  زا  دـیاب  وجـشناد  درگاش و 
، شزغل هابتشا و  فیحصت و  فیرحت و  زا  یملع  نوتم  مهف  رد  یناداتـسا  نینچ  هک  دراد  دوجو  ایوق  لامتحا  نیا  نوچ  دنا ؛ هدروآ  مهارف  - 
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. دننازغلب زین  ار  نادرگاش  هجیتن ، رد  و  دنشابن ؛ نوصم 
: تسا هتفگ  فلس  نادنمشناد  زا  یکی 

رد ار  شیوخ  مامتها  یعس و  تقیقح ، رد  دروآ ، مهارف  هدیدان -  داتـسا  و  یملع -  نوتم  نوطب  زا  ار  دوخ  ینید  شنیب  اصخـش  یـسک  رگا 
(328  ) سا . هتشاد فورصم  ینید ، ماکحا  يزاس  هابت  عییضت و 

: دیوگیم يرگید  دنمشناد 
وا سرد  زا  دننیشنب و  داتسا  رـضحم  رد  هکنآ  نودب  و  اصخـش -  هک  یناسک  زا  ینعی  دیـشاب ، رذح  رب  نویفحـص » ای  ( 329  ) نویحفص  » زا »
اریز دینیزگ ، يرود  دیتاسا  هنوگ  نیا  زا  دننکیم ؛ طابنتسا  جارختسا و  اهراتـشبن ، یملع و  بتک  يالبال  زا  ار  بلاطم  دندرگ -  ضیفتـسم 

. تسا رتنوزف  اهنآ  ياهيراکتسرد  تاحالصا و  زا  نانآ  یگدننازغل  اهیراکهابت و 
؛ دراد رود  رظن  زا  ار  مانمگ  يوزنم و  دیتاسا  و  دزادرپ ، لیـصحت  هب  رومان  فورعم و  ناداتـسا  دزن  هک  دزاس  دـیقم  ار  دوخ  وجـشناد ، دـیابن 
ملع و ربارب  رد  درگاش  يزارف  ندرگ  ربک و  حور  هدزاب  مانمگ ، دـیتاسا  هب  هجوت  مدـع  فورعم و  روهـشم و  داتـسا  هب  ندوب  دـنب  ياـپ  اریز 

نمؤم ره  هتـشگ  مگ  تمکح ، ملع و  نوچ  تسا ؛ يدرخبان  تقامح و  نیع  ياهیحور ، نینچ  هب  شیارگ  تفگ  دیاب  هکلب  دشابیم . شناد 
ره رد  ار -  نآ  دوجو  و  دریگیم ، رب  ار  نآ  دزاییم و  تسد  نادـب  دـبایب  اـج  ره  ار  تمکح  ملع و  وا  تسا ، ناـمیا  هب  دـنب  ياـپ  ناـسنا  و 

، تمکح ملع و  تهج  رد  ار  وا  هک  یـسک  ره  ناـسحا  تنم و  قوط  و  ( 330 « ) درامـشیم تمینغ  تفای -  تسد  نآ  رب  ناوتب  هک  يدروم 
. دهنیم ندرگ  هب  دهدیم  قوس 

تکرب ریخ و  يارب  دیاب  هک  دشاب  رادروخرب  یقالخا  یملع و  یگتسیاش  تقایل و  نانچ  زا  مانمگ  لماخ و  داتسا  کی  تسا  نکمم  اسب  هچ 
و رت ، هدرتـسگ  وا  هرهب  دوـس و  دـشاب ، هتـسیاش  قیـال و  یماـنمگ ، لوـمخ و  نیع  رد  يداتـسا  رگا  نوـچ  تخود ؛ دـیما  مشچ  يو  هب  ملع ،

. تسا يرتنوزف  لامک  ياراد  وا  هیحان  زا  ملع  لیصحت 
نیرتدنمدوس هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  مینارذگب  رظن  زا  ار  نانآ  همان  یگدنز  مینک و  یتحایس  ریس و  ناینیسپ ، ناینیـشیپ و  لاوحا  رد  رگا 

بیصن ظح و  نادرگاش ، هب  تبسن  يزوسلد  تحیـصن و  يوقت و  ظاحل  زا  هک  تسا  هتـشگیم  دئاع  يدیتاسا  يوس  زا  افرـص  یملع  دئاوع 
. دناهدوب اراد  ار  یناوارف 

، رتراکزیهرپ دنمـشناد  کی  یملع  رثا  زا  يریگ  هرهب  هک  مینیبیم  میهد  رارق  هعلاـطم  دروم  ار  ناـنآ  تافنـصم  یملع و  راـثآ  رگا  نینچمه 
. دشابیم رت  بلاج  رتشیب و  دناهدوب ، يراثآ  نینچ  نتم  يور  زا  لیصحت  مرگرس  هک  ینایوجشناد  یبایماک  تیقفوم و  و  هدوب ، رتنوزف 

دیاـع ار  یـسوکعم  هجیتـن  ناـنآ ، یملع  راـثآ  دروـم  رد  زین  و  یناـسنا ، ياـیازم  زا  يراـع  يوـقت و  دـقاف  نادنمـشناد  دروـم  رد  هیـضق  نیا 
راثآ زا  دوخ ، سرد  لیـصحت و  رد  ای  دـنناوخیم و  سرد  يوقت  زا  يراـع  ناداتـسا  دزن  هک  ینایوجـشناد  ینعی  . ) دـنادرگیم نایوجـشناد 

تیقفوم مدع  یماکان و  اب  دوخ  تالیـصحت  رد  هکلب  دروخیمن ؛ مشچ  هب  اهنآ  شـشوک  رد  یتکرب  ریخ و  دـننکیم ، هدافتـسا  نانآ  یملع 
(. دندرگیم هجاوم 

درک یقلت  یناحور  یعقاو و  ردپ  ناونع  هب  ار  داتسا  دیاب   - 2

ردپ تسا .) وا  یناحور  دنزرف  هلزنم  هب  وا  دوخ  و  ، ) يو یناحور  یعقاو و  ردپ  وا ، ملعم  داتـسا و  هک  دـشیدنیب  ساسا  نیا  رب  دـیاب  وجـشناد 
. دنرتدنمجرا رت و  شزرا  اب  ینامسج ، دنزرف ) و   ) ردپ زا  یناحور  دنزرف ) (و 

دای البق  هک  ياهنوگ  نادـب  وا  قح  رد  بدا  تیاعر  رب  هوـالع  داتـسا -  تیبرت  قوقح  هب  ءاـفو  توبا و  قح  ءادا  رد  وجـشناد  دـیاب  نیارباـنب 
. دشاب اشوک  یعاس و  تدش ، هب  میدرک - 

. دراذگ مارتحا  وا  هب  نارگید  زا  شیب  و 
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: دندیسرپ ردنکسا  زا 
: تفگ خساپ  رد  یهنیم ؟ جرا  تردپ  زا  شیب  دوخ  داتسا  ملعم و  هب  هچ  يارب 

نیا رب  هوالع  دشابیم . نم  رادیاپان  رذگدوز و  دوجو  يارجم  نم ، ردـپ  یلو  تسا . نم  رادـیاپ  دـیواج و  یناگدـنز  ببـس  ءاشنم و  ملعم ،
دصق دقاف  تهج ، نیا  رد  دنا و  لفاغ  وا ، لامک  دنزرف و  داجیا  لسن و  دیلوت  زا  ردام -  اب  یـسنج  هزیرغ  لامعا  اب  نامزمه  الومعم -  اهردپ 

يدنزرف هاگآدوخان -  رذگهر -  نیا  زا  هک  تسا  هزیرغ  نیا  زا  یبایماک  يریگ و  تذل  هجوتم  اهنآ  هدارا  دصق و  هکلب  دنـشابیم ؛ هدارا  و 
اب نورقم  هدارا  شزرا  دـشاب ، هتـشاد  ار  نآ  لامک  اـی  لـسن و  دـیلوت  هدارا  یئوشاـنز -  نیح  رد  ردـپ -  رگا  مه  ضرف  رب  دـسریم . رمث  هب 
وا لامک  ای  لسن و  دـیلوت  هلاسم  یئوشانز -  لمع  هب  عورـش  زا  لبق  ردـپ -  فدـه  رگا  ینعی  . ) تسا رتشیب  لمع ، زا  يراع  هدارا  زا  لـمع ،

(. دشابیم لفاغ  ياهدارا  نینچ  زا  یئوشانز ، لمع  اب  نامزمه  دشاب ،
قیال لامک  هب  ار  درگاش  ات  دشوکیم  وا  يرآ  تسا . وا  دوجو  لیمکت  یناحور ، دنزرف  درگاش و  تیبرت  رد  ملعم  هدارا  فدـه و  هناگی  اما 

. دنادرگ لئان  دوخ 
. میجنسب یتسین  مدع و  اب  ار  دوجو  هک  هاگنآ  رگم  دنک  ءاطعا  یشزرا  نآ ، هب  دناوتیمن  يدوجوم  ره  یتسه  دوجو و  لصا 

تـسپ يارب  هداس ، طیـسب و  یتسه  دوجو و  هنوگ  نیا  اریز  دهد ؛ هئارا  ار  دوجوم  شزرا  تفارـش و  دناوتیمن  هسفن » یف   » دوجو دوخ  الا  و 
. تسا هدمآ  مهارف  زین  وبدنگ و …  تارشح  اهمرک و  دننام  تادوجوم  نیرت 

وا دیاب  هک  وا  ردپ  هن   ) دشابیم وا  داتسا  ملعم و  صخش  درگاش ، دوجو  لامک  تلع  تسا . طوبرم  نآ  لامک  هب  دوجو  ره  شزرا  تفارش و 
(. تسناد يو  طیسب  هداس و  دوجو  يارجم  افرص  ار 

: دنیوگ
مرزآ  ) یناـسحا تنم و  یـسک ، چـیه  زا  و  هدوب ، عبط  تعاـنم  ياراد  تمه و  دـنلب  راوگرزب و  یتیـصخش  هحور ،» هللا  سدـق   » یـضر دـیس 

تیـصخش رادومن  اهنآ  یگمه  هک  دراد  تقو ) نادرمتلود  و   ) یـسابع هفیلخ  اب  يروآ  تفگـش  ياهناتـساد  يو  تفریذـپیمن . ار  نیرفآ )
هیدـه هلـص و  دومرف ، تبهوم  دیـس  هب  دـنوادخ  هک  يدازون  رطاخ  هب  هلمج  نآ  زا  تسا . راوگرزب  درم  نیا  یناسنا  هتـسجرب  تلزنم  ـالاو و 

. دناهدرک دای  یضر  دیس  هرابرد  ناوارف  رادقم  هب  ار  اهناتساد  هنوگ  نیا  لاثما  (. 331  ) تفریذپن  ) داتسرف وا  يارب  ریزو ) کلملا  رخف  هک  )
: دنیوگیم هلمج  نآ  زا 

: تفگ وا  هب  يزور  يو ، دیتاسا  زا  یکی 
وت ماقم  نأش و  روخ  رد  و  درادـن ، یفاـک  شیاـجنگ  و  تسا ، دودـحم  گـنت و  کـچوک و  وت  هناـخ  هک  تسا  هدـش  شرازگ  نینچ  نم  هب 

اجنادـب ار  دوخ  یناگدـنز  وت  و  منکیم ، ءادـها  وت  هب  ار  نآ  و  دـشابیم ، وت  نوئـش  روخ  رد  هک  مراد  گرزب  عیـسو و  ياهناخ  نم  تسین ؟
: تفگ یضر  دیس  درک . رارکت  ار  دوخ  نخس  دیزرو و  رارصا  داتسا  یلو  دز . زاب  رس  داتسا ، هیده  لوبق  زا  یضر  دیس  نک . لقتنم 

مناوتیم هنوگچ  یحور ، تلاح  نینچ  نتـشاد  دوجو  اب  متفریذـپن ، لوبق  هدـید  اب  ار  مردـپ  تنم  ناسحا و  زگره  نونکاـت  نم  زیزع ! داتـسا 
: تفگ وا  هب  داتسا  منک ؟ لوبق  ار  نارگید  ناسحا 

دـسج و نت و  ردـپ  وت ، ردـپ  یلو  متـسه ؛ وت  یناحور  ردـپ  نم  اریز  تسا ؛ رت  مهم  رت و  میظع  وت ، رب  تردـپ  قح  زا  وت  هب  تبـسن  نم  قح 
. تفریذپ ار  داتسا  هیده  هدرک و  راهظا  ار  دوخ  ندوب  میلست  يوق ، لالدتسا  نینچ  ربارب  رد  یضر  دیس  تسا . وت  مسج 

: دیوگیم هتسجرب  ءالضف  زا  یکی  هک  تسا  یساسا  هتکن  نیمه  ساسا  رب 
فطنلاوبا حورلا ال  وبا  كاذ  با  ریخ  ناک  ملعلا  ملع  نم 

ناور ناج و  لامک  يارجم  یناـحور و  ردـپ  وا  نوچ  دـیآیم ؛ رامـش  هب  ناـسنا  ردـپ  نیرتهب  دزومآیم ، نارگید  هب  ار  شناد  ملع و  هکنآ 
ناور حور و  وا ، هکلب  دزادرپب . ار  یمدآ  رادـیاپان  مادـنا  ندـب و  نت و  یتسه  ینامـسج و  نامتخاس  هک   ) تسین هفطن  ردـپ  وا  تسا ، ناـسنا 
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(. دشخبیم دیواج  هزات و  ون و  یتدالو  ار  یناسنا 

درمشرب ناور  ناج و  جلاعم  کشزپ  ناونع  هب  دیاب  ار  داتسا   - 3

زا ترابع  يرامیب  ضرم و  اریز  تسا ؛ یناسفن  يراـمیب  هب  ـالتبم  يدرف  وا  هک  درگنب  نتـشیوخ  هب  داـقتعا  نیا  اـب  دـیاب  وجـشناد  درگاـش و 
تلع تسا . هدش  راوتسا  هتشرس و  شنیب ، ملع و  و  ناور ، تمالس  ساسا  رب  ةرطف  یمدآ  تیـصخش  تسا . یعیبط  يارجم  زا  مسج  فارحنا 

لداعت مدـع  طلـست و  هبلغ و  زا  ترابع  نید ، شناد و  ملع و  ریـسم  زا  وا  شیارگ  لـماع  یعیبط و  يارجم  زا  ناـسنا  ناور  حور و  فارحنا 
. تسا یندب  ياوق  جازم  و  ( 332  ) طالخا

يارجم هب  ار  درگاش  ناور  حور و  دـنکیم  یعـس  وا  اریز  تسا ؛ وا  يرامیب  شخب  نامرد  کـشزپ  داتـسا ، هک  دـشاب  دـقتعم  وجـشناد  دـیاب 
: تفگ وجشناد  هب  رگا  الثم  دنک . یچیپرس  وا  هراشا  نامرف و  زا  هک  تسین  هتسیاش  هجوچیه ، هب  تهج  نیمه  هب  دنادرگزاب . نآ  یعیبط 

رس داتـسا ، نامرف  نیا  زا  وجـشناد  رگا  نک . تعانق  نادب  زاس و  دودحم  رادقم ، نیمه  هب  ار  دوخ  هعلاطم  سرد و  و  ناوخب ، ار  باتک  نالف 
. دنکیم هئطخت  ار  وا  دزیخیم و  رب  تفلاخم  لادج و  هب  شیوخ  نامرد  زرط  رد  دوخ  جلاعم  کشزپ  اب  هک  تسا  يرامیب  هلزنم  هب  دنز ، زاب 

(. دش دهاوخن  نامرد  زگره  يرامیب  نینچ  هک  تسا  یهیدب  )
: تسا هدمآ  لاثما  مکح و  رد 

هبیذعت بجوی  هبیبط ، ضیرملا  ۀعجارم 
. ددرگیم وا  دوخ  هب  نایز  رازآ و  هجنکش و  بجوم  دوخ ، کشزپ  اب  رامیب  تفلاخم  يریگرد و  تشگزاب و  تفر و 

 - دزاسیم هابت  یثنخ و  ار  وراد  رثا  هک  یئاهاذـغ  و  شخب ، نایز  هدـنهدرازآ و  تالوکءام  لوانت  زا  هک  تسا  مزال  يرامیب  ره  رب  هکناـنچ 
ياهيدـیلپ زا  ار  نتـشیوخ  هک  تسا  مزال  وجـشناد  درگاـش و  رب  نینچمه  دـنک ، يراددوخ  وا -  باـیغ  رد  هچ  کـشزپ و  روضح  رد  هچ 

تنایـص ظفح و  ار  نتـشیوخ  تسا -  اهنآ  زا  شدرگاـش  یهن  نداد و  زیهرپ  ملعم ، تمه  ياـهتنم  یئاـهن و  فدـه  هک  يونعم -  یحور و 
زا هک  یتافـص  زا  اهنآ  لاـثما  رورغ و  ربک ، صرح ، يدـنمزآ ، مشخ ، دـسح ، هنیک ، زا : دـنترابع  یحور  ياـهشیالآ  اهیدـیلپ و  نیا  دـنک .

شیوخ یحور  کشزپ  ملعم و  ياهیئامنهار  زا  ات  دنکرب  نب  خیب و  زا  ار  يرامیب  نیا  هدام  دیاب  وجشناد  دنیآیم . رامـش  هب  یقالخا  لئاذر 
. ددرگ دنمدوس 

شناد ملع و  ماقم  زا  لیلجت  داتسا و  هب  نداهن  جرا   - 4

وا زا  شنابز  لد و  اب  ینعی  . ) دـنک یـشوپ  مشچ  وا  بویع  زا  و  درگنب ، شیوخ  داتـسا  هب  مارتحا  میرکت و  هدـید  اب  دـیاب  وجـشناد  درگاش و 
ذوفن و داتـسا و  زا  يریگ  هرهب  هب  دـناوتیم  درگنب  دوخ  داتـسا  هب  زیمآ  مارتحا  یهاگدـید  نینچ  اب  درگاـش  رگا  اریز  دـنکن ؛ ) يریگ  هدرخ 

. دیامن کمک  شنهذ  رد  وا  راتفگ  نایب و  تابث 
: تفگیم دادیم و  ریقف  هب  هقدص  يرادقم  دشیم -  داتسا  رضحم  سرد و  هسلج  هناور  هک  هاگنآ  فلس -  ءاملع  زا  یکی 

(333  ) یگنرب . نم زا  ار  وا  شناد  ملع و  تاکرب  رادهاگن و  یفخم  مرظن  زا  ار  مداتسا  ملعم و  بیع  ایادخ 
: دیوگیم يرگید  دنمشناد 

نداتفاورف و يادـص  ات  مدرکیم  قروت  یـصاخ ، تفارظ  یگتـسهآ و  اب  ار  باتک  ياهگرب  وا  هب  مارتحا  داتـسا و  تهبا  تبیه و  رطاـخ  هب 
(334  ) رازاین ار  وا  و  دسرن ، داتسا  شوگ  هب  ار  اهنآ  شخ  شخ 

: دیوگیم ( 335  ) يرگید
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. مماشایب بآ  وا  ناگدید  هاگن  ربارب  رد  هک  متشادن  ار  نآ  تراسج  تارج و  یعفاش - )  - ) مداتسا تبیه  رطاخ  هب  دنوادخ -  هب  دنگوس 
: دیوگ یناهفصا  نادمح 

راوید هب  دش و  راداو  يدهم »  » دـنزرف ینعی  یـسابع ، هفیلخ  نادـنزرف  زا  یکی  هاگان  مدوب ، وا  سرد  سلجم  و  ( 336 « ) کیرش  » روضح رد 
هب ار  شا  هرهچ  درکن و  یهجوت  وا  هب  کیرش  یلو  تشاذگ . نایم  رد  کیرش  اب  ثیداحا  زا  یکی  هرابرد  ار  یـشسرپ  لاؤس و  و  داد ، هیکت 
هب باطخ  هفیلخ  دـنزرف  درک . یئانتعا  یب  ناسنیدـب  کیرـش  مه  زاـب  یلو  درک ، رارکت  هراـبود  ار  دوخ  لاؤس  دـنزرف  دـنادرگرب . اـم  يوس 

: تفگ کیرش 
: تفگ کیرش  يرادیم ؟ اور  ار  نیهوت  ریقحت و  ءافلخ ، نادنزرف  هب  تبسن  ایآ 

دنزرف مزاس . هابت  عیاض و  ار  نآ  نارگید ، ) هاوخلد  هب   ) نم هک  تسنآ  زا  رترب  رتدنمهوکـش و  دنوادخ ، هاگـشیپ  رد  شناد  ملع و  یلو  هن ،
ار شناد  و  ، ) دیدرگ ملع  يایوج  ناسنیدب  دیاب  هک  تفگ  وا  هب  کیرش  تسـشن . کیرـش  ربارب  رد  داهن و  نیمز  رب  وناز  دمآ و  ولج  هفیلخ 

(. یئامن تساوخرد  داتسا  زا  يدنیاشوخ  ینتورف  عضاوت و  اب 

داتسا ربارب  رد  ینتورف  عضاوت و   - 5

رد تسا -  مدرم  فانـصا  رگید  و  نادنمـشناد ، ءاملع و  هب  تبـسن  ینتورف  عضاوت و  هب  رومام  هک  يرادقم  نآ  زا  رت  نوزف  وجـشناد -  دیاب 
ینتورف و نیا  هیاـس  رد  اـت  دـنک  يراـسکاخ  راـهظا  زین  شناد  مـلع و  ماـقم  ربارب  رد  دـیاب  وا  دـشاب . نـتورف  عـضاوتم و  دوـخ ، داتـسا  ربارب 
. تسا يزارفرـس  تزع و  یعوـن  داتـسا ، ربارب  رد  يراـسکاخ  تلذ و  راـهظا  هک  دـنادب  وا  دـیاب  دـبای . تسد  تفرعم  ملع و  هب  يراـسکاخ ،
داتـسا و میرح  ظـفح  ددرگیم . وا  یگیاپدـنلب  تعفر و  بجوـم  شعـضاوت  و  وا ، يارب  تـسا  يراـختفا  داتـسا ، ربارب  رد  درگاـش  عوـضخ 

ددـم شیوخ  يراوگرزب  فرـش و  هب  دـنز ، رمک  هب  نماد  داتـسا ، هب  تمدـخ  رد  درگاـش  رگا  تسا . نیرفآ  شاداـپ  وا ، ماـقم  تشادـگرزب 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  دنکیم .

ینتورف و دـیزومآیم  وا  زا  ار  شناد  هک  یـسک  ربارب  رد  و  دـیریگ ، ارف  ار  راقو  تناـتم و  شمارآ و  نآ ، رطاـخ  هب  و  دـیزومایب ، ار  شناد  »
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زین  و  ( 337 « ) دینک يراسکاخ 

. دروآیم تسد  هب  ار  وا  تیکلام  رایتخا و  مامز  دزومایب ، ار  ياهلاسم  یصخش  هب  یسک  رگا  »
؟ دروآ لمع  هب  يرادیرخ  وا  رذگهر  زا  ای  و  دناسر ، شورف  هب  ار  وا  هدرب ، دننامه  دناوتیم  وا  ایآ  یتح  دندرک  ضرع 

: دومرف
(338 « ) دنک یهن  رما و  وا  هب  دناوتیم  نکل  هن ؛

: تسا هدرک  ءاشنا  ار  ریز  تیب  داتسا ، ملعم و  ربارب  رد  درگاش  يراسکاخ  راهظا  للذت و  موزل  رد  نادنمشناد ، زا  یکی 
(339  ) اهنیهتال یتلا  سفنلا  مرکت  نل  اهنومرکی و  یکل  یسفن  مهل  نیها 

دوجو زا  هتفرگ و  رارق  اهنآ  مارتحا  دروم  ات  مزاسیم  راوخ  هتشهورف و  ناداتسا ، نادنمـشناد و  ربارب  رد  ار  شیوخ  تلزنم  تیـصخش و  نم 
. مدرگ دنمهرهب  اهنآ 

. ددرگ بایماک  هتفرگ و  رارق  میرکت  مارتحا و  دروم  يزاسن -  هتشهورف  راسکاخ و  ءاملع ، ربارب  رد  ار  نآ  هک  یسفن  دناوتیمن  زگره  و 

دوخ هیرظن  يأر و  رب  داتسا  هیرظن  يأر و  حیجرت  موزل   - 6

هیرظن فالخ  رب  دـیابن  وا  ددرگ . هجاوم  هنارمآ  يراتفگ  راـتفر و  هرهچ و  اـب  وا  اـب  هتخاـس و  دودرم  ار  داتـسا  هیرظن  يأر و  دـیابن  وجـشناد 
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عیطم و یگدنز ، روما  مامت  رد  دیاب  وا  هکلب  دسانـشیم . وا  زا  رتهب  ار  باوص  قح و  وا  داتـسا  هک  دشیدنیب  نینچ  دـیاب  دـنک . هراشا  داتـسا ،
ره رد  هدوب و  عیطم  وا  تحیـصن  زردـنا و  ربارب  رد  و  دـهد ، رارق  وا  رایتخا  رد  الماک  ار  دوخ  یتایح  نوئـش  مامت  مامز  هدوب و  داتـسا  داـقنم 

هاوخلد داتسا ، شور  هتشاد و  توافت  اههنیمز  نیا  رد  داتسا ، رظن  يأر و  اب  وا  رظن  يأر و  هچرگا  دشاب . وا  يدونشوخ  اضر و  يایوج  لاح ،
. دشابن وا 

تروشم شیوخ  یگدـنز  نوئـش  مامت  رد  وا  اب  و  دـنکن ، باـختنا  ار  ياهیرظن  وا  يأر  زا  شیپ  و  دزادرپن ، هقباـسم  هب  داتـسا  رظن  يأر و  اـب 
. دراذگن رتارف  اپ  داتسا  ریبدت  هیرظن و  زا  اناسل  ابلق و  دهن . ندرگ  وا  روتسد  هب  هدومن و 

: دیوگیم ءالضف  زا  یکی 
هک تسا  وج  هر  دـشرتسم و  کی  قح  لمع  راتفگ و  زا  رتدـنمدوس  رت و  عفان  ربهار ، دـشرم و  کی  راتفگ  لمع و  یئاـمن  شزغل  هابتـشا و  »

(340 « ) دزادرپیمن تروشم  هب  ملعم  ملاع و  اب  و  دنکیم ، یبایزرا  ار  نآ  و  دسانشیم ، شیوخ  یصخش  رظن  اب  ار  باوص  قح و 
راتفر مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم هک  ینعم  نیا  هب  ، ) دوشیم هدید  هنیمز  نیا  رد  يرگرادیب  هتکن  مالـسلاامهیلع )  ) رـضخ یـسوم و  ناتـساد  رد 

اب گنهامه  مالـسلا ، ) هیلع   ) رـضخ زیمآ  هابتـشا  هدـنزغل و  رهاظ  هب  راتفر  هک  یلاح  رد  تشادـنپیم ؛ زیمآ  هابتـشا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) رـضخ
هابتشا مالسلا ) هیلع   ) رـضخ هک  درکیم  رکف  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم نوچ  تسا ؛ هدوب  قح  اب  قباطم  دص  رد  دص  و  زیرگ ، لباقریغ  تیعقاو 

(. تسا قح  رب  وا  دوخ  رظن  يأر و  هک  دومنیم  روصت  و  دنکیم ،
متفگ وا  هب  و  مدرکیم ، وگزاب  ار  یئایؤر  باوخ و  شیوخ ، داتـسا  يارب  هک  تسا  هدرک  لقن  دوخ  دـیتاسا  زا  یکی  زا  لـضاف ، يدنمـشناد 

ابلق وت  رگا  هک  تشاد : راهظا  و  تفگیمن ، نخـس  نم  اب  تفرگ و  هلـصاف  نم  زا  هام  کی  دودح  داتـسا  ایؤر ، نیا  لقن  زا  سپ  هچ .!؟ يارب 
، يدرکیمن یقلت  هذخاؤم  راکنا و  هتسیاش  شیوخ ، نطاب  رد  ارم  راتفگ  نخس و  یتسنادیمن و  اور  ارم  زا  یئوجبیع  داقتنا و  لیلد و  هبلاطم 

. يدومنیمن داقتنا  نم  زا  تفاییمن و  نایرج  تنابز  رب  ایؤر  ملاع  رد  ینخس  نینچ 
تـسا یتلاح  نامه  رادومن  دتفایم  قافتا  ناسنا  يارب  باوخ  ملاع  رد  هک  یتالاح  ابلاغ  اریز  دـنکیم ؛ دـییات  ار  هتکن  نیمه  زین  رما  تیعقاو 

يرادیب ملاع  رد  هک  هچنآ  اب  تردن  هب  دنکیم  هدهاشم  ایؤر  ملاع  رد  ناسنا  هک  هچنآ  و  تسا ، هتـشگ  هریچ  شلد  رب  يرادـیب  ملاع  رد  هک 
. دشابیم توافتم  درذگیم  یمدآ  بلق  رب 

درک دای  مارتحا  هب  داتسا  زا  دیاب   - 7

ار وا  دشاب . میرکت  لیلجت و  اب  ماوت  وا -  بایغ  رد  هچ  روضح و  رد  هچ  يو -  هرابرد  وا  راتفگ  و  داتسا ، هب  وجـشناد  باوج  باطخ و  دیاب 
دیاب هکلب  دنزن ؛ ادص  ار  وا  رود ، هار  زا  و  دهدن ، رارق  بطاخم  وت ،» کنا =  : » الثم باطخ  فاک  ای  و  یتفگ » وت  تلق =  : » الثم باطخ  ءات  اب 

: دیوگب
(. تسا داتسا  لیلجت  لیجبت و  زا  یکاح  هک   ) نآ لاثما  و  داتسا »  » و نم » رورس  اقآ و  يدیس =  ای  »

: دیوگب وا  هب  الثم  دشاب . عمج  هغیص  نامتخاس و  تروص  هب  دیاب  دهدیم  رارق  باطخ  دروم  ار  داتسا  اه ، نآ  هلیسو  هب  هک  یئاه  هژاو 
ادخ دزیهرپب . امش  زا  ادخ  دشاب ؛ یضار  امش  زا  مه  ادخ  دیتفگ ، امش  تسیچ ؟ هراب  نیا  رد  امـش  هیرظن  يأر و  دیئوگیم ؟ هچ  هراب  نیا  رد 

. دازرمایب ار  امش 
، تسا وا  تمرح  ظفح  میرکت و  رگنایامن  هک  دـشاب  ینیوانع  اب  هارمه  دـیاب  دروآیم  نابز  هب  وا  بایغ  رد  ار  داتـسا  مان  درگاـش  هک  هاـگنآ 

: دیوگب الثم 
: دیوگب ای  ياقآ … 

. تفگ نینچ  مالسالا  خیش  ای  ام …  داتسا  ای  داتسا … 
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. دنک دای  وا  بایغ  رد  دوخ  داتسا  زا  زیمآ ، مارتحا  ریباعت  هنوگ  نیا  لاثما  اب  هرخالاب  و 

وا زا  نتفگ  قشمرس  داتسا و  زا  یسانش  قح   - 8

ار وا  ياهدومنهر  مسر و  هار و  دنادب و  دوخ  يادتقم  ربهار و  ار  وا  و  هدومن ، یقلت  مهم  شیوخ  هاگدید  زا  ار  داتسا  تمرح  وجـشناد  دیاب 
تایح و لوط  رد  داتـسا  هب  ياعد  زا  دـیابن  درگاش  يرآ ، دـنک . يوریپ  نآ  زا  هدرک و  تیاعر  يرادـساپ و  شگرم  زا  سپ  وا و  باـیغ  رد 

. دنامب لفاغ  دوخ  یناگدنز 
نآ زا  شیب  وا -  زا  عافد  ماقم  رد  دیاب  و  دیامن ، عافد  وا  زا  هدـمآرب ، نآ  در  ددـص  رد  درک  دای  يدـب  هب  يو  زا  وا ، بایغ  رد  یـسک  رگا  و 

راهظا ناکما  رگا  دیامن . رفنت  مشخ و  راهظا  شداتسا  زا  تبیغ  رطاخ  هب  دنکیم -  باجیا  نارگید  دروم  رد  وا  یعرـش  هفیظو  هک  يرادقم 
مالعا ار  شیوخ  داتـسا  زا  تبیغ  زا  رفنت  بتارم  ، ) نآ نتفگ  كرت  اـب  دزیخرب و  سلجم  نآ  زا  دـیاب  تشادـن ، دوجو  وا  يارب  رفنت  مشخ و 

. دنک اهر  ار  سلجم  نآ  دیامن و )
تایح لاح  رد  هچ  ار  شداتسا  نادنم  هقالع  ناتسود و  ناکیدزن و  نادنواشیوخ و  نادنزرف و  يدرگاش -  هفیظو  مکح  هب  دیاب -  وجـشناد 

و دنکن ، ) شومارف  ار  وا   ) شگرم زا  سپ  هک  دزاس  دـهعتم  ار  دوخ  و  دـهد ، رارق  شیوخ  تبقارم  تیاعر و  تحت  وا ، گرم  زا  سپ  هچ  و 
. دیامن ترفغم  بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  وا  يارب  و  دیآ ، وا  رازم  روگ و  رس  رب 

هب وا ، ) زا  يورخا  يوـیند و  تاـیلب  عـفر  داتـسا و  تانـسح  دـیزم  رطاـخ  هب  و   ) دزروـن غـیرد  وا  هب  تبـسن  تبحم  لاـمعا  زا  یلک  روـطب  و 
يوریپ شیوخ -  یناگدـنز  ریـسم  تهج و  نییعت  رد  یتسرد -  یتسار و  رظن  زا  داتـسا  یگدـنز  مسر  هار و  زا  و  دـهد ، هقدـص  ناتـسدیهت 

راتفر يدابع و  لامعا  رد  ار  وا  تانکـس  تاکرح و  و  دزاس ، دوخ  هشیپ  ار  وا  تداع  مسر و  شناد ، ملع و  يرادنید و  تیفیک  رد  و  دـنک ،
. دیارایب داتسا  ياهنیئآ  بادآ و  هب  ار  شیوخ  و  دهد ، رارق  شیوخ  قشمرس  يداع ،

داتـسا ملعم و  يوجتـسج  رد  هک  تسا  نیا  میدـش -  روآداـی  ـالبق  هک  روطناـمه  درگاـش -  هفیظو  نیرتـمهم  نیتـسخن و  تهج  نـیمه  هـب 
. دشاب راوازس  حیحص و  وا  زا  يوریپ  ءادتقا و  هک  دیآرب  ياهتسیاش 

املسم دروآ ، دوجو  هب  نتشیوخ  رد  ار  داتسا  رد  دوجوم  بولطم و  تایصوصخ  تافص و  وا ، زا  رتنوزف  داتـسا و  زا  رتهب  دناوتب  درگاش  رگا 
هدیسر رمث  هب  وا  رد  داتسا ، اب  وا  ینیشنمه  تبحاصم و  راثآ  نآ ، رذگهر  زا  نوچ  دنک ؛ ءافتکا  وا  زا  یـسأت  هب  دیاب  هنرگو  دنک . نانچ  دیاب 

. درک دهاوخ  زورب  و 

داتسا ياهرادشه  داشرا و  زا  يرازگساپس   - 9

يرازگساپس وا  زا  دیاب  دیامن ، رکشت  تسا -  تلیضف  ياراد  هک  تسا  هتخاس  قفوم  يروما  هب  ار  وا  هکنیا  رطاخ  هب  داتـسا -  زا  درگاش  دیاب 
نت تلاسک و  حور  ندـش  ضراع  دـنوریم و  رامـش  هب  بیع  صقن و  هک  یئاهراک  و  صئاقن ، اـهدوبمک و  هدـهاشم  رطاـخ  هب  هک -  دـنک 

. تسا هداد  رارق  خیبوت  دروم  ار  يو  اهنآ -  لاثما  وا و  رد  دوجوم  ياهیئاسران  روصق و  هدهاشم  یناسآ و 
، دراد یپ  رد  ار  وا  یتخبکین  حالـص و  و  تسا ، یئاه  یئامنهار  داشرا و  نمـضتم  وا  خیبوت  داتـسا و  تعنامم  رادشه و  نوچ  هتفرمهیور ، و 
هک دشیدنیب  نینچ  و   ) دیامن رکشت  راهظا  وا  زا  دیاب  يرآ ، دشاب . رکشتم  نونمم و  دوخ ، داتسا  ملعم و  ياهخیبوت  اهرادشه و  نینچ  زا  دیاب 

نانتما رکـشت و  بتارم  نیرفآ ، قیفوت  ياهخیبوت  اهیریگ و  هدرخ  روج و  نیا  ربارب  رد  و  تسا ، رتدـنمدوس  رتهب و  ردـپ ، رهم  زا  داتـسا  روج 
(. دراد میدقت  ار  دوخ 

اـهتمعن و هلمج  زا  دـشابیم -  هارمه  یگدـنزگ  داـقتنا و  يریگ و  هدرخ  خـیبوت و  هزیمآ  اـب  هچرگا  ار -  داتـسا  تاداـشرا  دـیاب  وجـشناد 
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رگا دزاسیمن . رود  شیوخ  رظن  زا  ار  وا  عفانم  حلاصم و  هجو  چـیه  هب  و  هتـشاد ، یتافتلا  هجوت و  ودـب  داتـسا  هکارچ  درامـشرب ؛ وا  ناسحا 
بلج دوخ  هب  ار  وا  هقالع  لیامت و  دهد ، خساپ  نانتما  رکـشت و  اب  دـشاب -  مه  زیمآ  خـیبوت  هکنآ  ول  و  ار -  داتـسا  ياهیئامنهار  وجـشناد ،

. دزیگنایم رب  شیوخ  حلاصم  هب  تبسن  ار  وا  مامتها  هجوت و  هدومن و 
ياـهدوبمک صئاـقن و  هب  ار  وا  اـی  و  دزاـس ، هاـگآ  یقـالخا  فـیرظ  لـئاسم  هب  و  تکازن ، بدا و  قـیقد  تاـکن  هـب  ار  درگاـش  داتـسا ، رگا 

نینچ اهرادـشه  اهداشرا و  نیا  ربارب  رد  دـیابن  تسا ، هدوب  هاگآ  اهنادـب  البق  دوخ  هچرگا  دـهد ، رادـشه  دـنز ، یمرـس  وا  زا  هک  شیقالخا 
. تسا هدـش  یقالخا  ياهدوبمک  زورب  قئاقد و  نیا  یـشومارف  بجوم  نم  تلفغ  و  ما ، هدوب  هاـگآ  صئاـقن  قئاـقد و  نیا  زا  نم  هک  دـیوگب 
. دنک يرازگـساپس  تسا ، هداد  رارق  شیوخ  ياهتافتلا  تاهجوت و  لومـشم  ار  وا  هکنیا  و  داتـسا ، رادشه  داشرا و  رکذـت و  زا  دـیاب  هکلب 
وا هرابرد  ار  دوخ  زردنا  تحیصن و  زاین -  تروص  رد  داتسا -  هک  ددرگیم  بجوم  داتسا ، داشرا  رادشه و  ربارب  رد  درگاش  رکـشت  راهظا 

، تفریذپ زاب  شوغآ  اب  ار  وا  رادشه  هیبنت و  و  درک ، لوبق  لد  ناج و  اب  ار  داتسا  حیاصن  درگاش ، رگا  ینعی  ، ) دنک رارکت  هراب  هس  هرابود و 
. ددرگ رادروخرب  وا  هراب  هس  هرابود و  حیاصن  زا  دناوتیم  درک ، راهظا  ار  شیوخ  نانتما  رکشت و  بتارم  و 

. دنکیمن یتبغر  ساسحا  وا  تحیصن  يارب  داتسا  هنرگ  و 
(. تشگ دهاوخ  توافت  یب  ءانتعا و  یب  یساپسان ، درگاش  نینچ  یقالخا  یملع و  یناگدنز  روما  هب  هجیتن  رد  و 

اجب رذع ، نیا  راهظا  مالعا و  داتسا ، هاگدید  زا  رگا  دشاب ، روذعم  شیوخ ، یقالخا  یملع و  ياهدوبمک  صئاقن و  رد  درگاش  رگا  هچنانچ 
. درادن دوجو  يداریا  لاکشا و  هنوگچیه  رذع ، نیا  مالعا  يارب  دسر ، رظن  هب  دروم  هب  و 

ندرک رظنفرـص  یتوافت و  یب  نیا  هتبلا  دیامن . رظنفرـص  نآ  زا  تسین ، حالـص  هب  نورقم  درگاش ، رذع  مالعا  رادشه و  نیا  هک  دنیبب  رگا  و 
. دشابن یئوس  هجیتن  هدسفم و  مزلتسم  رذع ، مالعا  مدع  هک  تسا  تسرد  یتروص  رد 

. دنک مالعا  رگید  نادرگاش  هب  ار  روکذم  درگاش  رذع  تیعطاق ، اب  دیاب  الا  و 

داتسا ياهیوردنت  روج و  لمحت   - 10

یناور و تلاح  نیا  دنک . ظفح  ار  دوخ  یئابیکـش  يراد و  نتـشیوخ  وا ، یقالخا  ياهیوردنت  داتـسا و  يافج  روج و  ربارب  رد  درگاش  دـیاب 
دیابن و  دهد ، تسد  زا  داتسا  هب  تبـسن  ار  دوخ  تین  نسح  درگاش ، ددرگ و  وا  اب  درگاش  یگتـسبمه  تمزالم و  عنام  دیابن  داتـسا  یقالخا 

. تسا یقالخا  یملع و  تالامک  دقاف  وا  داتسا  هک  دیآ  دوجو  هب  هدیقع  نیا  وا  رد 
هدرک و لیوأت  هیجوت و  عضو ، نیرت  تسرد  نیرتدنـسپلد و  نیرتهب و  اب  ار  داتـسا  دنـسپان  رهاظ  هب  راتفر  لامعا و  وجـشناد ، درگاش و  دیاب 
، نسحا وحن  هب  تسرد و  ار  داتسا  راتفر  راتفگ و  دنتـسین  رداق  قیفوت  مک  دارفا  طقف  دیامن . یقلت  باوص  هب  نورقم  يراتفر  ناونع  هب  ار  نآ 

قمع هب  دـننکیم و  هیجوت  ناشقیمع -  ياهیهاگآ  رطاخ  هب  ار -  نید  ملع و  ناـگرزب  راـک  هراومه  قفوم ، دارفا  دـنیامن . لـیوأت  هیجوت و 
. دنهاگآ ناشراتفر  تحص  لامعا و 

و دبلطب ، شزوپ  وا  زا  و  دنک ، زاغآ  ار  یهاوخرذع  دوخ ، دیاب  دومن  هدهاشم  داتـسا  زا  يوردنت  مشخ و  یقالخا -  ظاحل  زا  درگاش -  رگا 
هنیمز نیا  رد  ار  نتـشیوخ  و  دهد ، تبـسن  دوخ  هب  ار  ریـصقت  و  دیامن ، رافغتـسا  هبوت و  تشگ ، يدمآ  شیپ  نینچ  بجوم  هچنآ  هب  تبـسن 

، شیپ زا  شیب  دناوتیم  دیوگ  خساپ  ار  داتـسا  یقالخا  ياهیوردنت  یتشذـگ ، نینچ  اب  درگاش  رگا  اریز  دـنادب ؛ شنزرـس  تمالم و  راوازس 
، درگاش دنیآ  شوخ  لمعلا  سکع  نینچ  هجیتن  دیامن . ریخست  رتهب  ار  وا  بلق  هتـشادهاگن و  رادیاپ  شیوخ  هرابرد  ار  داتـسا  تدوم  رهم و 

. دیامنیم بلج  نتشیوخ  يوس  هب  ترخآ -  ایند و  نید و  رما  رد  ار -  يرتنوزف  عفانم  هک  تسا  نیا 
: تسا هتفگ  فلس  ناگرزب  زا  یکی 

یکیراـت و يروک و  يداو  رد  ار  شیوخ  رمع  هیقب  دـنکن  لـمحت  ار  یئابیکـش  ربـص و  یخلت  يراوخ و  نتخومآ ، شناد  يارب  یـسک  رگا 
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درگ . یم رجنم  ترخآ  ایند و  يزارفرـس  تزع و  هب  وا  راک  ماجرف  دیامن  لمحت  ار  يربص  نینچ  یخلت  رگا  یلو  درب ، دهاوخ  رـس  هب  ینادان 
(341)

: تفگ هک  تسا  هدمآ  نینچ  هدش -  لقن  سابع  نبا  زا  هک  روهشم -  تایاور  زا  یکی  رد 
کی ناونع  هب  ماجنارـس  ات  متخاس  دوخ  هشیپ  ار  داتـسا  ربارب  رد  يراسکاخ  تلذ و  یئوجـشناد ، ریـسم  رد  نتخومآ و  شناد  لاـح  رد  نم  »

(. 342 « ) دندش روآ  يور  نم  هب  ملع  نابلاط  هجیتن ، رد  و  متفای ، يزارفرس  هعماج ، بولطم  تیصخش 
: دیوگیم ناگرزب  زا  یکی 

درگ . یم نیگمشخ  دجسم  ياههناوتسا  رب  هک  تسا  یسک  ناتساد  دریگیم ، مشخ  دوخ  داتسا  ملعم و  رب  هک  یئوجشناد  درگاش و  ناتـساد 
(343)

: تفگ هنییع  نب  نایفس  هب  یصخش 
. يریگیم مشخ  اهنآ  رب  وت  دنروآیم و  يور  وت  رضحم  هب  فلتخم  ياهنیمزرس  مدرم  زا  یهورگ 

: تفگ صخش  نیا  هب  نایفس  دنزاس . تیاهر  هتسج و  يرود  وت  زا  نانآ  هک  يدرگیم  ثعاب  دوخ  راتفر  نیا  اب  و 
(344  ) نیوگ . یم كرت  نم ، یقالخا  ياهیوردنت  رطاخ  هب  ار  شیوخ  عفانم  هک  دنشاب  نادان  قمحا و  وت  دننام  زین  نانآ  دیاب  نیاربانب 

: دیوگیم زین  رعاش 
املعم توفج  نا  کلهجل  ربصا  هبیبط و  توفج  نا  کئادل  ربصا 

، شیوخ يرامیب  درد و  هب  تبـسن  دیاب  يدـنبن ، راک  هب  ار  وا  تاروتـسد  و  يربب ، وا  زا  ینک و  افج  دوخ  کشزپ  هب  تبـسن  هک  یتروص  رد 
، یهنن ندرگ  ار  وا  رماوا  ینک و  هطبار  عطق  وا  زا  یشاب و  هشیپافج  دوخ  داتسا  ملعم و  اب  رگا  ینامب . رامیب  ضیرم و  ریزگان ، یـشاب و  رباص 

. یئامن لمحت  ار  ینادان  لهج و  یخلت  ینک و  ربص  دوخ  ینادان  لهج و  رب  دیاب 
مـشچ هب  ملع  خیرات  رد  يروآ  تهب  زیگنا و  تفگـش  ياهناتـساد  ناشناداتـسا ، اب  نانآ  دنیآ  شوخ  طباور  ربص و  فلـس و  ءاملع  هرابرد 

. دشکیم ازارد  هب  راک  و  ددرگیم ، نخس  هلاطا  بانطا و  بجوم  میزاس ، وگزاب  باتک  نیا  رد  ار  اهنآ  ات  میوش  نآ  رب  رگا  هک  دروخیم 

درب رس  هب  وا  رضحم  زا  یبایفرش  داتسا و  راظتنا  رد  دیاب   - 11

ظاـحل زا  اـهتردابم  اهيزاتـشیپ و  نینچ  هب  ار  دوخ  و  ددرگ ، رـضاح  سرد  هسلج  رد  داتـسا -  روـضح  زا  شیپ  دـشوکب -  درگاـش  دـیاب 
. دناسر مهب  روضح  سرد  هسلج  رد  داتسا  زا  شیپ  هراومه  هک  دزاس  راداو  ار  نتشیوخ  و  دهد ، تداع  نیرمت و  سرد ، هسلج  رد  روضح 
مهب روضح  سرد  هسلج  رد  وا  هارمه  دیآ و  نوریب  شیوخ  هناخ  زا  وا  ات  دنیشنب  راظتنا  هب  داتسا  هناخ  رانک  رد  هک  دنک  یعس  وجـشناد  رگا 

وا روضح  هک  دشوکب  دیاب  درگاش  تسا . رت  هتـسیاش  اجب و  يراک  دشاب -  ریذپ  ناکما  تلوهـس ، اب  يراک  نینچ  هک  یتروص  رد  دناسر - 
اهر دوخ  راظتنا  رد  ار  داتـسا  ددرگ و  رـضاح  هسلج  رد  داتـسا ، روضح  زا  سپ  هک  دوش  ریزگان  هجیتن  رد  ات  دتفین  ریخأت  هب  سرد  هسلج  رد 

لهـس ندـناسر ، مهب  روضح  رد  دـهد و  رارق  دوخ  ندـمآ  راـظتنا  رد  ار  داتـسا  هجوم -  رذـع  یعطق و  ترورـض  نودـب  رگا -  اریز  دـنک ؛
مشخ و نـینچ  دـنزگ  زا  ار  اـم  هـک  میهاوـخیم  ادـخ  زا  دـهدیم . رارق  شهوـکن  مـشخ و  ضرعم  رد  ار  نتـشیوخ  املـسم  دـنک ، يراـگنا 

. دیامرف ظفح  یشهوکن 
: تفگ هک  تسا  هدرک  دای  نینچ  یبطرق  یسیق  یسوم  نب  نوراه  زا  ءابدالا » مجعم   » باتک رد  توقای 

راتفرگ هار  نایم  رد  يزور  هک  دوب  يراهب  لصف  رد  میدشیم . ضیفتسم  وا  رضحم  زا  و  میتشاد ، دمآ  تفر و  تطلاخم و  یلاق ، یلع  یبا  اب 
یبا سرد  سلجم  نوماریپ  رد  دوب . هدـش  سیخ  نم  ياههماج  مامت  میدیـسر  یلاـق  یلع  یبا  سلجم  هب  یتقو  میدـش . اوه  یگدـنراب  ربا و 

: تفگ دناوخ و  دوخ  کیدزن  هب  ارم  یلع  یبا  دنتشاد . روضح  یلحم  هتسجرب  دارفا  ناگرزب و  همه  یلع ،
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ناـیم زا  تبوطر  یـسیخ و  نیا  نوچ  روـخم ؛ سوـسفا  شاـبم و  نارگن  دـمآ  شیپ  نیا  زا  و  ریگ ، مارآ  نک و  گـنرد  یمک  رـصن : یبا  يا 
. دنام دهاوخن  یقاب  نآ  تبوطر  زا  يرثا  رگید ، هماج  هب  هماج  نیا  لیدبت  اب  و  دوریم ،

: تفگ نآ  زا  سپ  یلاق  یلع  یبا 
. مسرب وا  تمدخ  هب  ات  متشگ  وا  هناخ  مزاع  مدومن و  وا  رـضحم  گنهآ  اهبـش  زا  یکی  میتشاد ، تسلاجم  دمآ و  تفر و  دهاجم » نبا   » اب ام 
، مورب دهاجم  نبا  هناخ  هب  ات  میآ  نوریب  نآ  زا  متـساوخیم  مدیـسر و  دـشیم -  یهتنم  وا  هناخ  هب  هک  یجورخ -  هزاورد  برد و  هب  یتقو 
ار منادادماب  هنوگ  نیا  ارچ  هللا » ناحبـس   » متفگ میاشگب . مه  زا  ار  نآ  متـسناوتن  تسا و  ندوشگ  لباقریغ  هتـسب و  الماک  لزنم  برد  مدید 
همخد و هب  ممـشچ  ناهگان  مدرگیم ؟ لئان  تسا  وا  هب  برقت  زا  ترابع  هک  دوخ  يوزرآ  هب  يدـمآ  شیپ  نینچ  دوجو  اب  ایآ  مدرک . زاغآ 

یتقو مدـنکفا . همخد  نیا  نایم  اباحم  یب  ار  دوخ  دوب . هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  مرظن  یجورخ  برد  رانک  رد  هک  داتفا  یفخم  کـیراب و  هار 
نیا رد  تدش  هب  ار  دوخ  راچان  مرادن . ار  نآ  زا  تشگزاب  تفر و  يارای  رگید  هک  تسا  هدش  گنت  نم  رب  نانچ  مدید  مدیـسر  هار  هنایم  هب 
میاه سابل  اما  مدیشک . نوریب  نآ  زا  ار  دوخ  ماجنارس  منک . ادیپ  نآ  زا  يزیرگ  هار  ات  مدرب  شروی  نادب  مدرـشفیم و  کیراب  هار  همخد و 
هیاس رد  یهاوخادخ و  هرخالاب  دز . نوریب  میاه  ناوختسا  دیرد و  مه  زا  مندب  ياهتشوگ  هک  تشگ  حورجم  نانچ  مندب  دش و  هراپ  هراپ 

هدهاشم اب  دهاجم  نبا  مدرگ . داتسا  رضحم  سلجم و  دراو  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  اب  مدش  قفوم  متفای و  یئاهر  همخد  نیا  زا  یهلا  لضفت 
: تفگ نم  هب  عضو  نیا 

: دناوخ نم  رب  ار  ریز  هسامح  يدمآ ، شیپ  نینچ  ربارب  رد  وا  و  مدرک ، وگزاب  وا  يارب  ار  هعقاو  نایرج  نم  یشیدنایم ؟ هچ  هب  یئاجک و 
ارزالا هنود  اوقلا  سوفنلا و  دهج  اوغلب  دق  نوعاسلا  دجملاب و  تببد 

اربص نم  یفاو و  نم  دجملاب  زاف  مهرثکا و  لق  یتح  دجملا  اودباک  و 
اربصلا قعلت  یتح  دجملا  غلبت  نل  هلکآ  تنا  ارمت  دجملا  بسحتال 

اشوک دارفا  هک  یلاح  رد  يدومن . يراوگرزب  هوکش و  گنهآ  هداتفا و  هار  هب  مارآ  یـشبنج  كرحت و  اب  تمظع ، دجم و  هب  ندیـسر  يارب 
. دنبای تسد  تمظع  دجم و  هب  دنتسناوت  ندز ، رمک  هب  نماد  ششوک و  هیاس  رد 

هب ور  تمظع  دجم و  نابلاط  ینوزف  ترثک و  هک  اجنآ  ات  دندش  لمحتم  ار  یئاه  جـنر  اهیتخـس و  يراوگرزب ، دـجم و  هب  ندیـسر  هار  رد 
بـصن ار  يرادیاپ  ربص و  يرادافو و  هک  دنریگب  شوغآ  رد  ار  تمظع  دجم و  دهاش  دنتـسناوت  یناسک  طقف  يرآ  داهن . شهاک  ناصقن و 

هب یناوتب  هک  تسا  یبـطر  اـمرخ و  نوچمه  یملع ، تیـصخش  هوکـش  يراوـگرزب و  دـجم و  هک  رادـنپم  دـندوب . هداد  رارق  شیوـخ  نیعلا 
. یشچب ار  يرادیاپ  یخلت  ربص و  معط  هک  هاگنآ  رگم  یباییمن  رد  ار  تمظع  دجم و  نیا  زگره  وت  يرآ  ینک ، لوانت  ار  نآ  یناسآ 

داتسا یصوصخ  سلجم  هب  دورو  يارب  تکازن  بدا و  تیاعر   - 12

زین نارگید  هکنآ  ای  و  درب ، رس  هب  اهنت  داتسا  هکنآ  زا  معا  ددرگ -  داتسا  یمومع  ریغ  یصوصخ و  سلجم  دراو  هزاجا  نودب  دیابن  وجشناد 
لاح نیع  رد  یلو  دشاب ؛ وا  هزاجا  بسک  هجوتم  مه  داتـسا  دنک و  هزاجا  بسک  داتـسا ، سلجم  هب  دورو  يارب  رگا  دنـشاب .-  وا  روضح  رد 

. دنکن رارکت  ار  دوخ  تساوخرد  ددجم ، هزاجا  بسک  يارب  ددرگرب و  دیاب  دهدن ، هزاجا 
راب هس  ات  ار  دوخ  دورو  تساوخرد  هزاجا و  دناوتیم  دیامن  دـیدرت  کش و  ساسحا  هدـش ، وا  هزاجا  بسک  هجوتم  داتـسا  هکنیا  رد  رگا  و 

. دیامنن زواجت  راب  هس  زا  یلو  دنک ، رارکت 
. دنکن رارکت  ار  راک  نیا  راب  هس  زا  شیب  دشاب ، نآ  هقلح  ای  رد و  ندنابوک  زا  ریزگان  هزاجا ، بسک  يارب  رگا 

كدنا و كدنا  ار  رد  هقلح  موس ، هلحرم  رد  و  ناتـشگنا ، رـس  اب  سپـس  نخان ، اب  تسخن  ینعی  دنک . عورـش  ندـنابوک ، هتـسهآ  زا  دـیاب  و 
هب نآ  يادص  هک  رادقم  نآ  ات  برد -  دیدش  ندنابوک  ءادتبا  تشاد  يدایز  هلصاف  لزنم ، برد  اب  داتسا  سولج  لحم  رگا  دبوکب . هتسهآ 
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. تسا عنامالب  دسرب -  داتسا  شوگ 
نادرگاش دنوش ، دراو  یعمج  هتسد  دنتساوخ  تشاد و  رارق  رگید  نادرگاش  عمج  رد  زین  وا  و  ددرگ ، هسلج  دراو  هک  داد  هزاجا  داتـسا  رگا 

رب مدقم  رت -  لضاف  دارفا  بیترت ، هب  سپـس  و  دنراد ، مدقم  داتـسا ، رب  تیحت  مالـس و  دورو و  رد  ار  رت  نسم  نادرگاش  سپـس  رت و  لضاف 
. دنیامن میدقت  ار  دوخ  مالس  نارگید - 

داتسا رب  دورو  ماگنه  هب  نورد  یگدامآ  و  نورب ، نتساریپ  نتسارآ و   - 13

. ددرگ داتسا  رب  دراو  بولطم ، يزرط  لماک و  یتئیه  عضو و  اب  دیاب  درگاش 
زاب و ینورد  طاشن و  زا  راشرـس  یبلق  باداش و  ياهرهچ  اب  تسا و  یلاخ  هدـننک ، لوغـشم  ياهناجلخ  هنوگ  ره  زا  شلد  هک  یلاـح  رد  و 

. دریگ رارق  وا  رضحم  رد  و  دوش ، وربور  داتسا  اب  هزیکاپ ، فاص و  ینهذ  و  ردص ، حرش  اب  و  هداشگ ،
رـضحم رب  دراو  رطاخ ، هدننک  ناشیرپ  ضراوع  هنوگ  نیا  لاثما  یگنـشت و  یگنـسرگ و  مشخ و  ندز و  ترچ  تلاسک و  لاح  رد  دیابن  وا 

. دوش داتسا 
و دئاز ، ياهوم  نخان و  نتساریپ  نادند و  ندرک  كاوسم  ظاحل  زا  ار  دوخ  زاین  هدوب و  هزیکاپ  فیظن و  تسا  مزال  داتـسا ، رب  دورو  ماگنه 
؛ دنک تیاعر  اقیقد  ار  لئاسم  نیا  ددرگ  شوپ  نت  هماج و  نیرتابیز  نیرتهب و  هتخاس و  هدروآرب  هدـننز ، عوبطمان و  ياهوب  نتخاس  فرطرب 
نتـسارآ و دـیآیم . رامـش  هب  وا  یگدـنب  تدابع و  يارب  دارفا  یئآ  مهدرگ  ادـخ و  داـی  يارب  ینوناـک  زکرم و  ناونع  هب  ملع  سلجم  اریز 
هب اموزل  دـیاب  هک  تسا  یئاه  نیئآ  بادآ و  زا  رگناشیرپ ، هدـننک و  لوغـشم  بئاوش  هنوگ  ره  زا  نورد  نطاب و  هیفـصت  و  رهاـظ ، نتـساریپ 

(. ددرگیم بوسحم  تدابع  لحم  ناکم و  ناونع  هب  مالسا  هاگدید  زا  زین  ملع  سلجم  . ) دوش تیاعر  راگدرورپ ، رکذ  تدابع و  ماگنه 

سرد يارب  درگاش  ینهذ  یحور و  یگدامآ   - 14

ترچ فعـض و  رطاخ و  لالم  یلوغـشم و  لد  لاح  رد  دـیابن  ددرگیم  مرگرـس  داتـسا  روضح  رد  سرد  ندـناوخ  هب  وجـشناد  هک  هاـگنآ 
نآ دوجو  اب  هک  یتالاح  زا  نآ -  لاثما  بارطـضا و  درد و  ساسحا  یمارآاـن و  ینارگن و  یگدزباتـش و  یگنـشت و  یگنـسرگ و  یگدز و 

سرد ندناوخ  زا  یتالاح  نینچ  رد  وجـشناد  دیاب  . ) دنک زاغآ  ار  دوخ  سرد  دشابیم -  راوشد  وا  رب  یملع  ياهشواک  قیقحت و  تالاح ،
هک دـهاوخب  درگاش  زا  داتـسا  رگا  هتبلا  دوش .) قیقحت  سرد و  زا  وا  زیرگ  رفنت و  ثعاب  تالاح ، نیا  تسا  نکمم  نوچ  دـیامن ؛ يراددوخ 
رد . ) ددرگ لوغشم  سرد  ندناوخ  هب  دهد و  تبثم  خساپ  تالاح ، نانچ  دوجو  اب  داتسا -  تساوخرد  هب  دیاب  دنک  زاغآ  ار  سرد  ندناوخ 

دیهـش دادیم .) ارف  شوگ  وا  شرازگ  حیـضوت و  ندناوخ و  زرط  هب  داتـسا  و  دـناوخیم ، داتـسا  رب  ار  سرد  درگاش ، هک  دوب  لومعم  میدـق 
: دیوگیم یناث 

نیا دوجو  مغریلع  دیاب  دناوخب  ار  سرد  هک  دهد  روتسد  وا  هب  داتسا  دشاب و  زیمآ  بارطضا  هدننک و  لوغشم  تالاح  راتفرگ  وجشناد  رگا  )
(. دنک تعاطا  ار  وا  رما  تالاح ،

داتسا تالاغتشا  يارب  تمحازم  داجیا  مدع   - 15

یسک دنیبب  هک  یتروص  رد  ددرگ ، قفوم  نآ ، رد  تکرش  هب  دنک و  تکرش  داتسا  یـصوصخ  هسلج  رد  هک  تفرگ  میمـصت  يدرگاش  رگا 
ای زامن و  هماقا  لوغشم  یئاهنت  هب  داتسا  دنیبب  هکنیا  اب  دننک ، توکس  وا  دورو  اب  نامزمه  هسلج ، نارضاح  تسا و  وگتفگ  لوغـشم  داتـسا  اب 
وا اب  تشگ و  غراف  اهراک  نیا  زا  سپس  و  دشابیم ، نتشون  قیقحت و  هعلاطم و  ای  لاعتم و  راگدرورپ  رکذ  مرگرس  ای  تسا و  نآرق  توالت 
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جراخ وا  دزن  زا  تعرـس  هب  دـنک و  مالـس  وا  رب  افرـص  دومن ، يراددوخ  وا  اب  نخـس  طسب  زا  یلو  درک ؛ یتبحـص  وا  اـب  اـی  درکن و  یتبحص 
رد زج  دزاس ، ینالوط  ار  نآ  دـیابن  درک  فقوت  يرادـقم  رگا  دـیامن . گـنرد  فقوت و  هب  راداو  ار  وا  داتـسا ، دوخ  هک  هاـگنآ  رگم  ددرگ ؛

. دهد ینالوط  فقوت  روتسد  وا  هب  داتسا  دوخ  هک  يدروم 
: دناهتفگ اهنآ  هرابرد  هک  دریگن  رارق  یناسک  رامش  رد  ات  درب  راک  هب  داتسا  هرابرد  ار  فئاظو  بادآ و  نیا  دیاب  تهج  نآ  زا  درگاش 

راگدرورپ مشخ  راتفرگ  هظحل  نامه  دزاس ، فطعنم  فرصنم و  دنوادخ  دای  زا  تسا -  دنوادخ  رکذ  لوغشم  هک  ار -  یصخش  یسک  رگا 
. ددرگیم

ددرگ داتسا  تحارتسا  عنام  درگاش  دیابن   - 16

دنیشنب داتسا  راظتنا  هب  دیاب  تسا ، هدناسرن  مهب  روضح  اجنآ  رد  داتـسا  زونه  هک  دنک  هدهاشم  ددرگ و  سیردت  هاگیاج  دراو  درگاش ، رگا 
، درادن ضوع  و  دوب ، دهاوخن  ناربج  لباق  دوریم  تسد  زا  هک  یـسرد  ره  اریز  دـیوگن ؛ ) كرت  ار  سرد  لحم  داتـسا ، ریخأت  رطاخ  هب  (و 

. دیامن ناربج  ار  هتفر  تسد  زا  سرد  دناوتیمن  يراک  چیه  ینعی 
رد داتسا  هک  دیمهف  رگا  دشکب . نوریب  هناخ  زا  ار  وا  ات  دبوکب  ار  وا  لزنم  رد  ددرگ و  داتـسا  رب  دراو  عقوم ، یب  ماگنه و  بش  دیابن  درگاش 

رگا هتبلا  دنک . هعجارم  هرابود  ددرگرب و  تسا  هدمآ  هک  یهار  زا  ای  دوش و  رادـیب  ات  دـنک  گنرد  دـیاب  دربیم  رـس  هب  تحارتسا  باوخ و 
. دوش رادیب  هک  دهاوخب  يو  زا  ای  دهد و  روتسد  وا  هب  ای  و  دزاس ، رادیب  باوخ  زا  ار  داتسا  دیابن  وا  تسا . رتهب  دنک  ربص  درگاش 

( تباث نب  دیز  ینعی   ) شیوخ داتـسا  اب  هک  تسا  هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا  هکنانچ  دـندرکیم ، لمع  دوخ  ناداتـسا  اب  ناسنیدـب  ناینیـشیپ 
(345  ) رب . یم راک  هب  ار  شور  نیمه 

دومن لیمحت  داتسا  رب  دیابن  ار  سیردت  تقو   - 17

تـساوخرد وا  زا  دـنکیمن  ءارقا  سیردـت و  تاقوا ، نآ  رد  الومعم  ای  تسا و  راوشد  داتـسا  رب  سرد ، تئارق  هک  یتاقوا  رد  دـیابن  درگاش 
هچرگا دـیامنن ، سیردـت  نارگید  يارب  تقو  نآ  رد  ات  دـنک  نییعت  وا  يارب  ار  یـصاخ  تقو  دوخ ، شیپ  زا  دـیامن و  شیوخ  سرد  تئارق 

سرد تقو  نییعت  هک  یتروـص  رد  اریز  دـشاب ؛ هدـش  باـختنا  نادرگاـش  تسرپرـس  سیئر و  ناوـنع  هـب  داتـسا  فرط  زا  يدرگاـش  نـینچ 
و رگید -  نادرگاش  داتـسا و  رب  ار  شیوخ  یهاوخدوخ  یئوج و  يرترب  سح  رذگهر ، نیا  زا  دیامن  لیمحت  داتـسا  رب  ار  دوخ  یـصوصخ 
هک دراد  ناکما  نیا  رب  هوالع  دزاسیم . دومناو  زیمآ  تراسج  لمع  نیا  اب  ار  دوخ  ینادان  تقامح و  و  هدومن ، راهظا  ملع -  هب  تبسن  یتح 
هک يراک  دهدب ، تسد  زا  ار  يراک  هتفرگ و  رارق  ریثات  تحت  هاوخدوخ -  روسج و  درگاش  نینچ  ربارب  رد  ءایح  مرـش و  رطاخ  هب  داتـسا - 

درگاـش ناوـتیمن  ار  يدرگاـش  نینچ  نیارباـنب  دـشاب . رت  شزرارپ  رت و  مهم  یتـقو ، نینچ  رد  نتفگ  سرد  هب  تبـسن  اـنایحا  تسا  نـکمم 
. دروآ رامش  هب  یقفوم 

درگاـش نآ  رطاـخ  هب  هک  تسا  یعناوم  زا  تراـبع  زین  نآ  تلع  و  دـنک ، داهنـشیپ  ار  یـصاخ  ناـمز  نیعم و  تقو  ءادـتبا  داتـسا  دوـخ  رگا 
ًاکرتشم هک  دنکیم  باجیا  يدرگاش  نینچ  یـصخش  حلاصم  داتـسا ، دوخ  رظن  زا  ای  و  دـبای ، روضح  رگید  نادرگاش  عمج  رد  دـناوتیمن ،

صاصتخا وا  هب  سیردت  يارب  ار  ياهژیو  تعاس  ای  نیعم  تقو  اسأر  داتـسا  دوخ  رگا  یطئارـش -  نینچ  رد  دباین ، روضح  نارگید  عمج  رد 
. درادن دوجو  یعنام  چیه  دهد - 

داتسا رضحم  رد  درگاش  سولج  تیفیک  میظنت   - 18
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: دشاب وا  بدا  تکازن و  رگنایامن  وا  نتسشن  تیفیک  هک  دیامن  سولج  ياهنوگ  هب  داتسا ، رضحم  رد  درگاش  دیاب 
رـس ات  ار  اهتـسد  فک  ینعی  دـنک  سولج  شارتفا  تلاـح  هب  تسا  رتهب  دنیـشنب . عشاـخ  عضاوتم و  ریزبرـس و  هناعـضاخ و  راـقواب و  مارآ و 

يروط ینعم : نیا  هب   ) دیامن سولج  ًاکَِّرَوَتُم »  » حالطـصا هب  ای  دـهن و  نیمز  رب  ار  دوخ  يوزاب  ود  ره  ای  دـنارتسگب و  نیمز  يور  رب  تشگنا 
: دناهتفگ یضعب  دشابیم .) بحتسم  زین  زامن  رد  نتسشن  زرط  نیا  دریگب . رارق  تسار  ياپ  فک  يور  پچ ، ياپ  تشپ  هک  دنیشنب  وناز  ود 

فک يور  وا  ندب  هک  يروط  هب  هداهن  نیمز  رب  ار  شیوخ  ياپ  ود  هک  تسا  نیا  ءاعقا »  » زا روظنم  دـنک . سولج  ءاعقا »  » تئیه اب  تسا  رتهب 
. دشاب شیوخ  سابل  هماج و  نتخاس  هتشهورف  بقارم  هدوب و  دوخ  ياهاپ  ندناشوپ  بظاوم  دیاب  وا  دریگ . رارق  وا  ياهاپ 

. دشابیم درگاش  تکازن  بدا و  زا  یکاح  اه ، نتسشن  زرط  نیا  هک  تسا  یهیدب  )
هدیدنسپ بولطم و  رایسب  تکازن ، بدا و  هئارا  رظن  زا  تفرگیم -  ماجنا  نیمز  يور  رب  ةدعاق  هک  سولج -  هنوگ  نیا  فلؤم  رـصع  رد  و 

نتسشن زرط  دیاب  دننیشنیم -  یلدنص  ای  تکمین  يور  رب  اههاگـشناد  سرادم و  نادرگاش  الومعم  هک  رـضاح -  رـصع  رد  اما  تسا . هدوب 
، فلؤم نامز  رد  لومعم  تداع  مسر و  زونه  هتبلا  دریگن . دوخ  هب  ار  يزیمآ  تراسج  تلاح  دـشاب و  اـهنآ  تکازن  بدا و  رگناـیامن  ناـنآ 

دوخ سولج  زرط  رد  ار  روبزم  تیفیک  ملاع ، ملع و  رـضحم  زا  لیلجت  ماـقم  رد  ناـنآ  دـیاب  دـشابیم و  لوادـتم  ینید ، مولع  بـالط  ناـیم 
(. دننک تیاعر 

؟ دریگ رارق  سرد  هسلج  رد  هنوگچ  اجک و  درگاش ، سولج . تهج  نییعت   - 19

هب داتـسا  رـضحم  رد  دـیابن  درگاش  هک  دـشابیم  رکذـلا  قوف  یقـالخا  هفیظو  عون  زا  مینکیم  وگتفگ  نآ  هراـبرد  نونکا  مه  هک  ياهفیظو 
رارق نیزباراد  ای  یتشپ و  يور  ار  شتـسد  ای  و  دنک ، هیکت  اهنآ  لاثما  و  ( 346  ) تخت مین  ای  تخت و  ینعی  نیزباراد  ای  یتشپ و  اـی  راوید و 

. دریگن دوخ  داتسا  فرط  هب  ار  دوخ  يولهپ  تشپ و  دهد .
وا دزاسن . شیوخ  ءاکتا  هلیسو  شیوخ ، يولهپ  بنج و  رد  ار  تسد  ای  و  دهدن ، رارق  دوخ  رس  تشپ  هاگ ، هیکت  ناونع  هب  ار  شیوخ  تسد 

. دهد رارق  داتسا  طاسب  شرف و  اکتم و  شلابزان و  ای  سابل و  ای  مادنا و  رب  ار  دوخ  سابل  ای  ندب و  زا  يوضع  ره  اپ و  ای  تسد  دیابن 
: تسا هتفگ  یگرزب 

شیب و  ، ) دنیشنن داتسا  شلاب  زان  هدخم و  زامن و  هداجس  يور  ای  رانک و  رد  درگاش  هک  تسا  نیا  داتسا  میرکت  میظعت و  ياههناشن  زا  یکی 
، درگاش هک  هاگنآ  رگم  دیامن . رما  فراعت و  وا  هب  زین  داتسا  دوخ  هچ  رگا  دریگن ، ) رارق  وا  رانک  رد  دزاسن و  کیدزن  وا  هب  ار  دوخ  دح ، زا 
زا تعاطا  روظنم  هب  یتروص -  نینچ  رد  تسا . نارگ  راوشد و  وا  رب  داتـسا ، رما  فراعت و  تفلاخم  هک  دـبایرد  نینچ  نیقی ، تیعطاق و  اـب 

نامه هب  هرابود  نتـسشن ، زا  سپ  دیاب  یلو  درادن . یلاکـشا  چیه  شا ، هداجـس  هدـخم و  يور  رب  ای  وا و  رانک  رد  نتـسشن  داتـسا -  روتـسد 
. دیامنیم ءاضتقا  ار  نآ  بادآ ، نیزاوم  هدوب و  وا  روخ  رد  هک  ددرگرب  یئاج 

. ددرگ تیاعر  وا  هب  بدا  راهظا  مارتحا و  هدنام و  ظوفحم  داتسا ، میرح  هک  دنک  سولج  یهاگیاج  رد  دیاب  هرخالاب  و 
يرگید رب  رما  ود  زا  کیمادـک  ایآ  هک  دـناهتخادرپ  وگتفگ  ثحب و  هب  هدرک و  زاربا  یفلتخم  تایرظن  هراـب  نیا  رد  نادنمـشناد  زا  یـضعب 

: دراد حیجرت 
هب دزاس و  دازآ  زیمآ  تکازن  دویق  زا  ار  دوخ  نادرگاـش  داتـسا ، رگا  هک  ینعم  نیا  هب  ( ؟ تکازن بدا و  تیاـعر  اـی  داتـسا و  رما  زا  تعاـطا 

ًاـسار درگاش ، هکنآ  ای  تسا و  مزال  وا  رماوا  زا  تعاطا  ایآ  دننیـشنب ، وا  طاـسب  يور  یتح  اـجک و  ره  رد  هنادازآ و  هک  دـهد  روتـسد  اـهنآ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  هباحص  فلتخم  ياههورگ  دنادب )؟ داتسا  رـضحم  رد  سولج  ياهنیئآ  هب  دیقم  ار  دوخ  تسا  فظوم 
زا سپ  هک  یناگرزب  زین  و  دـندادیم ؛ حـیجرت  يرگید  رب  ار  رما  ود  نیا  زا  یکی  تسا -  هدـش  لقن  اـهنآ  زا  هک  یتاـیاور  بسح  رب  ملس - )

ار دراوم  دیاب  ینعم : نیا  هب   ) میوش لیـصفت  هب  لئاق  هک  تسا  نیا  رتهب  یلو  دناهدوب . رظن  فالتخا  راچد  دروم ، نیا  رد  دنتـسیزیم  هباحص 
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نوناق عاعـشلا  تحت  داتـسا ، روتـسد  زا  تعاطا  دوب ، رتمزال  سولج ، نیئآ  تیاعر  عاـضوا ، لاوحا و  ءاـضتقا  بسح  رب  رگا  تفرگ : رظن  رد 
. دوشیم عقاو  بدا  تکازن و 

تیاـعر سولج  نیئآ  تسین  مزـال  دوب ، تکازن  بدا و  هب  نورقم  تیعقوـم -  ماـقم و  هب  هجوـت  اـب  داتـسا -  روتـسد  زا  يرادربناـمرف  رگا  و 
. ددرگ

(. دنکیم ادیپ  یتوافتم  تالاح  یناکم ، ینامز و  طئارش  عاضوا و  اهتیعقوم و  بسح  رب  هلاسم  نیا  هرخالاب  و 

دشاب داتسا  رضحم  رد  دوخ  تالاح  راتفر و  تاکرح و  بقارم  دیاب  درگاش   - 20

و دزاس ، زکرمتم  وا  رد  ار  شهاگن  دهد و  ارف  شوگ  داتسا ، نانخس  هب  هقالع  قایتشا و  اب  هک  تسا  نیا  وجـشناد  فئاظو  نیرتمهم  زا  یکی 
هب ریزگان  ار  وا  ات  دراد  هاگن  شیوخ  هظفاح  نهذ و  رد  ار  نآ  دشیدنیب و  داتسا  ياههتفگ  رد  تقد  اب  و  هدروآ ، يور  ودب  شدوجو  مامت  اب 

. دزاسن نخس  هداعا 
سپ و نیئاپ و  الاب و  تسار و  پچ و  هب  و  درگنن ، وس  نآ  وس و  نیا  هب  هتفرگن و  رب  داتـسا  زا  ار  دوخ  هاگن  ترورـض ، نودب  تهج و  یب  و 

نیا دنکیم ، تبحص  وا  اب  داتـسا  ای  دیامنیم و  وگتفگ  داتـسا  اب  هک  یتاظحل  نآ  رد  هژیو  هب  دنکن . هاگن  زاین -  ترورـض و  نودب  شیپ - 
 - دوخ داتـسا  هب  زج  سک -  چیه  هب  زیچ و  چیه  هب  دزاس و  زکرمتم  داتـسا  هرهچ  رد  ار  شهاگن  دیاب  وا  دـنزن . رـس  وا  زا  ناشیرپ  ياههاگن 

. دنکن هاگن 
ماگنه صوصخب  دـنکن . ءاـنتعا  تاـفتلا و  نادـب  ددرگن و  برطـضم  دیـسر ، شـشوگ  هب  ياهلاـن  داـیرف و  سرد ، سلجم  رد  ناـهگان  رگا 

. دریگ رارق  ياهزیگنا  چیه  ریثات  تحت  دیابن  داتسا ، اب  يوگتفگ 
داتسا مادنا  هرهچ و  هب  دوخ  تسد  اب  دزاسن و  هنهرب  ار  شتـسد  ینعی  دنزن ، الاب  ار  نآ  دنابنجن و  ار  دوخ  نیتسآ  داتـسا ، ملعم و  روضح  رد 

ار شتـشگنا  دهدن . زورب  شیوخ  زا  ار  ياهدوهیب  تاکرح  دوخ  مادنا  ریاس  ای  اپ و  تسد و  اب  دیامنن . سمل  ار  وا  هماج  ندب و  دنکن . هراشا 
. دنزن نیمز  رب  ار  دوخ  تسد  فک  دنکن . هزیکاپ  لالخ و  ار  اهنادند  داتسا  روضح  رد  دراذگن . زاب  ار  شناهد  دریگن . يزاب  هب  ینیب  رد 
يزاب دوخ  هماج  سابل و  ياههمکد  اب  دربن . ورف  مه  رد  ار  دوخ  تسد  ود  ناتـشگنا  دـیامنن . یـشکطخ  نیمز  يور  رب  ناتـشگنا ، رـس  اـب  و 
داتـسا دزن  رد  ار  شیوخ  راقو  دوخ ، مادنا  ندب و  شمارآ  ظفح  اب  دیاب  هکلب  درواین ؛ رد  ادص  هب  ار  نآ  دنکـشن و  ار  دوخ  تشگنا  دـنکن و 

وا هنیس  زا  هک  یتاعیام  دنکفین . نوریب  ناکمالا  یتح  ار -  هنیـس  طلخ  ینیب و  ناهد و  بآ  دزادنین ، هار  هب  دایز  هفرـس  تهج  یب  دراد . هاگن 
. دشکن هزایمخ  دنزن . غورآ  دریگب . نآ  لاثما  لامتسد و  هلوح و  اب  ار  نآ  هکلب  دنکن ، ترپ  نوریب  هب  دوخ  ناهد  زا  دیآیم  نوریب 

. دنکن هرد  نهد  دایز  و 
هسطع يادص  دنک  یعس  دناشوپب ، تسد  اب  ار  شناهد  يور  دیاب  تشگ -  نآ  زا  ریزگان  رگا  نآ -  زا  يراددوخ  در و  رد  یعـس  زا  سپ  و 

. دریگب دوخ  تروص  ربارب  رد  ار  نآ  دناشوپب و  ار  دوخ  ناهد  تسد ، ای  لامتسد و  اب  ندرک ، هسطع  ماگنه  دوشن و  دنلب  دایز  وا 
هزیکاـپ ملاـس و  قوذ  رگناـیامن  و  میقتـسم ، رکف  تسرد و  تـسار و  رظن  يأر و  هدزاـب  هجیتـن و  اـهنآ  لاـثما  بادآ و  نـیا  هـمه  تیاـعر 

. دشابیم

داتسا هاگشیپ  رد  راتفگ  راتفر و  زا  تبظاوم  ادص و  میظنت   - 21

زاـین و نودـب  درگاـش -  دـیاب  هک  دـشابیم  رکذـلا  ریخا  هفیظو  نیئآ و  ناـمه  عوـن  زا  دوـشیم ، وگزاـب  نوـنکا  مه  هک  ياهفیظو  بادآ و 
یشوگ رد  حالطصا : هب  و  دیامن ، يوجن  نارگید ، اب  داتـسا  رـضحم  رد  دیابن  وا  دزاسن . دنلب  هزادنا  زا  جراخ  ار  شیوخ  يادص  ترورض - 
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. دنکن یفرحرپ  دیوگن و  نخس  ترورـض ، زاین و  نودب  دح و  زا  هدایز  درواین ، راشف  نارـضاح  زا  کی  چیه  هب  و  دنکن ، تبحـص  یناهنپ  و 
نمـضتم ای  هتـشاد و  دوجو  یئازـسان  کیکر و  تشز و  فرح  نآ ، رد  ای  دنتفا و  هدنخ  هب  نآ  زا  نارگید  هک  دزاسن  يراج  نابز  رب  ینخس 

بسک داتـسا ، زا  ای  دننک و  یـشسرپ  وا  زا  هکنیا  نودب  داتـسا -  رـضحم  رد  دیابن  اساسا  هکلب  دشاب ، تکازن  بدا و  ءوس  ای  دروخرب و  ءوس 
دشاب و نایم  رد  هدنخ  تابجوم  هکنیا  هچ  ینعی  ددنخن ؛ داتسا  ربارب  رد  تهج  اب  ای  تهج و  یب  دیاشگب . نخـس  هب  بل  اسءار  دنک -  هزاجا 

. ددنخب داتسا  رضحم  رد  درادن  قح  دشابن  ای 
رس و یب  ههقهق و  نودب  داتسا  روضح  رد  وا  هدنخ  هک  دنکیم  باجیا  يدرگاش  هفیظو  بدا و  تشگ ، هریچ  وا  رب  کحض ، هدنخ و  رگا  و 

. دیامن مسبت  دنزب و  دنخبل  حالطصا : هب  و  دشاب ، ادص 
و دنکن ، ینیچ  نخس  یسک  چیه  هب  عجار  و  دشاب ، رذح  رب  تخس  داتـسا ، رـضحم  رد  نارگید  رـس  تشپ  یئوگدب  تبیغ و  زا  دیاب  درگاش 
ار داتسا  هک  دروآ  نایم  هب  داتسا  دزن  رد  نارگید  هب  عجار  یبلاطم  دیابن  هک  ینعم  نیا  هب  دیامنن . داجیا  هنتف  يرگید  درف  چیه  داتـسا و  نایم 

: دیوگب الثم  دزاس . نیبدب  اهنآ  هب  تبسن 
. دمآرب وا  ياههتفگ  در  ددص  رد  ای  دومن و  یئوگدب  وا  زا  یسک  ای  و  درک ، يریگ  هدرخ  داتسا ، بیع  صقن و  زا  ینالف 

لثملا یف  دیامن . ینیریـش  دوخ  حالطـصا : هب  و  دراد ، لوذبم  وا  هب  تبـسن  يرتشیب  هجوت  ات  دراداو  ار  داتـسا  هک  دـیوگ  نخـس  يروط  ای  و 
: دیوگب

امش هب  هک  ياهقالع  امش و  رطاخ  هب  یلو  مناوخب ؛ سرد  ینالف  دزن  متساوخیم  ای  و  مناوخب ، سرد  وا  شیپ  نم  هک  دوب  لیام  رایـسب  ینالف 
! مدرک يراددوخ  راک  نیا  زا  متشاد 

دیابن وا  يرآ  دنکفا . هقرفت  نارگید  وا و  نایم  ای  دنک و  زاب  داتسا  لد  رد  یئاج  دیامن  یعـس  اهنخـس  هنوگ  نیا  لاثما  اب  دیابن  هکنیا  هصالخ 
ای دنـسپان و  هورکم و  رما  بکترم  اهنت  هن  هناموصعم -  ریغ  ياهراتفگ  نانچ  اب  درگاش  اریز  دراذگ ؛ نایم  رد  داتـسا  اب  ار  اهنخـس  هنوگ  نیا 
زا هک  تسا  نآ  راوازس  هدوب و  تناها  خیبوت و  قحتـسم  يراکایر ، تقامح و  رطاخ  هب  هکلب  دوشیم ، هریبک  هانگ  ای  مارح و  بکترم  انایحا 

. ددرگ دیعبت  درط و  شداتسا ، زین  ادخ و  هاگشیپ 
نیمه هب  رظان  هک  میدرک  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  زا  یثیدح  هراب  نیا  رد  عوضوم -  تبـسانم  هب  هتـشذگ -  ياهثحب  رد  ام  و 

. تسا هدوب  تقیقح 

داتسا اب  يوگتفگ  ماگنه  نایب  فطل  تیاعر   - 22

: دیوگن وا  هب  و  دشاب ، نایب  تفاطل  ریبعت و  نسح  ياراد  ناکمالا -  یتح  داتسا -  هب  باطخ  رد  دیاب  وجشناد 
ار نآ  ذخأم  ای  و  تسا ، اجک  رد  دیئوگیم  امش  هک  ینخس  نیا  تسا ، هدرک  تیاور  لقن و  هتفگ و  نینچ  یسک  هچ  میرادن ، لوبق  هن ، ارچ ،

: دیوگب دیابن  وا  تفای ؟ ناوتیم  اجک  رد 
؟ دراد تریاغم  امش  راتفگ  اب  دناهدرک  لقن  نارگید  ای  مراد و  رطاخ  هب  هچنآ 

ار وا  رطاخ  ياهدـننز ، ياهنحل  نینچ  اب  و   ) هداد رارق  باـطخ  دروم  ار  شداتـسا  دوخ ، تاـنایب  ریباـعت و  هنوگ  نیا  لاـثما  اـب  دـیابن  وجـشناد 
(. درازایب

ای و  ددرگ ، فقاو  داتـسا  نانخـس  ذـخأم  ساـسا و  هب  دـبایب و  ار  داتـسا  راـتفگ  عبنم  لـصا و  هناـموصعم  اـعقاو و  دـهاوخیم  وجـشناد  رگا 
ار دوخ  روظنم  دناوتیم  دناهدرک ، لقن  ار  وا  نایب  ياوتحم  دنتسه و  نخس  مه  هدیقع و  مه  داتـسا ، اب  یناسک  هچ  هک  دنادب  تسا  دنمهقالع 
. دنک تیاعر  زین  ار  داتسا  هب  مارتحا  انمض  و  دسرب ، دوخ  فده  هب  ات  دیامن  زاربا  نیشنلد  دنیآ و  شوخ  ینایب  اب  شمرن و  فطل و  هزیمآ  اب 
رد ای  و   ) سرد هسلج  زا  ریغ  يرگید  هسلج  رد  تسا  رتهب  دشاب  داتسا  زا  يریگ  هرهب  هدافتسا و  اهارچ ، نوچ و  نیا  رد  وجـشناد  فده  رگا 
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. دنک حرطم  ار  یتالاؤس  نینچ  یصوصخ ) هسلج 
( ، دـیامن ارچ  نوچ و  دـنک و  حرطم  ار  شیوخ  هناواـکجنک  ياهشـسرپ  هسلج ، ناـمه  رد  هک  دـنیبب  ریزگاـن  ار  دوـخ  رگا  نیا  رب  هوـالع  )

« ارچ  » ياج هب  تسا  هتسیاش 
: دیوگب هدومن و  فیطلت  ار  دوخ  نحل  مرادن ،» لوبق  »

ام هب  رگا  ای  و  یئوگیم ، ) نینچ  لیلد  هچ  هب  هک   ) دننک لاؤس  ام  زا  رگا  ای  و  مینکن ؟ لوبق  ار  نخس  نیا  رگا  ای  و  دنیوگب ؟ نینچ  ام  هب  رگا 
؟ میئوگب هچ  اهنآ  خساپ  رد  دننک ، لاکشا  دنریگن و  داریا  یلک ، روط  هب 

دروم داتسا -  هب  باطخ  رد  هدنزگ -  هدننز و  تاریبعت  ياج  هب  ار  زیمآ  ماهفتسا  دنیآ و  شوخ  تاریبعت  هنوگ  نیا  لاثما  دناوتیم  وجـشناد 
. ددرگ یقلت  حیحص ، خساپ  يایوپ  تقیقح و  كرد  مهف و  هب  دنمهقالع  يدرف  ناونع  هب  ات  دهد  رارق  هدافتسا 

. دراذگ نایم  رد  شداتسا  اب  نایب  فطل  بدا و  نسح  اب  ار  شیوخ  لاؤس  هرخالاب  و 
تـسرد ار  بلطم  وا  ات  دهدیمن  حیـضوت  الماک  ار  نآ  یلو  دزرویم ؛ رارـصا  یبلطم  رب  لالدتـسا  ای  هیرظن و  يأر و  هب  تبـسن  داتـسا  رگا 

نوگرگد و هدـنادرگرب و  وا  زا  ار  دوخ  هاگن  هرهچ و  درگاش ، دـیابن  دـیامن  راهظا  ار  تسردان  باوصان و  ینخـس  اوهـس  ای  و  دـنک ، كرد 
تیاضر یهاگن  اب  دـیاب  هکلب  دـنادیم ؛ دودرم  ار  داتـسا  نخـس  هیرظن و  يأر و  اصخـش  هک  دـنامهفب  نارگید  هب  هراشا ، اب  ای  و  دزاس ، مژد 

هابتشا یشومارف و  نایسن و  ای  تلفغ و  تلع  هب  داتسا ، هچرگا  دیاشگ . هرهچ  وا  ربارب  رد  دنک و  تفایرد  وا  زا  ار  بلطم  دنیآ  شوخ  زیمآ و 
هب داتـسا  هابتـشا  دـیابن  لاح  نیع  رد   ) دـنک راهظا  ار  یتسرداـن  يأر  دوخ ، نانخـس  یط  رد  سرد  لاـح  رد  ینهذ  یئاـسران  رطاـخ  هب  اـی  و 

همئا ءایصوا و  ءایبنا و  اهنت  يرشب ، هعماج  عمج  رد  اریز  دیآرد ؛ ) رگید  نادرگاش  يارب  يدرگاش  زیمآ  نیهوت  تاراشا  زیواتسد و  تروص 
 - دنـشاب مه  یملع  يالاو  بتارم  دجاو  هکنیا  ول  و  يداع -  ياهرـشب  و  ، ) دنراد تینوصم  شزغل  هابتـشا و  زا  هک  دنتـسه  مالـسلا ) مهیلع  )

(. دنوشیم شزغل  هابتشا و  راچد  یهاگهاگ 
؛ دیامن ریگلفاغ  ار  وا  دزاس و  شیوخ  داتـسا  هجوتم  لاکـشا ، در و  تروص  هب  ار  دوخ  تالمح  یناهگان ، روط  هب  اباحم و  یب  دـیابن  درگاش 

. دنشابیم حیحص  تکازن  بدا و  دقاف  هک  دنز  یمرس  یمدرم  زا  افرص  ابلاغ ، هدننز  ياهراتفر  هنوگ  نیا  اریز 
: دیوگب درگاش  هب  داتسا  رگا  الثم 

: دیوگب داتسا  ای  متفگن . يزیچ  نینچ  نم  هن  دیوگب  خساپ  رد  وا  و  یتفگ ؟ نینچ  وت  ایآ 
: دیوگب درگاش  و  تشذگ ؟ وت  رطاخ  هب  یبلطم  نینچ  ای  تسا ؟ هدوب  وت  شسرپ  فده  يزیچ ، نینچ  ایآ 

. تشذگن نم  رطاخ  زا  یبلطم  نینچ  ای  و  هدوبن ، يزیچ  نینچ  نم  روظنم  هن ،
ینابل اب  هکلب  درب . راک  هب  داتـسا  هب  خـساپ  رد  ار  اهنآ  دـیابن  تسین ، داتـسا  اب  درگاش  دروخرب  روخ  رد  هک  هدـننز  ریباـعت  هنوگ  نیا  لاـثما  و 

. دیامن مالعا  داتسا  هب  ریبعت ، نایب و  رد  فطل  اب  هارمه  ار  شیوخ  خساپ  فده  دوصقم و  نیشنلد ، ياهرهچ  مسبتم و 
 - تسا بلطم  ماکحتـسا  بطاخم و  زا  نتفرگ  رارقا  نآ ، فدـه  هک  یماهفتـسا  دـیآرب -  درگاش  زا  ماهفتـسا  ماقم  رد  داتـسا  رگا  نینچمه 

: دسرپب وا  زا  داتسا  رگا  الثم 
، نآ لاثما  یفنم و  ياهباوج  اب  داتـسا ، ياهشـسرپ  ماهفتـسا و  ربارب  رد  دـیابن  تسین ؟ يزیچ  نینچ  وت  روظنم  ای  و  یتفگن ؟ نینچ  وت  اـیآ 

مه داتـسا  نآ ، یط  رد  هک  فیطل  ینایب  اب  ار -  دوخ  دوصقم  ای  دـیامن و  رایتخا  توکـس  دـیاب  هکلب  هن : دـیوگب  دـنک و  در  ار  وا  ياههتفگ 
. دیامن ءادا  دنک -  كرد  ار  وا  روظنم 

داتـسا لاؤس  ماهفتـسا و  هب  خساپ  رد  دیاب  دهد  حیـضوت  داتـسا  يارب  ار  دوخ  راتفگ  روظنم و  ریزگان  دـیاب  هک  دومن  ساسحا  درگاش  رگا  و 
: دیوگب

. منکیم ضرع  نینچ  نآلا 
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. مدرگ یمزاب  شیوخ  هیرظن  زا  نونکا  مه  ای  و 
. دیامن هضرع  ار  دوخ  هزات  هیرظن  هدومن و  هداعا  داتسا  يارب  ار  شنخس  هرخالاب  و 

: دیوگب هناخاتسگ  داتسا ، ماهفتسا  لباقم  رد  درگاش  دیابن 
تسین هتسیاش  نوچ  يدوب ؛ هتفرگ  رظن  رد  وت  هک  مدوب  هتفرگ  رظن  رد  ار  یفده  نامه  ای  يدوب ، هتفگ  وت  هک  متفگ  ار  يزیچ  نامه  مه  البق 

عون کی  حالطـصا  هب  و  ، ) دشابیم داتـسا  رب  در  نمـضتم  نایب ، ریبعت و  نینچ  اریز  دهد ؛ خـساپ  داتـسا  ماهفتـسا  هب  زرط ، نیا  اب  درگاش  هک 
(. دوشیم یقلت  ینمض  نیهوت 

فیطل تاراشا  اب  داتسا  نخس  ياهدوبمک  كرادت  ناربج و   - 23

درک دای  ار  یلالدتـسا  لیلعت و  داتـسا ، رگا  هک  حرـش  نیا  هب  تسا ، یلبق  هفیظو  نامه  عون  زا  دوشیم  دای  نآ  زا  ًالیذ  هک  ياهفیظو  نیئآ و 
. تخادرپن هلابند  ممتم و  نیا  حرش  هب  لالدتسا  یپ  زا  داتسا  یلو  تسا ؛ ياهلابند  ممتم و  ياراد  هک 

رارق ثحب  دروم  ار  لاکشا  نیا  داتسا  نکل  دروخیم ؛ مشچ  هب  نآ  رد  يداریا  لاکـشا و  هک  دیـشک  نایم  هب  ار  یئوگتفگ  ثحب و  رگا  ای  و 
. دادن

كرادـت ددـص  رد   ) درادـن قح  درگاـش  یتروص  نینچ  رد  درکن ، داریا  ار  نآ  خـساپ  داتـسا  یلو  دومن ؛ داـی  ار  یباوج  لـباق  لاکـشا  اـی  و 
رکذ هب  و  هدرک ، یتسدـشیپ  اهنآ  كرادـت  هب  و  هدیـشک ، داتـسا  خر  هب  ار  هدـش  شومارف  لئاسم  نیا  هدـمآرب و ) داتـسا  نخـس  ياـهدوبمک 

؛ دیامن كرادت  ار  اهنآ  هناخاتسگ  دیزرو ، لامها  اهنآ  هب  تبسن  داتسا  نوچ  و  دزرو ؛ تردابم  زیمآ  تراسج  روط  هب  داتسا  نخـس  تاممتم 
دزرو تردابم  دنیآ ، شوخ  یتاریبعت  تاراشا و  نیرت  فیطل  اب  تسا  دوهشم  داتسا ، نانخـس  رد  هک  صئاقن  نیا  ناربج  رد  تسا  مزال  هکلب 

: دیوگب و 
ياهخساپ داتسا -  تمرح  ظفح  نیع  رد  هلیسونیدب -  ات   ) دیامن هدافتسا  ریباعت  هنوگ  نیا  لاثما  زا  و  دیدومرفن ؟ هراشا  لاکشا  نیا  خساپ  هب 

فدـه بولطم و  هب  درگاش  هک  تفگ  دـیاب  درک  نایب  ار  مزال  خـساپ  یتساوخرد  نینچ  ربارب  رد  داتـسا  رگا  دـنک .) تفایرد  وا  زا  ار  مزـال 
. تسا هتفای  تسد  شیوخ 

خـساپ و رکذ  زا  دـشاب -  طوـبرم  وا  صخـش  اـی  نادرگاـش و  یعمج  حـلاصم  هب  اـنایحا  تسا  نکمم  هک  یفلتخم -  لـلع  هـب  داتـسا  رگا  و 
ناربج ددص  رد  دنکن  یعـس  و   ) دنک رایتخا  توکـس  درگاش ، هک  تسا  نیا  یلوا  دـیزرو ، يراددوخ  شیوخ  نخـس  ياهدوبمک  كرادـت 
داتسا هک  دنک  ساسحا  نیقی  عطق و  اب  ای  دهد ، هزاجا  وا  هب  داتـسا  هک  هاگنآ  رگم  دیآرب ، ) لاکـشا  زا  خساپ  ای  داتـسا و  نخـس  ياهدوبمک 

هک ار  هچنآ  هرخالاب  و  . ) دیامن داریا  ار  تالاکشا  خساپ  هدرک و  كرادت  ار  داتـسا  نخـس  ياهدوبمک  درگاش ، ینعی  وا  هک  دهدیم  حیجرت 
(. دزاس حرطم  ار  يرورض  بلاطم  هدیشک و  نایم  هب  وا -  تیاضر  ساسحا  ای  داتسا و  زا  هزاجا  بسک  اب  تسا -  مزال 

داتسا هب  باطخ  رد  تکازن  بدا و  تیاعر   - 24

نتفگ نخس  زرط  بظاوم  درگاش ، دیاب  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . یلبق  هفیظو  نامه  عون  زا  زین  مینکیم -  وگزاب  نونکا  مه  هک  هفیظو -  نیا 
رد دـنیامنیم و  هدافتـسا  نآ  زا  رگیدـکی ، اب  دوخ  هرمزور  ياهوگتفگ  رد  مدرم  هدوت  الومعم  هک  یتاریبعت  ندرب  راـک  هب  زا  و  دـشاب ، دوخ 

: دیوگب هکنیا  لثم  دنک ؛ يراددوخ  تسین ، داتسا  هب  باطخ  روخ 
ماقم و داتـسا و  نأش  نود  دـشابیم و  زیمآریقحت  هک   ) ریباعت هنوگ  نیا  لاـثما  و  یباـسح ! درم  ینادیم ! يدینـش ! يدـیمهف ! (! 347  ) تچ »

(. تسا وا  تلزنم 
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روخ رد  هک  دیوگ  نخـس  ياهنوگ  هب  دوخ -  داتـسا  دزن  نارگید -  هرابرد  ياهیـضق  لقن  تیاکح و  ماقم  رد  درادن ، قح  درگاش  نینچمه ،
ياههتفگ ریبعت و  لقن  نوچ  دیامن ؛ فیطلت  ار  دوخ  تاریبعت  دیاب  دربیم ، رـس  هب  داتـسا  رـضحم  رد  هک  هاگنآ  و  . ) دـشابن داتـسا  هب  باطخ 

ریگرد داتسا ، دوخ  اب  دیاش  هک  دروآیم  دوجو  هب  نارضاح  رد  ار  مهوت  نیا  اه ، نآ  ندرک  وگزاب  تیاکح و  و  نارگید ، تکازن  زا  جراخ 
هب زا  دیاب  کلذعم  یلو  تیاکش ؛ هن  تسا  تیاکح  ددص  رد  درگاش  هک  مینادیم  هکنیا  اب  دربیم ؛ ) راک  هب  وا  هرابرد  ار  ریباعت  نیا  هدش و 

.« دنک يراددوخ  يریباعت  نینچ  ندرب  راک 
: دیوگب داتسا  رضحم  رد  نارگید -  زا  لقن  تیاکح و  ناونع  هب  درگاش -  تسا  نکمم  لثملا  یف 

: تفگ ینالف  هب  ینالف 
هک  ) اهنخـس اـهلقن و  نیا  لاـثما  یتـسه و  یمهف  مک  مدآ  وت  تفاـی ، ناوتیمن  وت  دزن  يریخ  یتـسه ، يریخ  یب  مدآ  وت  یمرـش ، یب  وـت  »

داتسا رضحم  رد  اهنآ  حرط  دناریم ، نابز  رب  ار  یئاه  نخـس  نینچ  نارگید  هرابرد  نارگید و  زا  لقن  تیاکح و  ماقم  رد  هکنیا  اب  درگاش 
لامعتـسا زا  دـیاب  درگاش  اذـل  دـنکیم . ءاقلا  ار  زیمآ  تراسج  ریباـعت  نیا  داتـسا ، هب  باـطخ  رد  اـیوگ  هک  دروآیم  دوجو  هب  ار  مهوت  نیا 

لقن و ییاـنک ، يریبعت  اـب  لومعم ، قبط  دـیاب  دـنک ، تیاـکح  ار  نارگید  نخـس  دـهاوخیم  رگا  هکلب  دـیامن ؛ ) يراددوخ  يریباـعت  نینچ 
: دیوگب الثم  دزاس . وگزاب  ار  تیاکح 

: تفگ ینالف  هب  ینالف 
. تفای ناوتیمن  ار  ریخ  سک ، نآ  دزن  تسا . ریخ  مک  مدآ ، نآ 

زا روظنم  تسا و  هتفر  راک  هب  اهنآ  رد  ( 348 « ) دیعبلا ای ، دعبالا ،  » هملک هک  دنکیم ، رظن  بلج  زین  رابخا  زا  ياهراپ  رد  ياهیانک  نینچ  رظن 
. دشابیم بطاخم  ای  نتشیوخ و  زا  هیانک  نآ ،

. دنک هدافتـسا  بیاغ  ریمـض  زا  نآ ، لاثما  ای  باطخ  ریمـض  ياج  هب  يدراوم  نینچ  رد  نارگید ، راتفگ  تیاکح  ماقم  رد  درگاش  دـیاب  ای  و 
: دیوگب الثم 

.« تسا یئایح  مک  ریخ و  مک  ناسنا  تسا و  يدب  مدآ  هک  تفگ  ینالف  هب  ینالف 

داتسا نابز  شزغل  ناسل و  قبس  نتفرگ  هدیدان   - 25

زا يریبعت  هژاو و  هملک ، فورح  ندش  اجباج  تلع  هب  تفرگ و  باتش  ياهملک ، فیرحت  هب  شنابز  تشگ و  ناسل  قبس  راچد  داتـسا ، رگا 
ینابز شزغل  هنوگ  نیا  ربارب  رد  درگاش ، لـمعلا  سکع  دـیابن  دوب ، ياهدـننز  نجهتـسم و  موهفم  هیجوت و  ياراد  هک  دـش  جراـخ  وا  ناـبز 
داتسا هیلع  نآ  هلیـسو  هب  ات  دیامن  رارکت  رخـسمت ، زیواتـسد  ناونع  هب  ار  داتـسا  کحـضم  هژاو  نیا  دیابن  وا  دشاب . ءازهتـسا  هدنخ و  داتـسا ،

؛ دیامنن نآ  هب  ياهراشا  نیرتکچوک  اساسا  دیاب  وا  دنزب . کمشچ  داتـسا  ناسل  قبـس  دروم  رد  نارگید  هب  دربب و  شروی  ودب  دریگ و  باتش 
ندیشیدنا ندینش و  زا  ار  دوخ  شوه  شوگ و  دیاب  یتح  دهدن و  روطخ  شبلق  هب  ار  نآ  و  دزاسن ، مرگرس  لوغشم و  نادب  ار  شنهذ  هکلب 

هب هتفرگ و  هدینشان  ار  داتسا  یظفل  هابتشا  ناسل و  قبـس  دیاب  هرخالاب  و  . ) دیامنن وگزاب  یـسک  چیه  يارب  ار  نآ  و  دزاس ، فرـصنم  نآ ، رد 
راکـشزغل دایز  ناسنا ، نابز  اریز  ددرگن ؛ ) نابز  یگدـنزغل  راچد  زگره  وا  داتـسا  هک  دـشاب  عقوتم  درگاـش ، دـیابن  دـنک . شـشومارف  یلک 

. تسا
تـسا هتفریذپ  نآ  رد  ناسنا  رذع  هک  يروما  رد  هژیو  هب  تسین ، موصعم  نآ ، زا  درادن و  تینوصم  شزغل ، هابتـشا و  زا  يداع  رـشب  چـیه  و 

. دنشاب نوصم  هابتشا ، اطخ و  هنوگ  ره  زا  اهنآ  دروم  رد  مدرم  هک  تشاد  راظتنا  دیابن 
ضرعم رد  ار  نتـشیوخ  دـهد ، رارق  وا  ءازهتـسا  ریقحت و  يارب  ياهناـهب  رخـسمت و  هدـنخ و  زیواتـسد  ار  داتـسا  یناـبز  شزغل  درگاـش ، رگا 

درط خیبوت و  بیدءات و  دیدهت و  عنم و  راوازـس  يدرگاش ، نینچ  دهدیم ، رارق  نایز  تائالتبا و  اهيراتفرگ و  ادخ و  تمحر  زا  يدـیمون 
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. دشابیم تمالم  و 
هفاضا دیاب  ار  یهلا  هاگرد  هژیو  نابرقم  ءایبنا و  ناگتشرف و  ادخ و  مشخ  يدرگاش ، نینچ  راتفر  ءوس  بقاوع  رب  دسافم ، نیا  همه  رب  هوالع 

(. دزاسیم نیگمشخ  زین  ار  یسدقم  تادوجو  نینچ  شیوخ ، تکازن  زا  رود  راتفر  اب  وا  هک  ینعم  نیا  هب  ، ) دومن

داتسا رضحم  رد  اهشسرپ  خساپ  هب  درگاش  ندرکن  یتسدشیپ   - 26

زا لاؤس  رگا  هژیو  هب  دنک . یتسدشیپ  داتسا  رب  نارگید  ای  و  ( 349  ) وخ لاؤس  هب  خساپ  يارب  ای  ياهلاسم و  حیضوت  حرش و  رد  درگاش  دیابن 
يراددوخ داتـسا ، رـضحم  رد  باوج  رد  يزاتـشیپ  زا  درگاش  دیاب  دیامن  گنرد  نآ ، هب  خساپ  رد  زین  داتـسا  و  دوش ، حرطم  نارگید  يوس 

(. دیامن ظفح  ار  داتسا  تمرح  قیرط ، نیا  زا  ات   ) دنک
راک نیدـب  وا  اب  شودـمه  و  دـنک ، يدروآمه  اهنآ  هب  خـساپ  رد  وا  اب  هتخادرپ و  هقباسم  هب  داتـسا  اب  تالاؤس ، هب  خـساپ  رد  دـیابن  درگاش 

. دزاس زارطمه  وا  اب  ار  دوخ  و  دزای ، تسد 
. دوب هتفایزاب  ار  اهنآ  تسرد  خساپ  داتسا  زا  لبق  ای  و  دنادیم ، ار  اهخساپ  هک  دیامن  راهظا  نانچ  دیابن  زین  و 

خساپ ءادتبا  داتسا  هکنآ  ای  و  دنک ، داریا  وا  رـضحم  رد  ار  لاؤس  خساپ  وا  هک  دراد  هقالع  يو  داتـسا  هک  دنادب  درگاش  هک  یتروص  رد  هتبلا 
تردابم یطئارش  نینچ  رد  دنک ، نایب  سرد  هسلج  رد  ار  لاؤس  باوج  هک  دهاوخب  وا  زا  داتـسا  دوخ  ای  و  دیامن ، داهنـشیپ  وا  هب  ار  لاؤس  هب 

. درادن یعنام  تالاؤس ، هب  خساپ  رد  درگاش  یتسدشیپ  و 

داتسا نانخس  هب  قیقد  عامتسا  ساوح و  زکرمت  موزل   - 27

. دلسگب مه  زا  دوخ ) ندز  فرح  اب   ) ار وا  مالک  یگتسویپ  دنک و  داجیا  ياهفقو  داتـسا ، يوگتفگ  نخـس و  عون  ره  همادا  رد  دیابن  درگاش 
مه يو  اب  هدروآرد و  وا  راـتفگ  ریـسم  رد  ار  نتـشیوخ  وا ، راـتفگ  یـشم  طـخ  رد  دریگ و  تقبـس  داتـسا  رب  بلطم ، نیا  ناـیب  رد  دـیابن  وا 

. دروآ نایم  هب  ار  دوخ  نخس  سپس  و  دناسر ، نایاپ  هب  ار  دوخ  نخس  داتسا ، هک  دیامن  گنرد  دیاب  هکلب  دنک ؛ يدروآ 
رگید نادرگاش  اب  وا  دـیابن  تسا ، هرکاذـم  ثحب و  مرگرـس  سرد ، هسلج  نارـضاح  عمج  اب  اـی  دـنکیم و  وگتفگ  وا  اـب  داتـسا  هک  هاـگنآ 
روظنم هب  ار  دوخ  ياوق  ساوح و  ماـمت  هدومن و  عامتـسا  ـالماک  ار  داتـسا  سرد  ددرگ و  شوگ  اپارـس  تسا  فـظوم  هکلب  دـنک ؛ تبحص 

. دزاس زکرمتم  وا  نایب  مهف  كرد و 

داتسا تاحیضوت  هب  نداهن  جرا   - 28

مکح و نیا  هب  زین  درگاش  و  دیارسب ، ار  يرعش  ای  دیامن و  وگزاب  ار  یتیاکح  ای  و  بلاج ، دنمدوس و  بلطم  ای  ياهلاسم ، مکح  داتـسا ، رگا 
؛ دنادرگرب يور  داتـسا ، زا  هداد و  هولج  زاین  یب  بلاطم ، هنوگ  نیا  زا  ار  دوخ  دیابن   ) دشاب هتـشاد  یلبق  یئانـشآ  رعـش ، ناتـساد و  تاکن و 

دومناو نینچ  و  دـهد ، ارف  شوگ  داتـسا  راتفگ  هب  مامت  تقد  اب  هدافتـسا  ماقم  رد  نهذـلا و  یلاخ  هاگآان و  درف  کـی  ناونع  هب  دـیاب  هکلب )
رطاخ یگتـسبلد  هقالع و  دیاب  تسا . نامداش  اهنآ  ندینـش  زا  دشابیم و  یبلاطم  نانچ  ناهاوخ  يرفاو ، هقالع  دـیدش و  شطع  اب  هک  دزاس 

شـشوگ هب  يراعـشا  ناتـساد و  مکح و  نینچ  زگره  شیوخ  یناگدنز  لوط  رد  ایوگ  هک  ددرگ  دومناو  ياهنوگ  هب  داتـسا  نایب  هب  درگاش 
. تسا هدیسرن 

(: 350  ) تسا هتفگ  فلس  ناگرزب  زا  یکی 
؛ متشاد نخس  نآ  هرابرد  وا  زا  يرتنوزف  رتشیب و  یهاگآ  نم ، دوخ  هک  مدینـشیم  یثیدح  نخـس و  یـسک  زا  هک  دتفایم  قافتا  نینچ  هاگ  »
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مه هک  مدرکیم  دومناو  نینچ  و   ) مرادن یهاگآ  ثیدح  نخـس و  نآ  زا  هجو  چـیه  هب  ایوگ  هک  دوب  نانچ  وا  ربارب  رد  ماهفایق  هرهچ و  یلو 
.« مونشیم ار  نآ  راب  نیلوا  يارب  نونکا 

: تسا هتفگ  ومه  و 
مدشیم و شوگ  اپارـس  نم  دناوخیم ، نم  رب  ار  نآ  و  تشاذگیم ، نایم  رد  نم  اب  ار  یثیدح  ثیدـح ، ملع و  رد  ياپون  ناوج  کی  رگا  »
، ردام زا  ناوج  نیا  هکنآ  زا  شیپ  نم -  هک  یلاح  رد  مدوب ؛ هدینـشن  ار  ثیدـح  نآ  اساسا  ایوگ  هک  مدرکیم  عامتـسا  نانچ  ار  وا  ناـنخس 

(. 351 « ) دوب هتفایرد  هدینش و  ار  ثیدح  نیا  دوش -  هداز 
: دیوگب درگاش  هب  روکذم -  تاکن  دئاوف و  هرابرد  دوخ -  نخس  ندرک  زاغآ  ماگنه  هب  داتسا -  رگا  يراب ،

: دیوگب یلاؤس  نینچ  هب  خساپ  رد  وا  دیابن  يا ؟ هتخودنا  ار  يرئاخذ  نینچ  دوخ ، نهذ  رد  ینادیم و  ار  یبلاطم  نینچ  ایآ 
. دهدیم ناشن  زاین  یب  داتسا ، راتفگ  هب  تبسن  ار  دوخ  یتبثم ، خساپ  نینچ  اب  وا  اریز  يرآ ؛ » »

: دیوگب دیابن  زین  و 
: دیوگب وا  باوج  رد  هن » ای -  يرآ -   » نتفگ نودب   ) تسا مزال  هکلب  دوشیم ؛ غورد  بکترم  هن ،» »

: دیوگب ای  منک . هدافتسا  داتسا  زا  دهاوخیم  ملد 
: دیوگب ای  مونشب . داتسا  نابز  زا  ملیام 

. مرادن رطاخ  هب  ار  نآ  قیاقد  تایئزج و  نامز ، رورم  تلع  هب  یلو  مراد  ینهذ  هقباس  بلطم ، نیا  هب  تبسن 
: دیوگب هکنیا  ای  و 

زا دـیاب  وا  منکیم . لصاح  نانیمطا  شیپ ، زا  شیب  نآ  یتسرد  تحـص و  هب  مونـشب  داتـسا  نابز  زا  هرابود  ار  نخـس  بلطم و  نیا  نم  رگا 
. دنک هدافتسا  داتسا  هب  خساپ  رد  اهنخس  هنوگ  نیا  لاثما 

رد ار  یبلطم  نینچ  وا  درگاش  ایآ  دنیبب  دهاوخیم  هک  تسا  نیا  شـسرپ  نینچ  حرط  زا  داتـسا  فدـه  هک  ددرگ  هجوتم  درگاش ، رگا  نکل 
وا شیامزآ  ناحتما و  ددـص  رد  ای  و  ددرگ ؛ یـضار  نامداش و  وا  یملع  شـشوک  یعـس و  بتارم  زا  هلیـسونیدب  اـت  هدرک  ظـفح  شرطاـخ 

دوش و هاگآ  بلطم  طبـض  ظفح و  نازیم  هب  رذگهر  نیا  زا  دیامن و  لیمکت  ار  وا  نایب  راتفگ و  ات  دنکیم  داهنـشیپ  درگاش  هب  اذل  و  تسا ؛
بـسک داتـسا و  ضرغ  فده و  نیمات  رد  درگاش  دـیاب  لاوحا ، عاضوا و  نینچ  رد  ددرگ . نشور  وا  یلیـصحت  یعاسم  شـشوک و  رادـقم 

هب تبسن  وا  تیاضر  رظن و  بلج  رطاخ  هب  داتـسا -  یملع  ياهشـسرپ  هب  و  دهدرد ، نت  شیوخ ، تامولعم  راهظا  هب  وا  يدنماضر  بتارم 
. دهد تبثم  خساپ  نتشیوخ - 

تصرف هدننک  فلت  هدنیاسرف و  ياهلاؤس  رارکت  مدع   - 29

اهنآ البق  هک  ار  یتاکن  هدومن و  رارکت  اهنآ  هرابرد  ار  دوخ  شـسرپ  لاؤس و  دـنادیم ، ار  اهنآ  هک  یبلاطم  هب  عجار  درگاـش ، تسین  راوازس 
فالتا ثعاب  حیـضوت ، تساوخرد  هداعا  لاؤس و  رارکت  اریز  دـنک ؛ تساوخرد  ار  ررکم  حیـضوت  داتـسا ، زا  اهنآ  هب  عجار  دوب  هتفاـیزاب  ار 

. دوشیم داتسا  رطاخ  یگدرسفا  يدرس و  لد  بجوم  انایحا ، ای  تقو و 
(: 352  ) يوگ فلس  ناگرزب  زا  یکی 

رخصلا لقن  نم  دشا  ثیدحلا  ةداعا 
. تسا رتاسرف  تقاط  رت و  نارگ  نیگنس ، ياهگنس  هتخت  ندرک  اجباج  زا  ثیدح ، نخس و  یئوگ  هرابود 

راتفگ ماگنه  هب  ار -  دوخ  نهذ  ای  و  دنک ، یهاتوک  يراگنا و  لهـس  وا  نایب  هب  تافتلا  هجوت و  داتـسا و  نانخـس  عامتـسا  رد  درگاش  دـیابن 
یسرد راتفگ  هرابود ، ات  دنک  تساوخرد  داتـسا  زا  هک  ددرگ  ریزگان  ًالآم  و  دزاس ، مرگرـس  رگید ، يراتفگ  ای  هشیدنا و  رکف و  هب  داتـسا - 
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، داتسا نانخـس  هب  عامتـسا  ظاحل  زا  درگاش  يراگنا  لهـس  ریـصقت و  ای  روصق و  زا  هک  یئاجبان -  تساوخرد  نینچ  حرط  . ) دیامن هداعا  ار 
هدادن ارف  شوگ  وا  نایب  هب  و  هدیزرون ، مامتها  داتسا  نانخس  هب  وا  نوچ  ( ؛ تسا داتـسا  سدقم  تحاس  هب  بدا  هئاسا  یعون  دوشیم ) یـشان 
طباوض زا  جورخ  بکترم  يراگنا -  لهس  نینچ  اب  درگاش -  هکنیا  رب  هوالع  تسا . هدرمشرب  کبس  ار  داتسا  سرد  رـضحم  هلیـسونیدب ، و 

ندیشوین رد  ار  دوخ  ساوح  سرد ، زاغآ  زا  هک  يدارفا  نارگید و  دروآیم ، مهارف  زین  ار  نارگید  تاقوا  عییضت  تابجوم  و  هدش ، تکازن 
عامتسا هب  ریزگان  راک ، ناشیرپ  درگاش  يراگنا  لهـس  رطاخ  هب  و  دناهدرک ، كرد  ار  نآ  الماک  هتخاس و  زکرمتم  داتـسا ، تانایب  نانخس و 

(. دندرگیم داتسا  تانایب  هرابود 
هدامآ وا ، نایب  ندیشوین  ندینش و  يارب  ار  دوخ  نهذ  داتسا ، راتفگ  زاغآ  زا  و  دهد ، ارف  شوگ  داتـسا  نخـس  هب  الماک  درگاش  دیاب  نیاربانب 

. دزاس زهجم  و 
رد نانآ  تساوخرد  نتخاس  هدروآرب  هب  و  دـندشیمن ، میلـست  راک ، هحماـسم  نادرگاـش  هنوگ  نیا  تساوخرد  ربارب  رد  ناداتـسا  زا  یخرب 

يریگولج اهنآ  تساوخرد  راهظا  زا  و  دندیـشکیم ، دایرف  اهنآ  رـس  رب  دـندزیم و  گـناب  اـهنآ  رب  هکلب  دـنداهنیمن ؛ یعقو  سرد ، رارکت 
غیرد داتسا ، نانخس  عامتسا  يارب  دهج  لذب  زا  رگید  تاسلج  رد  دندرگ  ریزگان  هجیتن ، رد  و   ) هداد رفیک  ار  اهنآ  هلیسونیدب ، ات  دندرکیم ،

(. دنزرون
كرد ار  وا  نخس  الماک  تسناوتن  سرد -  هسلج  رد  داتسا  زا  شندوب  رود  تلع  هب  درگاش -  رگا  هک  میوش  روآدای  ار  هتکن  نیا  دیاب  یلو 

مهف كرد و  زا  دادعتـسا -  روصق  یئاسران و  تلع  هب  هتـشاد -  لوذبم  داتـسا ، تانایب  عامتـسا  رد  هک  یـششوک  لابقا و  مغریلع  ای  و  دنک ،
. دیامن هداعا  ار  نآ  میهفت  حیضوت و  ای  بلطم و  نآ  هک  دنک  تساوخرد  داتسا  زا  دناوتیم  تسا ، هدنام  مورحم  بلطم 

لاؤس اـضاقت و  یط  رد  دومن ، یهاوخ  شزوپ  وا  زا  دـناسر و  داتـسا  ضرع  هب  ار  شیوخ  رذـع  هکنآ  زا  سپ  ار  تساوـخرد  نیا  دـیاب  هتبلا 
. دنک هضرع  داتسا  رب  یفیطل 

درگاش عقوم  هب  لاؤس   - 30

شسرپ شدوخ ، ياج  رد  عقوم و  هب  هک  دیامن  یعـس  ینعی  . ) دنک لاؤس  داتـسا  زا  یعوضوم  هب  عجار  دوخ ، ماگنهبان  اجیب و  درگاش ، دیابن 
نیا زا  داتسا  هک  دنادب  رگا  یلو  درادن . یقح  چیه  نآ ، خساپ  ندینش  يارب  دنک  حرطم  عقوم  یب  ار  یـشسرپ  درگاش ، رگا  دزاس .) حرطم  ار 
هکنآ ول  و  عقوم -  یب  ياهـشسرپ  نینچ  زا  هک  تسا  نیا  رتـهب  نکل  تسا . عناـمالب  لاؤس ، نآ  حرط  دوشیمن ، تحاراـن  وا  عقوم  یب  لاؤس 

. دنک يراددوخ  دشاب -  یضار  مه  داتسا 
ار دوخ  تالاؤس  دیابن  وا  يرآ  دزاس . رجزنم  درسلد و  رطاخ و  هدرزآ  ار  داتسا  هک  دزرو  رارـصا  ياهنوگ  هب  دوخ  شـسرپ  رد  دیابن  درگاش 
دصقم و رد  ار  دوخ  تالاؤس  سپـس  و  ، ) دسرب دـصقم  هب  داتـسا  ات  دـنک ) ربص  ردـقنآ  دـیاب  هکلب  ( ؛ دـیامن حرطم  داتـسا  يارب  هار  نایم  رد 

(. دراذگ نایم  رد  دننکیم ؛ سولج  اجنآ  رد  هک  یلحم 
لاؤس نم  زا  نید -  لئاسم  هب  عجار  تاقوا -  زا  یخرب  رد  هک  درکیم  هیصوت  نایوجشناد ، نادرگاش و  هب  هتسجرب  ناداتسا  زا  یکی  دنیوگ 

: دینکن
. موریم هار  هک  هاگنآ   - 1

. متسه وگتفگ  مرگرس  مدرم ، اب  هک  ینامز   - 2
. مداتسیا اپرس  هک  یتقو   - 3

؛ ما هدرک  هیکت  يزیچ  هب  تحارتسا ، يارب  هک  یعقوم   - 4
. دزاس زکرمتم  بلطم ، ءادا  تهج  رد  ار  دوخ  رکف  دناوتیمن  تسا و  مورحم  هشیدنا ، ساوح و  زکرمت  زا  یعقاوم  نینچ  رد  ناسنا  اریز 
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ینامز زا  ترابع  مه  نآ  و   ) دیآیم رامـش  هب  اههشیدنا  زکرمت  ساوح و  عمجت  نامز  نیرتهب  هک  دـینک  شـسرپ  نم  زا  یعقوم  نآ  رد  طقف 
(. میامن هدافتسا  امش  تالاؤس  هب  باوج  رد  میاوق  دوجو و  مامت  زا  و  منک ، سولج  لماک ، یگدامآ  اب  هک  تسا 

درگاش لاؤس  ندوب  نیشنلد   - 31

هدرمـش و تمینغ  ار  تقو  درگاش  دـیاب  دربیم  رـس  هب  مزال  یگدامآ  رطاخ و  غارف  لاح  رد  تسا و  طاشن  لاح و  رـس  رب  داتـسا  هک  هاـگنآ 
زرط تـقد و  اـب  و  درادـن ، رود  رظن  زا  ار  نآ  ندوـب  نیــشنلد  ناـیب و  فـطل  دوـخ ، لاؤـس  تـیفیک  رد  دراذـگ و  ناـیم  رد  ار  دوـخ  لاؤـس 

(. دنک نایب  وا  يارب  یتسرد  خساپ  داتسا  ای  و  . ) دراد تفایرد  وا  زا  ار  تسرد  خساپ  ات  دیامن  خساپ  تساوخرد  داتسا ، زا  يدنیاشوخ 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر 

ار یگدـنز  تایرورـض  زا  یمین  هرمزور ، جـئاوح  نیمات  قیرط  رد  یلاـم  هیامرـس  فرـصم  یگدـنز و  هنیزه  رد  نزاوت  لادـتعا و  تیاـعر  »
فطل و اب  هک  یئوج  سرپ و  دـهدیم . لیکـشت  ار  ناسنا  درخ  هشیدـنا و  لقع و  زا  یمین  مدرم ، هب  تبـسن  تبحم  راهظا  دـنکیم . تنامض 

(. 353 « ) دشخبیم ناماس  ار  ناسنا  شناد  ملع و  زا  یمین  تسا ، ماوت  هشیدنا 

دیزرو غیرد  ءایح  مرش و  رطاخ  و  شسرپ -  لاؤس و  زا  دیابن   - 32

تارج و لامک  اب  دیاب  هکلب  دنک ؛ ءایح  مرـش و  ساسحا  ندومن ، شـسرپ  زا  یملع -  هدیچیپ  تالکـشم  لئاسم و  دروم  رد  دیابن -  درگاش 
، شـسرپ ماـگنه  هـب  هرهچ  یکنت  تـفارظ و  نوـچ  دـنک ؛ تساوـخرد  ار  لـماک  حیــضوت  لـئاسم ، نآ  دروـم  رد  دوـخ  داتــسا  زا  تماـهش 

. تسا یملع  یناوت  مک  فعض و  ناصقن و  شماجنارس 
ماـگنه هب  وا  یملع  ياـهدوبمک  صقن و  دـنکیم ، حرطم  ار  دوخ  لاؤس  دولآ  مرـش  یجنراـن و  كزاـن  هرهچ  اـب  حالطـصا  هب  هک  یـسک  و 

. دوشیم رادیدپ  وا ، اب  مدرم  یئآ  مهدرگ 
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

لاؤس و زا  تراـبع  لـفق  نیا  دـیلک  دـنداهن ؛ لـفق  نآ  رد  رب  هک  تسا ) يروـجنگ  هنیزخ و  و   ) هناـخ نوـچمه  یهلا ، شنیب  ینید و  شناد  »
(. دیاشگیم یملع  رئاخذ  ربارب  رد  ناسنا  يوسارف  ار  باوبا  همه  يدیلک ، نینچ  هک  ( ) 354 « ) تسا شسرپ 

یملع بلطم  كرد  مدع  هب  فارتعا  رد  درگاش  تماهش   - 33

: دیوگب وا  هب  الثم  دنک ، لاؤس  تسین -  نشور  حضاو و  الماک  درگاش  يارب  نآ  فده  هک  یبلطم  کی  هرابرد  داتسا -  رگا 
: دیوگب وا  خساپ  رد  دیابن  يدیمهف ؟ ار  بلطم  ایآ 

دیوگب رگا  نوچ  ( ؛ دنامیم مورحم  داتسا ، حیحص  نخس  مهف  كرد و  زا  زین  و  هدش ، غورد  بکترم  یخـساپ ، نینچ  اب  اریز  مدیمهف ؛ يرآ 
زا دیابن  درگاش  دـیامنیم .) ناربج  ار  شیوخ  مهف  كرد و  یئاسران  دوبمک و  قیرط  نیدـب  و  دـهدیم ، حیـضوت  وا  يارب  داتـسا  مدـیمهفن 

دوخ كرد  مدـع  روصق و  هب  تماهـش  اب  وا  رگا  اریز  دـنک ؛ ءاـیح  مرـش و  ساـسحا  بلطم ، كرد  مدـع  هب  فارتعا  عـالطا و  مدـع  راـهظا 
. دنکیم نیمات  ار  شیوخ  یتآ  ینآ و  حلاصم  نآ ، رذگهر  زا  ددرگ  نآ  تابثا  بلطم و  حیضوت  ناهاوخ  دیامن و  فارتعا 

ظفح یئورود  قافن و  غورد و  زا  ار  دوخ  و  هدـمآرب ، یملع  بلطم  تنایـص  يرادـساپ و  ددـص  رد  هلیـسونیدب  وا  نوچ  ینآ : حـلاصم  اـما 
فارتعا نینچ  هدزاب  هجیتن و  دیامنیم . یعالطا  یب  راهظا  تسا  هدرکن  كرد  ار  نآ  الماک  هک  ياهلاسم  هرابرد  هک  تهج  نآ  زا  دـنکیم ؛
دمهفیم هرخالاب  و  دـنادرگیم ، دـقتعم  دوخ ، یملع  لیامت  شیارگ و  و  مهف ، رد  شیوخ  مامتها  هب  ار  داتـسا  هک  تسا  نیا  زیمآ ، تماهش 
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. دشابیم رادروخرب  يراد ، نتشیوخ  يوقت و  لقع و  لامک  تیارد و  زا  يدرگاش  نینچ  هک 
شبلق رد  باوص  قح و  و  هدـیدرگ ، دوـخ  یملع  كرد  مهف و  دوـبمک  ناربـج  هب  قـفوم  فارتـعا ، نیا  هیاـس  رد  نوـچ  یتآ : حـلاصم  اـما 

یناگدـنز ریـسم  رد  و  ، ) دوشیم سونام  داتعم و  يدـنیاشوخ ، يوخ  زیمآ و  تیاضر  شور  هویـش و  نینچ  هب  و  هدـش ، رادـیاپ  نیزگیاج و 
(. درادیم رب  باوص  قح و  تهج  رد  يراوتسا  ياهماگ  هراومه  دوخ 

: دیوگیم یضورع  دمحا  نب  لیلخ 
رد هراومه  ربکتسم ، نیبدوخ و  مک  لوجخ و  دارفا  ، ) تسا رابکتسا  فاکنتسا و  ینیبدوخ و  ءایح و  نایم  ینادان ، لهج و  هاگیاج  فقوم و 
هب یملع  فدـه  يوس  هب  ریـس  يارب  ار  دوخ  ياهماگ  و  دـنزیخرب ، يزیمآ  ماـهبا  هاـگرارق  نینچ  زا  دـنناوتیمن  دـنفقوتم و  یناداـن  لـهج و 

(355  ) دنروآرد تکرح 

داتسا نخس  مهف  رد  لاقتنا  تعرس  يارب  یگدامآ  داجیا   - 34

هب عجار  ای  و  دهد ، يروتسد  يو  هب  رگا  هک  دشاب  یگدامآ  ياراد  نانچنآ  وا ، رضحم  رد  داتسا و  ياههتساوخ  تهج  رد  درگاش  نهذ  دیاب 
ایهم و نانچنآ  وا  ياههتساوخ  ماجنا  اهشسرپ و  هب  خساپ  داتـسا و  رما  زا  تعاطا  رد   ) دیامن هراشا  يزیچ  هب  ای  و  دنک ، شـسرپ  وا  زا  یبلطم 
ار بلطم  قح  و  هتفایرد ، ار  داتسا  رظن  تعرس ، هب  دیاب  هکلب  دزاسن ؛ راداو  نخس  هداعا  بلطم و  رارکت  هب  ار  داتسا  هک  دشاب ) نهذلا  رضاح 

. دناشکن یئوگ  هرابود  هب  ار  داتسا  و  دنک ، ءادا  لمأت ، ریخأت و  ياهظحل  نودب 

ءاطع ذخا و  رد  بدا  تکازن و  تیاعر   - 35

. دیامن تفایرد  ار  نآ  دوخ ، تسار  تسد  اب  دیاب  دنک  ءاطعا  درگاش  هب  يزیچ  داتسا ، رگا 
. دنک میدقت  داتسا  هب  ار  نآ  دوخ  تسار  تسد  اب  دیاب  دیامن  میدقت  داتسا  هب  يزیچ  دهاوخیم  رگا  و 

نآ دیاب  دشاب ، هدمآ  نآ  یط  یناتـساد  هصق و  ای  دناوخب ؛ ار  نآ  لثملا  یف  دیاب  هک  دهدیم  رارق  داتـسا  رایتخا  رد  يراتـشبن  گرب و  رگا  و 
. دنک میدقت  داتسا  هب  ار  نآ  سپس  هدرک و  زاب  ار 

حیجرت داتـسا  هک  دنک  ساسحا  يوق  لامتحا  هب  ای  تیعطاق و  اب  درگاش  رگا  دشاب . هدـشات  هدـیچیپ و  دـیابن  داتـسا ، هب  نآ  میدـقت  ماگنه  و 
. درادن یلاکشا  تروص  نیمه  هب  نآ  میدقت  ددرگ  میدقت  وا  هب  هدیچیپ  هدشات و  تروص  هب  راتشبن  همان و  هک  دهدیم 

زاب هک  روطنامه  رتدوز  هچره  ار  نآ  دیاب  دنک  تفایرد  داتسا  زا  تسا - ) هدشن  کشخ  نآ  بکرم  زونه  هک   - ) ار ياهتـشون  درگاش ، رگا 
. دنک ات  ار  نآ  سپس  و  دریگب ، وا  تسد  زا  هدومنن ، ات  حالطصا  هب  ار  نآ  و  تسا ، هدرکن  ( 356  ) لام رتسکاخ  ار  نآ  داتسا ، تسا و 

. دیامن یلام  رتسکاخ  ار  نآ  هدشن ، کشخ  نآ  بکرم  رگا  و 
میدقت داتـسا  هب  ندناوخ ، ندرک و  زاب  يارب  هدامآ  یتروص  هب  ار  نآ  دیاب  دهد  رارق  داتـسا  سرتسد  رد  ار  یباتک  راتـشبن و  دهاوخیم  رگا 

(. دنکن میدقت  داتسا  هب  هت  رس و  تروص  هب  ینعی  ، ) دنکن ادیپ  يزاین  نآ  نتخاس  هنوراو  ندنادرگرب و  هب  ار  وا  ات  دنک 
نیح رد  دیاب  درگنب ، نادب  دنک و  زاب  ار  نآ  زا  ینیعم  ياج  داتـسا ، هک  دشاب  نانچ  داتـسا ، هب  باتک  هتـشون و  میلعت  رد  درگاش  فدـه  رگا 

صخـشم زین  ار  داتـسا  ندرک  هاگن  هعلاطم و  ياج  و  دـهد ، رارق  وا  رایتخا  رد  هدامآ -  زاـب و  تروص  هب  ار -  باـتک  داتـسا ، هب  نآ  میدـقت 
. دزاس

شداتسا وا و  نایم  رگا  دزادنیب . وا  دزن  دنک و  ترپ  داتسا  فرط  هب  ار -  نآ  لاثما  ذغاک و  گرب  ای  باتک  زا  معا  زیچ -  چیه  دیابن  درگاش 
بدا و اب  ماوت  ار  دوخ  ءاطعا  ذـخا و  هتخاـس و  کـیدزن  داتـسا  هب  ار  دوخ  هکلب  ( ؛ دـنکن زارد  داتـسا  فرط  هب  ار  شتـسد  دـشاب ، ياهلـصاف 
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(. دهد ماجنا  تکازن 
زا دـیاب  وا  هکلب  دـنک ؛ زارد  يزیچ ، ءاطعا  ای  ذـخا  يارب  ار  شتـسد  هک  دزاسن  راداو  ار  وا  داتـسا ، اب  نتـشاد  هلـصاف  تروص  رد  نینچمه  و 

، داتسا میرح  ظفح  نمض  و  ، ) دورن شیپ  سپ و  نیمز ، يور  دشکن و  نیمز  يور  رب  ار  دوخ  و  دورب ، داتـسا  فرط  هب  دزیخرب و  دوخ  ياج 
(. دزاس کیدزن  وا  هب  ار  نتشیوخ 

دیابن دنکیم ، سولج  شربارب  رد  وا و  کیدزن  ای  و  دزیخیم ، رب  شیوخ  ياج  زا  داتـسا -  هب  يزیچ  نداد  ای  نتفرگ و  يارب  درگاش -  رگا 
دنـسم طاسب و  ای  سابل و  يور  رب  ار  دوخ  سابل  ای  مادـنا و  زا  يوضع  ای  اپ و  ای  تسد  دـیابن  وا  دزاس . کیدزن  وا  هب  دـح  زا  هدایز  ار  دوخ 

. میدرک دای  ار  یبلاطم  هلوقم ، نیا  رد  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  دهد . رارق  نآ  لاثما  داتسا و 

داتسا ماقم  هب  نداهن  جرا  رد  وم ، زا  رتکیراب  ياههتکن  تیاعر   - 36

هتخاس و هدامآ  ار  ملق  داتـسا ، هب  میدقت  زا  لبق  دیاب  دسیونب ، يزیچ  نآ  اب  هک  دیامن  میدقت  داتـسا  هب  ار  یملق  دهاوخیم  درگاش  هک  هاگنآ 
(357  ) دفاکشب مه  زا  دشاب -  هتسویپ  مهب  هک  یتروص  رد  ار -  نآ  كون  يوس  ود  هدومن و  یسراو  الماک  ار  نآ  طئارش  فاصوا و 

يارب هدامآ  ایهم و  تروص  هب  هدیشک و  نوریب  فالغ  زا  ار  نآ  دیاب  دهد  رارق  داتسا  روضح  رد  ار  یتاود  دهاوخب  درگاش ، هک  یتروص  رد 
هب ار  هغیت  هک  یلاح  رد  ار  نآ  هتسد  ای  هغیت و  هبل و  دهدیم ، رارق  داتـسا  رایتخا  رد  یـشارتملق  وقاچ و  رگا  دراذگ . وا  سرتسد  رد  نتـشون ،

فرط هب  ار  وقاچ  زیت  هبل  و  دریگب ، داتسا  فرط  هب  ار  وقاچ  انهپ ، تهج  رد  یـضرع و  تروص  هب  هکلب  دریگن ؛ داتـسا  فرط  هب  هتفرگ  تسد 
نآ هدنریگ  تسار  تمس  رد  ار  نآ  هتسد  هتفرگ و  تسد  هب  ار  هغیت -  هب  کیدزن  تمسق  نآ  ینعی  وقاچ -  هتـسد  فرط  و  دهد ، رارق  دوخ 

تسا یمالـسا  میلاعت  رد  داتـسا  ماقم  هب  نداهن  جرا  موزل  رگنایامن  وم ، زا  رتکیراب  تاکن  قیقد و  تاظحالم  نیا  . ) دراد هاگن  داتـسا ) ینعی  )
بلاج ياهیفاکشوم  اهینیب و  کیراب  اب  داتسا ، درگاش و  هطبار  هب  طوبرم  یقالخا  لئاسم  نیرت  هدش  شومارف  نیرت و  هداتفارود  یتح  هک 

(. دشابیم مامتها  تیانع و  دروم  یهجوت ؛

زامن هماقا  سولج و  ماگنهب  داتسا  میرح  ظفح   - 37

تسا نیا  رتهب  یلو  دنک . زاب  ار  نآ  دیاب  دناوخب ، زامن  نآ  يور  ات  دهد  رارق  داتسا  رایتخا  رد  ار  زامن  هداجـس  دهاوخیم  درگاش  هک  هاگنآ 
. دشاب هتشاد  ار  زامن  ندناوخ  دصق  داتسا ، هک  یعقوم  رد  هتبلا  دنارتسگب ؛ نیمز  يور  داتسا ، يارب  ار  نآ  هک 

: تسا هتفگ  نادنمشناد  زا  یکی 
. دهد رارق  هلبق  تهج  رد  ناکما -  تروص  رد  دیاب -  ار  ریوصت  دشاب  بارحم  ریوصت  راگن و  شقن و  هداجس  يور  رب  رگا  »

.« دهد رارق  داتسا ) ینعی   ) رازگزامن پچ  فرط  رد  ار  نآ  فرط  ود  تسا  مزال  ددرگ  شورفم  هدشات ، تروص  هب  هداجس  دیاب  رگا  و 
هک تسا  ءارجالا  مزال  یتروص  رد  روتـسد  نیا  هتبلا  درازگ . زامن  نآ  يور  رب  ای  هتـسشن و  هداجـس  يور  رب  داتـسا  روضح  رد  درگاش  دیابن 
هب صاخ  هداجـس  يور  درگاش  هک  تسین  هتـسیاش  یعـضو  نینچ  رد  . ) دـشاب هتـشاد  دوجو  وا  ندرازگ  زامن  يارب  يرهاـط  ناـکم  كاـپ و 

دوجو شدوخ  یـصخش  هداجـس  يور  رب  درگاش  ندرازگ  زامن  يارب  یقالخا  عنام  چیه  تروص ، نیا  ریغ  رد  یلو  دنک . زامن  هماقا  شدوخ 
(. درادن

زامن هماقا  يارب  نآ  زا  و  دنرادیم ، رب  دوخ  هارمه  هب  ار  هداجـس  ندرازگ -  زامن  يارب  لوادـتم -  لومعم و  مسر  بسح  رب  نامز  مدرم  رگا 
لمع لومعم  مسر  قبط  و  دناوخب ، زامن  نآ  يور  درادرب و  دوخ  هارمه  ار  ياهداجـس  داتـسا ، دننام  دناوتیم  مه  درگاش  دـننکیم  هدافتـسا 
یقلت ناشنم  گرزب  راتفر  اب  یگنرمه  ناعفرتم و  راعـش  ناونع  هب  زامن ، يارب  نآ  زا  هدافتـسا  هداجـس و  نتفرگ  هارمه  هلاسم  رگا  اـما  دـنک .
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زا ياهراپ  رد  عضو  نیا  هکنانچ  دـشابیمن ؛ ملع  بلاط  وجـشناد و  روخ  رد  هناشنم ، گرزب  هناعفرتم و  طاـسب  نینچ  نتفرگ  راـک  هب  ددرگ ،
. دننک هدافتسا  زامن  يارب  نآ  زا  هتفرگ و  دوخ  هارمه  ار  یصوصخم  هداجس  هناشنم ، گرزب  هناعفرتم و  هک  تسا  موسرم  دالب 

داتسا هب  تبسن  درگاش  غیرد  یب  ياهششوک   - 38

یتروص رد  دنک . یتسدشیپ  نارگید  رب  داتسا ، هداجس  طاسب و  نتفرگ  ندرک و  عمج  رد  درگاش  دیاب  دزیخرب ، شیوخ  ياج  زا  داتـسا  رگا 
. دننکیم يروآ  عمج  ار  نآ  الومعم  هدوب و  لمح  لباق  داتسا ، هداجس  هک  تسا  مزال  تردابم ، مادقا و  نیا 

ساسحا ًاقالخا  داتـسا  رگا  دریگب . نارگید  زا  لبق  ار  داتـسا  يوزاب  ای  تسد  وا  زاـین  تروص  رد  داتـسا ) هب  مارتحا  رطاـخ  هب   ) درگاـش دـیاب 
. دهد رارق  يو  ياپ  شیپ  ار  وا  شفک  نارگید ، مادقا  زا  لبق  درگاش  دناوتیم  دیامنن  یحور  يراوشد  تمحز و 

عفر داتـسا و  هب  تمدخ  ریـسم  رد  درگاش  فده  هک  دریگ  ماجنا  ياهنوگ  هب  درگاش ، هنانتورف  راتفر  للذت و  همه  نیا  جامآ  فدـه و  دـیاب 
. دشاب ادخ  هب  برقت  یئایوج  وا ، جئاوح 

: تسا هتفگ  ناگرزب  زا  یکی 
ياراد اورنامرف و  ریما و  درف ، نیا  دنچ  ره  دـنادیمن ، اور  دروم ، راهچ  رد  ار  هقیاضم  فاکنتـسا و  غیرد و  راوگرزب ، فیرـش و  درف  چـیه  »

: دشاب هتسجرب  یتیصخش 
. ردپ هب  مارتحا  روظنم  هب  سلجم  ناکم و  زا  نتساخرب   - 1

. دزومآیم ملع  وا  زا  و  ددرگیم ، ضیفتسم  وا  رضحم  زا  ناسنا  هک  يدنمشناد  داتسا و  هب  ندومن  تمدخ   - 2
. درادن یهاگآ  اهنآ  زا  هک  یبلطم  هرابرد  شسرپ  لاؤس و   - 3

(358 .« ) وا زا  يراتسرپ  نامهیم و  هب  تمدخ   - 4

داتسا رضحم  رد  سولج  ظاحل  زا  درگاش  ندوبن  راب  دنب و  یب   - 39

. دزیخرب شیوخ  ياج  زا  داتسا ، مایق  ماگنه  هب  دیاب  درگاش 
، تسا هتسشن  ای  هداتسیا و  داتسا  هک  یماگنه  دیابن  وا  دنیشنن . شیوخ  ياج  رد  دربیم  رس  هب  هداتـسیا  مایق و  لاح  رد  داتـسا  هک  هاگنآ  ات  و 

. دشکب زارد  نیمز  يور  رب 
. دباوخب ولهپ  هب  و 

هب داتـسا  دسر و  رد  ندیباوخ  تقو  هک  هاگنآ  رگم  دباوخب . دشکب و  زارد  داتـسا  رـضحم  رد  یتیفیک  عضو و  ره  رد  دیابن  درگاش  الوصا  و 
دباوخب هک  دنک  رما  يو  هب  داتـسا  رگا  درواین . يور  ندیباوخ  هب  داتـسا ، ندیباوخ  زا  لبق  هک  تسا  نیا  رتهب  یلو  دهدب . ندیباوخ  هزاجا  وا 

. دنیب اور  دوخ ، يارب  ار  ندیباوخ  دیامن و  تعاطا  وا  روتسد  زا  داتسا ، ندیباوخ  زا  شیپ  دیاب 

دشاب وا  هب  تبحم  مارتحا و  رگنایامن  داتسا ، تیعم  رد  نتفر  هار  تکرح و  دیاب   - 40

شیپاشیپ ولج و  رد  دـیاب  دریگ -  ماجنا  هاگنابـش  رد  یماگمه  یهارمه و  نیا  رگا  درادیم -  رب  ماگ  داتـسا  تیعم  رد  درگاش  هک  یماگنه 
. دورب هار  داتسا 

(: دراد دوجو  یقالخا  هطباض  نیا  يارب  یئانثتسا  دراوم  هتبلا  . ) دنک تکرح  داتسا  رس  تشپ  رد  دیاب  دشاب  نشور  زور  رد  رگا  و 
دهد روتسد  داتـسا ، دوخ  ای  دندرگ و  تمحز  راچد  هطباض ، نیا  تیاعر  اب  درگاش  ای  داتـسا و  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  دراوم ، نیا  زا  یکی 
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ياهجنر زا  یئاهر  داتسا و  رما  زا  تعاطا  لاثتما و  رطاخ  هب  دراوم -  هنوگ  نیا  رد  دنک . تکرح  وا  يور  شیپ  ای  رـس  تشپ  رد  درگاش  هک 
. درادن یلاکشا  هنوگ  چیه  هطباض  نیا  زا  فلخت  هدوهیب - 

رازنجل رد  نتفر  ورف  لادوگ و  يال و  لگ و  اب  انایحا  ریسم  نیا  یط  رد  تسا  نکمم  هک  هتخانشان -  ياههار  ریـسم و  رد  درگاش  تسا  مزال 
. دنک تکرح  داتسا  يور  شیپ  رد  دنوش -  هجاوم 

. دورب هار  داتسا  يولج  رد  درگاش  دیاب  زین  كانرطخ  ياهریسم  رد  نینچمه  و 
. دزاسن رت  هدولآ و  نیمز  يال  لگ و  تبوطر و  بآ و  اب  ار  داتسا  سابل  هماج و  نماد  نتفر ، هار  نیح  رد  هک  دنک  یعس  دیاب  درگاش 

ولج و زا  دوخ  تسد  اب  درگاش  دیاب  ددرگیم ، تمحز  راچد  نیمز ، تاحشرت  زا  دوخ  سابل  نتشاد  هاگن  كاپ  ظفح و  يارب  داتـسا  رگا  و 
. دوشن رت  هدولآ و  ات  دریگرب  ار  داتسا  سابل  نماد  بقع ، ای 

ار شیوخ  هاگن  هظحل  هب  هظحل  و  دریگنرب ، وا  زا  ار  دوخ  هاگن  دیاب  دنک  تکرح  داتسا  شیپاشیپ  یقالخا -  هفیظو  بسح  رب  درگاش -  رگا 
(. دشاب ربخاب  هاگآ و  هراومه  وا  تمالس  تینما و  زا  ات   ) دنک هاگن  وا  هب  و  ددرگرب ، هتخاس و  فوطعم  داتسا ، هب 

، دنشاب هتشاد  رارق  هیاس  ریز  ود  ره  دیامن و  وگتفگ  وا  اب  نتفر  هار  نیح  رد  داتسا  ای  و  دشاب ، داتـسا  تیعم  رد  یئاهنت -  هب  درگاش -  هاگره 
رد داتـسا  ات  دراذگ  یلاخ  دازآ و  ار  وا  پچ  فرط  و  دریگ ، رارق  داتـسا  تسار  بناج  رد  ماما -  هب  تبـسن  مومءام  نوچمه  درگاش -  دیاب 

. دریگن رارق  انگنت  تمحز و  رد  هنیس ، طالخا  ای  ناهد و  بآ  نتخادنا 
: دنیوگیم ياهدع 

. درگنب داتسا  هب  دناوتب  ات  دتفا  ولج  وا  زا  یکدنا  و  دورب ، هار  داتسا  پچ  بناج  رد  یتالاح -  نینچ  رد  درگاش -  دیاب 
هجوتم داتـسا  هک  یتروص  رد  دشاب -  هتـشاد  ار  وا  تمدخ  گنهآ  ناگرزب ، زا  یکی  ای  دوشیم و  کیدزن  داتـسا  هب  یـصخش  هک  هاگنآ  و 

. دزاس هاگآ  فقاو و  عوضوم ، نیا  هب  ار  وا  درگاش ، دیاب  دوشن -  بلطم  نیا 
داتـسا هناش  هب  هناش  دـنک و  تکرح  وا  اب  فیدرمه  داتـسا و  بنج  رد  داتـسا ، هزاجا  روتـسد و  اـی  يرورـض و  دراوم  رد  زج  دـیابن  درگاـش 

سابل هماج و  اب  دروخرب  زا  و  درازایب ، ار  داتـسا  دـیابن  دوخ ، باکر  ای  هناش و  اب  دـننکیم  تکرح  بکرم ، رب  راوس  ای  هداـیپ و  رگا  دـیاسب .
. دشاب رذح  رب  داتسا 

تهج رد  ار  داتسا  تکرح  ریسم  ناتسمز ، لصف  رد  هداد و  رارق  هیاس  تهج  رد  ار  داتسا  ناتـسبات ، لصف  رد  تکرح ، نیح  رد  دیاب  درگاش 
. دنک نییعت  باتفآ  شبات 

يروط دیاب  وا  دراذگ . دازآ  داتسا ، تکرح  ریسم  نییعت  يارب  ار  راوید  رانک  اهنآ ، لاثما  هدش و  نیچگنـس  هک  یئاه  ههاربآ  اههلحم و  رد  و 
. درازاین ار  يو  هرهچ  درگاش -  هب  وا  تافتلا  هاگن و  ماگنه  هب  دیشروخ -  شبات  هک  دراذگ  دازآ  ار  داتسا  ریسم 

دوخ و  دیامن ، تکرح  اهنآ  رس  تشپ  ای  ولج و  رد  دیاب  وا  دنک . تکرح  تسا ، وگتفگ  لاح  رد  وا  اب  هک  یسک  داتـسا و  نایم  دیابن  درگاش 
. درگنن اهنآ  هب  و  دنکن ، ) عمس  قارتسا  حالطصا : هب  و  ، ) دهدن ارف  شوگ  اهنآ  نانخس  هب  و  دزاسن ، کیدزن  اهنآ  هب  دح  زا  هدایز  ار 

. دنکفین یئادج  هلصاف و  نانآ ، نایم  هتفرگ و  رارق  اهنآ  رانک  رد  دیاب  دنداد  دوخ  يوگتفگ  ثحب و  رد  دورو  هزاجا  وا  هب  رگا  و 
رتگرزب رت و  نسم  درگاش  هک  تسا  هتسیاش  دهد ، رارق  شیوخ  فرط  ود  رد  ار  نانآ  داتـسا ، دنک و  تکرح  داتـسا  هارمه  درگاش ، ود  رگا 

. دریگ رارق  داتسا  تسار  بناج  رد 
تـشپ رد  رتکچوک  رتلاس و  مک  درگاش  و  ولج ، رد  رتگرزب  رت و  نسم  درگاش  دیاب  دهدن ، رارق  دوخ  نیفرط  رد  ار  ود  ره  داتـسا ، هچنانچ  و 

. دننک تکرح  وا  رس 
، داتـسا هک  یتروص  رد  و  هدومن ، مارتحا  يادا  وا  هب  تیحت ، مالـس و  ندرک و  زاغآ  اب  دیاب  دنک  دروخرب  داتـسا ، اب  هار  نایم  رد  درگاش  رگا 
زا ای  رـس و  تشپ  زا  ای  و  دناوخن ، دنلب  يادص  اب  رود  زا  ار  وا  و  دزاس ، کیدزن  يو  هب  ار  دوخ  هدومن و  وا  يوس  هب  نتفر  گنهآ  دشاب  رود 
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. دیامن داتسا  میدقت  فراعتم ، یلومعم و  يادص  اب  ار  شیوخ  تیحت  مالس و  هتخاس و  کیدزن  ار  دوخ  هکلب  دنکن ؛ مالس  وا  هب  رود  هار 
ندرک زاغآ  درگاش ، دیابن  دنیامن  تکرح  گنهآ  درگاش ، داتـسا و  رگا  یطئارـش  ره  رد  ای  و  بلاج ، دنیآ و  شوخ  دروخرب  نینچ  زا  دـعب 

رد ریـس  تکرح و  گـنهآ  وا  دـیدباوص  قبط  رب  و  داتـسا ، زا  یهاوخرظن  اـب  دـیاب  هکلب  دـنک ؛ داهنـشیپ  داتـسا  هب  ار  يریـسم  رد  تکرح  هب 
. دنیامن زاغآ  ار  يریسم 

. دزاس راذگاو  داتسا  رظن  هب  ار  ریسم  رد  تکرح  زاغآ  ینعی  درادن ، رود  رظن  زا  ار  بدا  دیاب  دنک  یهاوخرظن  وا  زا  داتسا  هک  یتروص  رد  و 
یقالخا لاکشا  درگاش ، رظن  راهظا  یتروص  نینچ  رد  دنک ، تروشم  یهاوخرظن و  هار ، ندومیپ  هلاسم  رد  درگاش  زا  داتسا  هک  هاگنآ  رگم 

ظفح فطل و  اب  ار  دوخ  رظن  دـیاب  دـسرن ، رظن  هب  تسرد  درگاش  هاگدـید  زا  یـصاخ ، ریـسم  قیرط و  ندومیپ  رد  داتـسا  يأر  رگا  درادـن .
: دیوگب الثم  دنک . راهظا  داتسا  هب  بدا ، تکازن و 

: دیوگب داتسا  يأر  رظن و  در  ماقم  رد  دیابن  وا  مینک ». تکرح  ریسم  نیا  زا  هک  تسا  نیا  رد  تحلصم  ارهاظ  »
.« دشابیم نینچ  باوص ، قح و  ای  و  مهدیم ، رظن  نینچ  نم ، »

تیاعر ار  اهنآ  شیوخ  ملعم  داتـسا و  هرابرد  درگاش  دیاب  هک  یقالخا -  ياهنیئآ  بادآ و  نیا  میدرگ : روآدای  دیاب  شخب ) نیا  نایاپ  رد  )
بادآ و ریاـس  دـشابیم . ثیدـح -  نآرق و  زا  معا  ینید -  صوصن  نوتم و  رب  ینتبم  نآ ، تمـسق  نیرتمهم  اـی  اـهنآ و  زا  ياهراـپ  دـنک - 

یقرط نامه  تسا ، هدش  جارختسا  طابنتسا ، قرط  زا  یکی  زا  زین  درگاش  داتسا و  یقالخا  طباور  هب  طوبرم  طباوض  يزومآ و  ملع  ياهنیئآ 
هدیجنـس و ياهیوخ  تاداـع و  تیاـعر  يرادـساپ و  تاـعارم و  زا  تراـبع  ماـکحا  نآ  زا  یکی  دـشابیم . ینتبم  نآ  رب  ینید ، ماـکحا  هک 

. تسا درگاش  داتسا و  طباور  تیفیک  هب  طوبرم  هدش  باسح  راوتسا و 
. دروآیم مهارف  ار  یمدآ  قیفوت  تابجوم  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ 

اهسردمه ءاقفر و  داتسا و  اب  هطبار  رد  وا  ياههاگ  هیکت  سرد و  تئارق  نتخومآ و  شناد  رد  درگاش  فئاظو  بادآ و  شخب 3 

هراشا

: دریگیم رارق  هعلاطم  ثحب و  دروم  رما  یس )  ) نمض شخب  نیا  هب  طوبرم  فیلاکت  فئاظو و 

نادرگاش یسرد  هدام  نیرت  یساسا  نیتسخن و  ای -  میرک -  نآرق  ندرک  ظفح  ترورض   - 1

تقد اب  یلیـصحت -  تامادقا  هنوگ  ره  زا  لبق  هک  تسا  نیا  دراد -  رارق  تسخن  هجرد  رد  تیمها  ظاحل  زا  هک  درگاش -  هفیظو  نیرتمهم 
زاغآ ار  دوخ  یلیصحت  یسرد و  تیلاعف  زیزع ، دنوادخ  باتک  میرک و  نآرق  تسرد  قیقد و  ندرپس  رطاخ  هب  و  ظفح ، هب  ياهژیو  مامتها  و 

. تسا یناسنا  فراعم  نیرت  شزرارپ  نآ  فراعم  و  دشابیم ، اهشناد  مولع و  همه  داینب  ساسا و  میرک ، نآرق  اریز  دنک ؛
راک ردنا  تسد  درگاش ، رگا  دناهدوب . ینآرق  تایآ  ظفاح  هک  دندادیم  میلعت  یناسک  هب  ارصحنم  ار  ثیدح  هقف و  ملع  فلس ، نادنمشناد 

ای و  دوش ، نآرق  زا  ياهراپ  یشومارف  نایسن و  هب  رجنم  هک  دزاسن  رگید  یئاهراک  مرگرـس  ار  نتـشیوخ  دنک  یعـس  دیاب  ددرگ ، نآرق  ظفح 
رارمتـسا و هراوـمه  دـیاب  هکلب  دوـش ؛ هدودز  وا  رطاـخ  هظفاـح و  زا  نآرق  زا  یـشخب  ًاـبیرق  هک  دـیآ  مهارف  وا  نهذ  رد  یئاـه  هـنیمز  اـنایحا 
زا ءزج  کی  هعمج  زور  ره  رد  ای  زور و  دـنچ  ره  ای  زور  ره  هک  تروصنیا  هب  دـنک . ظفح  نآرق ، رورم  ندـناوخ و  اـب  ار  دوخ  یگتـسبمه 

. دنک توالت  هشیمه  يارب  هراومه و  ار  نآرق 
. دریگارف تسرد  اقیقد و  ار  نآرق  هب  طوبرم  مولع  ریاس  ریسفت و  نآرق ، ندرک  ظفح  زا  سپ  دیاب  درگاش 

نتفرگارف رد  و  دسانشب ، ار  نونف  نآ  لیذ  ردص و  هک  ياهنوگ  هب  دنک ، ظفح  ار  اهنآ  زا  ياهدرشف  تایلک و  نف ، ملع و  ره  هرابرد  سپس  و 
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. دهد حیجرت  رگید  نونف  رب  بیترت  هب  ار  رتمهم  نونف  یملع ، ياهتعانص  نونف و  تایلک 
تیمها بتارم  اـت  درک  میهاوخ  وگزاـب  لیـصفت  هب  ار  یبلاـطم  نونف ، مولع و  بیترت  هب  عجار  همتاـخ ،»  » ناونع تحت  هللا -  ءاـش  نا  اـم -  و 

. ددرگ صخشم  ریخأت ، میدقت و  بیترت و  ظاحل  زا  اهنآ  هجرد  مولع و 
تاظوفحم تامولعم و  نیا  شرازگ  حرـش و  تساوخرد  داتـسا و  رب  دوخ  تامولعم  ندرک  هضرع  هب  لحارم ، نیا  یط  زا  سپ  درگاش  دیاب 

رب نف ، نآ  هب  طوبرم  تالیصحت  تاقیقحت و  ظاحل  زا  هک  دنک  هیکت  هعجارم و  یناداتـسا  هب  ینف  ره  رد  دیاب  وا  ددرگ . مرگرـس  دیتاسا ، زا 
. دنشاب هتشاد  ینوزف  يرترب و  نارگید 

همادا ماجنا و  ار  راک  نیمه  دیاب  دریگارف  داتسا  زا  هتفه  ياهزور  مامت  رد  ار  سورد  شرازگ  حرش و  هک  دشاب  رسیم  درگاش ، يارب  هکنانچ 
. دهد

. دیامن ءافتکا  نکمم ، لقادح  تاناکما و  هزادنا  هب  تسا  فظوم  تروصنیا  ریغ  رد  و 
. میدرک دای  ار  یبلاطم  هتشذگ ، ياهثحب  هلسلس  رد  هنیمز  نیا  رد  ام  و 

دشاب وا  دادعتسا  مهف و  روخ  رد  درگاش ، یملع  تالاغتشا  تاعلاطم و  دیاب   - 2

، وا دادعتـسا  مهف و  كرد و  تردـق  هک  دـنک  ءافتکا  يرادـقم  ناـمه  هب  دوخ ، یملع  ياهیـسررب  هعلاـطم و  رد  دـیاب  وجـشناد  درگاـش و 
نیا رد  ار  دوخ  ینهذ  ياوق  عبط و  دـیابن  وا  دـشاب . هتـشاد  لـیامت  اهنادـب  وا  شوه  نهذ و  انمـض  و  هدوـب ، اراد  ار  اـهنآ  تشادرب  یئاـناوت 

راـچد ار  وا  نهذ  و  دـنکیم ، ناـشیرپ  ار  وا  یغاـمد  ياوـق  رکف و  هک  یبلاـطم  هـب  دـیابن  زین  و  دزاـس ، هدوـسرف  هتـسخ و  رفنتم و  رذـگهر ،
هدومن و عیاض  ار  وا  تقو  راک ، نیا  هک  دوش . مرگرـس  قرفتم -  عونتم و  راثآ  ددـعتم و  ياهباتک  دـننام  دـیامنیم -  تریح  یگتـشگرس و 

. دنکیم ناشیرپ  ار  شنهذ 
نآ هب  تبسن  مهف ، ماکحتـسا  نیقی و  تیعطاق و  هب  ات  دراذگن  مامتان  ار  دوخ  شـشوک  راک و  نونف ، تایلک  نتفرگارف  ای  بتک و  تئارق  رد 

. دوش لئان  نونف  نآ  ای  بتک و 
شزغل و نوچ  ددرگن ؛ یملع  نونف  بتک و  دروم  رد  ندش  اجباج  راچد  هدنام و  نوصم  شزغل  هابتـشا و  زا  هک  تسا  تهج  نادب  رما  نیا  و 

. دوشیم درگاش  یماکان  رمع و  عییضت  بجوم  ندیرپ ، هخاش  نآ  هب  هخاش  نیا  زا  هابتشا و 
نآ هراـبرد  ار  دوخ  كرد  مهف و  درگاـش ، هکنآ  زا  لـبق  تسا -  حرطم  نآ  رد  نآ  لاـثما  یلقع و  تاـفالتخا  هک  یبـتک  تئارق  هب  لاغتـشا 

، هدیچیپ ياهخـساپ  مهف  يارب  وا  یملع  ياههیام  نهذ و  و  دوش ؛ راوتـسا  یتسرد ، قح و  ساسا  رب  وا  هیرظن  يأر و  دـنک و  لیمکت  لئاسم ،
. دروآیم ناغمرا  هب  وا  يارب  ار  تیقفوم  مدع  یماکان و  هک  تسا  یئاهراک  نامه  هلمج  زا  لاغتشا ، نیا  دنک -  بسک  لماک  یگدامآ 

: تسا توافتم  فلتخم ، صاخشا  هب  تبسن  عوضوم  نیا  هتبلا 
(. دنشابیم نآ  دقاف  ياهدع  و  دنتسه ، اراد  ار  یئاناوت  نینچ  دارفا ، زا  یهورگ  )

باـختنا شدوخ  یملع  تالاغتـشا  رد  ار  یبساـنم  هژیو و  شور  هار و  دـناوتیم  و  ، ) دسانـشیم نارگید  زا  رتـهب  ار  نتـشیوخ  یـسک  ره  و 
(. دنک

هظفاح رد  نآ  نتخودنا  زا  لبق  تامولعم  سرد و  حیحصت   - 3

، داتـسا هک  يرگید -  درف  ره  ای  شیوخ و  داتـسا  دزن  رد  نآ  قیقد  حیحـصت  هب  دیاب  دنک ، رب  زا  ظفح و  ار  دوخ  سرد  هکنآ  زا  لبق  درگاش 
. دزرو مامتها  دهد -  يرای  ار  وا  دناوتیم  دنکیم و  نییعت  راکنیا  يارب  ار  وا 
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. دیامن رارکت  یتسرد  یبوخ و  هب  ار  دوخ  تاظوفحم  دوش و  مرگرس  قیقد ، ندرک  رب  زا  ظفح و  هب  سپس  و 
دزاس دـهعتم  یتاقوا ، نینچ  رد  ار  نتـشیوخ  و  دـهد ، صاصتخا  شیوخ  تاظوفحم  زا  ینابهاگن  تبظاوم و  يارب  ار  ینیعم  تاقوا  دـیاب  وا 

. ددرگ تنامض  الماک  تاظوفحم  نیا  يرادیاپ  تابث و  ات  دنک  یسررب  ار  شیوخ  هظفاح  ياههتخودنا  هک 
رد هراومه  هک  ياهنوگ  هب  دـنک ، تیاعر  اقیقد  یملع -  تاظوفحم  یگتـسویپ  رارمتـسا و  ظفح  رطاخ  هب  ار -  هلاـسم  نیا  دـیاب  هرخـالاب  و 

. دنامب ظوفحم  یبولطم ، عضو  اب  وا  نهذ 
ظفح القتسم  نارگید -  ای  داتسا و  دزن  رد  نآ  تاهابتشا  ناربج  حیحـصت و  نودب  دوخ و  شیپ  زا  ار ) یباتک   - ) هجو چیه  هب  دیابن  درگاش 

. دوشیم رجنم  نآ  یملع  بلاطم  ای  باتک و  فیرحت  فیحصت و  هب  داتسا ، ) دزن  رد  نآ  حیحصت  هناوتشپ  نودب   ) راک نیا  اریز  دنک ؛
تسد هب  ار  نآ  هدرک و  وجتسج  اههتـشون  بتک و  رد  هدیدان ) داتـسا  القتـسم و   ) ناوتیمن ار  شناد  ملع و  هک  میداد  رادشه  نیا ، زا  شیپ 
درگاش رایتخا  رد  حیحـص  تامولعم  اهنت  هن  داتـسا -  ياهنم  باتک -  زا  اـهشناد  فراـعم و  ندروآ  مهارف  تاـمولعم و  ذـخا  اریز  ( ؛ دروآ

ای ملع و  نیا  رد  درگاـش ، رگا  هک   ) هقف ملع  رد  صوـصخب  دـیآیم . رامـش  هب  یملع  ياـهيراکهبت  نیرتراـبنایز  زا  هکلب ) دـهدیمن ؛ رارق 
هابتـشا هدننازغل و  هدـنزغل و  تامولعم  ارهق  ددرگ . اهنآ  هعلاطم  یـسررب و  راک  ردـنا  تسد  داتـسا ، نودـب  اسءار و  ینید ، مولع  ریاس  اساسا 

نیزگیاج و نارگید  ناهذا  رد  ار  طلغ  تاـمولعم  نیمه  دوخ ، هبون  هب  زین  وا  و  دـنکیم ، هریخذ  تیبثت و  شیوخ ، نهذ  راـبنا  رد  ار  يزیمآ 
)؟ دسریم مدرم  ناهذا  رد  زیمآ  هابتشا  صقان و  تامولعم  هدسفم  هیاپ  هب  ياهدسفم  چیه  ایآ  دزاسیم . نیشن  شوخ 

دریگ تروص  وا  تمرح  ظفح  اب  ماوت  داتسا  ياهشزغل  ناربج  دیاب   - 4

حیحـصت ای  يوغل و  تاحیحـصت  طبـض  حیحـصت و  روظنم  هب  ار -  شارت  ملق  وقاچ و  تاود و  ملق و  سرد ، تئارق  اب  نامزمه  دـیاب  درگاش 
نیقی و عطق و  هب  درگاش -  دوخ  دنک و  هئطخت  ياهژاو  تغل و  هرابرد  ار  درگاش  ظفلت  زرط  داتـسا ، رگا  دشاب . هتـشاد  دوخ  هارمه  بارعا - 

رارکت داتسا  يارب  یلبق ، ترابع  رکذ  اب  ار  تغل  نآ  حیحـص  ظفلت  دیاب  دیامن ، یقلت  تسردان  اوران و  ار  داتـسا  هئطخت  يوق -  لامتحا  هب  ای 
. ددرگ تغل  نآ  حیحص  طبض  هجوتم  داتسا  ات  دنک 

نومنهر شهابتـشا  ناربج  هب  ار  داتـسا  قیرطنیدـب ، و  ، ) دـیامن هضرع  شـسرپ  ماهفتـسا و  تروص  هب  ار  تغل  نآ  حیحـص  ظفلت  هکنآ  اـی  و 
هدش یهابتشا  نینچ  راچد  تلفغ -  تلع  هب  نایب -  رد  یگدزباتش  نابز و  یگدنزغل  رطاخ  هب  ای  اوهس و  داتـسا  تسا  نکمم  نوچ  ددرگ ؛ )

ار وا  داتسا ، هب  مارتحا  نمض  و  دیوج ، دادمتسا  شیوخ ، زیمآ  تبحم  راتفگ  نایب و  فطل  زا  هابتشا ، نیا  حیحصت  يارب  درگاش  دیاب  . ) دشاب
: دیوگب هنابآم ) تراسج  هنارمآ و  ، ) داتسا یظفل  تاهابتشا  هنوگ  نیا  ناربج  يارب  درگاش  دیابن  دزاس .) دوخ  شزغل  هجوتم 

.« دومن ظفلت  هنوگ  نیا  دیاب  هکلب  تسین ؛ نینچ  ریخ  »
شـشوک هب  زاین  و  هتفای ، ققحت  وا  بولطم  فدـه  رظن و  ارهق  تشگ ، باوص  قح و  هجوتم  درگاش ، يروآداـی  نمـض  داتـسا ، رگا  يراـب ،

ار عوضوم  نیا  ناربج  درگاش ، دیاب  درکن  یتافتلا  تغل ، نآ  حیحـص  ظفلت  هب  درگاش ، يروآدای  رکذت و  مغریلع  رگا  یلو  درادـن . يرگید 
ای دزرون و  غیرد  داتـسا -  هابتـشا  رکذـت  يارب  تکازن -  ظفح  ناـیب و  فطل  نتفرگ  راـک  هب  زا  دـیاب  هتبلا  دزاـس . لوکوم  يرگید  هسلج  هب 
هب داتسا  شزغل  تلفغ و  حالصا  هب  دنراد ، عالطا  يو  نخـس  ندوب  قح  فالخ  تلفغ و  زا  نادرگاش  داتـسا و  دوخ  هک  دنادیم  رگا  هکنیا 

. دنک تروشم  دروم  نیا  رد  داتسا  اب  هکلب  ( ؛ دزرون تردابم  نادب  و  دزادرپن ، دنادیم  دوخ  هک  یتروص 
یندش توف  رما  کی  قح ، تابثا  داتـسا و  هابتـشا  ناربج  و  تسا ، هدش  شزغل  راچد  ياهلاسم  خـساپ  رد  داتـسا  دوش  تباث  رگا  ناسنیدـب  و 

هک دریگ  شیپ  رد  داتـسا  زیمآ  هابتـشا  خساپ  ناربج  حالـصا و  رد  ار  یـشور  هار و  نامه  درگاش ، دیاب  دوبن ، لکـشم  نآ ، كرادت  تسا و 
هک دشاب  ریذـپان  ناربج  ساسح و  ياهنوگ  هب  تیعقوم  رگا  یلو  دـنک ؛ لمع  تروص  نامه  هب  وا  یظفل  هابتـشا  عفر  رد  دوب  فظوم  اقالخا 

ءاتفتسا همان  هگرب و  يور  رب  ار  لاؤس  خساپ  دهاوخیم  داتسا  الثم  دشاب ، راوشد  لکشم و  رگید ، تاسلج  هب  هابتـشا  ناربج  نتخاس  لوکوم 
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هب دهاوخیم  و  دشاب ، رود  وا  يارـس  هناخ و  هکنآ  ای  و  هدمآ ، تسدرود  یناکم  هطقن و  زا  ای  هناگیب و  يدرف  زین ، لئاس  صخـش  دسیونب و 
یف درگاـش ، تسا  مزـال  یطئارـش  نینچ  رد  دـشاب ؛ كاـته  نابزدـب و  یمدآ  اـی  ددرگزاـب ، دوخ  راـید  رهـش و  هب  داتـسا  سلجم  زا  تعرس 
رگا اریز  دیآرب ؛ ) نآ  كرادت  ددص  رد  ات   ) دهد رادـشه  شهابتـشا  هب  تبـسن  ار  داتـسا  تحارـص ، اب  سپـس  و  هراشا ، اب  تسخن  سلجملا 

اذل تسا . هدرک  تنایخ  وا  دوخ  هب  دهدن ، رکذت  ار  نآ  دنک و  یشوپ  مشچ  داتسا  شزغل  هابتشا و  زا  ساسح -  تیعقوم  نینچ  رد  درگاش - 
داشرا تقیقح  هب  ار  داتـسا  هدرک و  يریگـشیپ  یـشزغل  نینچ  زا  تحارـص ، اب  هنرگ ، و  فیطل ، ياهیئوج  هراچ  اـب  ناـکما  تروص  رد  دـیاب 

. دیامن
زا عـضوم  نآ  هطقن و  نآ  ربارب  رد  درگاـش  دـیاب  دـش ، فـقوتم  باـتک ، زا  ياهطقن  رد  درگاـش ، سرد  باـتک و  حیحـصت  يارب  داتـسا  رگا 

: دسیونب نینچ  باتک ،
. تسا هدیسر  اجنیدب  سرد ، باتک و  حیحصت  هلباقم و  ضرع و  ینعی  حیحصتلا » غلب   » ای ضرعلا » غلب  »

تاظوفحم یسررب  ششوک و  یعس و  رد  رارمتسا   - 5

ار اهنآ  تیمها  و  درک ، يدنب  هجرد  تیمها ، ظاحل  زا  ار  اهـسرد  رظن ، ناعما  هعلاطم و  حیحـصت و  ندرک و  ظفح  رد  درگاش  هکنآ  زا  سپ 
هرکاذم دروم  ار  دوخ  تاظوفحم  تامولعم و  دیاب  دـیناسر  ماجنا  هب  اهنآ  هرابرد  ار  شیوخ  هفیظو  و  داد ، رارق  یگدیـسر  دروم  بیترت ، هب 

دروم دیآیم  تسد  هب  دوشیم و  طابنتـسا  تاظوفحم  نیا  زا  هک  ار  یتاکن  دئاوف و  و  دهد ، رارمتـسا  ار  اهنآ  رد  قمعت  رکفت و  هداد و  رارق 
. دزادرپب هثحابم  وگتفگ و  هب  داتسا ، سرد  هسلج  نارضاح  زا  یخرب  اب  اهنآ  هرابرد  و  هداد ، رارق  هجوت  مامتها و 

. میراد شیپ  رد  ار  يرتلصفم  نایب  هدنیآ -  ياهثحب  نمض  عوضوم -  نیا  هرابرد 

یملع تالاغتشا  يارب  يزور  هنابش  تاعاس  يزیر  همانرب   - 6

ینعی راک  نیا  اریز  دیامن ؛ يزیر  حرط  يدنب و  میـسقت  دوخ ، یلیـصحت  همانرب  قبط  ار  دوخ  يزور  هنابـش  ياهتـصرف  تاقوا و  دـیاب  درگاش 
هدنامزاب دیاب  درگاش  ددرگیم . وجشناد  یلیصحت  ياهتصرف  یملع و  رمع  دایدزا  تکرب و  بجوم  تاقوا ، میـسقت  هنازور و  همانرب  نتـشاد 

یئاهب تمیق و  و  هدومن ، یباـیزرا  ار  نآ  ناوتیمن  هک  تسا  اـهبنارگ  ناـنچنآ  ناـسنا  رمع  هدـنامزاب  اریز  درامـشب ؛ تمینغ  ار  شیوخ  رمع 
. درک نییعت  نآ  يارب 

. بش همین  زا  سپ  تاعاس  اهرحس و  ندرک ، ظفح  يارب  اهتصرف  تاقوا و  نیرتهب 
. نادادماب تاعاس  یملع ، ياهوگتفگ  ثحب و  يارب  تصرف  نیرت  یلاع  و 

. زورمین تاقوا  شراگن ، تباتک و  يارب  عقوم  نیرت  بولطم  و 
. دشابیم زور  تاعاس  هدنامزاب  ناهاگنابش و  هرکاذم ، هعلاطم و  یسررب و  يارب  اههظحل  نیرتدنمدوس  و 

، زور تاعاس  رد  ندرک  ظفح  زا  ناهاگنابـش  رد  بلاطم  ندرک  ظفح  هک  تسا  نیا  دنکیم  دییات  ار  نآ  زین  هبرجت  هک  یتانایب  اههتفگ و  زا 
(359  ) تسا يریس  ماگنه  زا  رتدنمدوس  هدعم ، ءالتما  مدع  یگنسرگ و  تلاح  رد  بلاطم  ظفح  هکنانچ  دشابیم ؛ رت  عفان 

هب راـیغا و  زا  یلاـخ  یناـکم  اـج و  دـیاب  ددرگ  باـیماک  قفوم و  ـالماک  دوـخ ، تاـمولعم  یـسرروغ  ظـفح و  رد  دـهاوخب  يدرگاـش  رگا 
يراج و ياهدور  هایگ و  هزبس و  ادص و  رس و  لیبق  زا  زاس  لوغشم  هدننک و  مرگرس  لماوع  زا  هک  دنک  باختنا  ار  یجند  لحم  حالطـصا :
شمارآ و لد و  شیاسآ  عنام  لماوع ، نیا  اریز  دشاب ؛ رودب  تسا -  دایز  اجنآ  رد  تاکرح  دـمآ و  تفر و  هک  مکارت -  رپ  عراوش  اههار و 

. دزاسیم مهارف  ار  یمدآ  هشیدنا  بلق و  یناشیرپ  قرفت و  تابجوم  و  دشابیم ، رطاخ  غارف 
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سرد هب  زاغآ  يارب  هژیو  تعاس  زور و  باختنا   - 7

: تسا هدمآ  ثیدح  رد  نوچ  دهد ؛ رارق  نادادماب  نیتسخن  تاعاس  رد  ار  دوخ  سرد  دیاب  درگاش 
(360  ) اهروکب یف  یتمال  كروب 

. تسا هدش  هداد  رارق  نم  ناوریپ  تما و  يارب  یتکربرپ  كرابم و  تاظحل  ناونع  هب  نادادماب ، نیتسخن  تاعاس 
: دیامرفیم ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  هک  مینیبیم  رگید  ثیدح  رد  زین  و 

ریخ و تاـظحل  ار  ناهاگحبـص  هک  مدومن  تساوخرد  شیوـخ  راـگدرورپ  زا  نم  اریز  دیـشاب ؛ شناد  ياـیوج  یهاگحبـص ، تاـظحل  رد  »
(361 .« ) دهد رارق  متما  يارب  تداعس  ینوزف و  تکرب و 

. دهد رارق  دوخ  سرد  زاغآ  زور  ار  هبنشجنپ  زور  دیاب  درگاش 
: تسا هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  و 

. دنک زاغآ  ار  دوخ  سرد  هبنشجنپ ، ای  هبنش و  زور  »
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رگید ، تایاور  بسح  رب  و 

ار هار  يزور ، نینچ  رد  لاعتم  دنوادخ  اریز  دینک ؛ ) زاغآ  يزور  نینچ  رد  ار  دوخ  سرد  و  ، ) دیوش ایوج  هبنشود  زور  رد  ار  شناد  ملع و 
(362 .« ) دزاسیم راومه  نایوجشناد ، ملع و  يایوپ  دارفا  يارب 

هب دش  زاغآ  هبنشراهچ  زور  رد  هک  يراک  ره   » اریز تسا ؛ یبسانم  زور  سرد ، هب  عورـش  يارب  هبنـشراهچ  زور  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  و 
.« دیسر دوخ ، نایاپ  ماجرف و 

يدنـس ذـخأم و  هب  نم  یلو  تسا ؛ هدرک  باختنا  سرد  هب  عورـش  يارب  یبسانم -  زور  ناونع  هب  ار -  هبنـشکی  زور  ءاـملع -  زا  یکی  هتبلا 
. ما هدشن  فقاو  ثیدح ، بتک  رد  باختنا ، نیا  يارب 

زج هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  دسریم ، رظن  هب  فلتخم  هتفه ، ياهزور  زا  کی  ره  رد  سرد  هب  عورـش  دروم  رد  تایاور  هکنیا  هب  هجوت  اب  )
ذخأـم سرد -  هب  عورـش  ظاـحل  زا  اـهزور -  نیا  زا  کـی  ره  يارب  تسا ، بساـنم  راـک  نیا  يارب  هتفه  ياـهزور  زا  کـی  ره  هعمج ، زور 

(. دشابیم دیدرت  دروم  یئاور ، كردم  رظن  زا  فلؤم ، هاگدید  زا  هبنشکی  زور  یلو  دراد ؛ دوجو  یئاور 

ثیدح سرد  هب  طوبرم  لئاسم  یسررب  هعلاطم و  رد  مامتها  تدش   - 8

هلاسم رد  دزرو . تردابم  ثیدـح ، ندینـش  هب  یتاظحل  نینچ  رد  هدومن و  عامـس  داتـسا ، زا  زور  تاعاس  زاغآ  رد  ار  ثیدـح  دـیاب  درگاش 
، خیراوت تغل ، تاکن ، دئاوف و  ماکحا ، یناعم ، لاجر ، دانـسا ، رد  هعلاطم  یـسررب و  زین  و  نآ ، هب  طوبرم  مولع  هب  لاغتـشا  ثیدح و  عامس 
ار لئاسم  هنوگ  نیا  دیاب  . ) دنادن اور  ار  يراگنا  لهس  هحماسم و  هنوگچیه  ثیدح ، عاونا  ریاس  لسرم و  دنـسم ، فیعـض ، نسح ، حیحص ،
رد لئاسم  نیا  یـسرروغ  هعلاطم و  اریز  دهد ؛ ) رارق  یـسررب  هعلاطم و  دروم  تقد  هب  دراد  میقتـسم  طابترا  دـنویپ و  ثیدـح ، سرد  اب  هک 

وزاب تسا . ینید  ماکحا  نیبم  رسفم و  هدوب و  تعیرش  هب  تبسن  هاگآ  ملاع و  هک  تسا  یـسک  يوزاب  ود  لاب و  ود  زا  یکی  ثیدح ، سرد 
رد دـناوتیم  شخبورین ، يوزاب  لاب و  ود  نیا  ددـم  هب  ینید  ملاع  درف  کی  و  . ) تسا ثیدـح  ندـناوخ  تئارق و  ینید ، ملاـع  رگید  لاـب  و 

(. ددرونرد ار  یهلا  ینامسآ و  وج  نیا  يایاوز  مامت  هدمآرد و  زاورپ  هب  یهلا  ماکحا  نیئآ و  يازفا  حور  زیگنا و  لد  ياضف 
مامتها ثیدح ) میهافم  یناعم و  كرد   ) تیارد و هب  دیاب  هکلب  دنک ؛ تعانق  ءافتکا و  ثیدـح ، ندینـش  عامـس و  فرـص  هب  دـیابن  درگاش 

هب ندرک  لمع  ثیدح و  ياوتحم  میهافم و  نتفای  زاب  و   ) تیارد ثیدح ، غیلبت  رـشن و  زا  دوصقم  فده و  اریز  دراد . لوذـبم  ار  يرتناوارف 
. دشابیم نآ )
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اه نآ  عبانم  تاظوفحم و  تاعلاطم و  یسررب  تقد و   - 9

تاظوفحم هب  عجار  هژیو  هب  و  هداد ، رارق  هعلاطم  دروم  ار  اـهنآ  اصخـش  اـی  و  هدرک ، تئارق  داتـسا ، دزن  هک  یبتک  لـقن  تیاور و  دروم  رد 
زا لقن  رد  رظن  ناعما  تقد و  لذـب  زا  و   ) دراد لوذـبم  یفاک  تیانع  مامتها و  تسا -  هدروآ  مهارف  بتک  هنوگ  نیا  يـالبال  زا  هک  دوخ - 

تیاور لقن و  رد  درگاش  هک  یعجارم  لاجر و  هب  دانـسا  ینعی  ( ) 363  ) یناسا اریز  دـیامنن ؛ ) غیرد  دوخ ، تاظوفحم  لقن  زین  و  بتک ، نیا 
نآ يداینب  تاصخشم  همانـسانش و  و  باسنا »  » ناونع هب  دیامنیم  دانتـسا  اهنآ  هب  ار  دوخ  تایاکح  تایاور و  و  تسا ) یکتم  اهنادب  دوخ 

. دوشیم یقلت  بتک 
ياهریبعت اـی  و  دیارـسیم ، دوخ  اـی  دـناوخیم و  هک  يرعـش  اـی  دربیم و  راـک  هب  داتـسا  هک  یئاـه  هژاو  یقلت  رد  دـیاب  وجـشناد  درگاـش و 

هقالع قوش و  صرح و  دـیامنیم ) فیلات  هک  یباتک  ای  و   ) دـنکیم هقیلـس  قوذ و  لامعا  اهنآ  نتخادرپ  نتخاـس و  رد  داتـسا  هک  یبسچلد 
(. دزاس رادیب  دوخ  رد  نآ  تفایرد  بلاطم و  نیا  حیحص  یقلت  رد  ار  شیوخ  یگتسبلد  قایتشا و  تلاح  و  ، ) دریگ راک  هب  ار  دوخ  دیدش 

تامولعم وا ، داتـسا  هک  دیآرب  یـسک  یئاسانـش  ددص  رد  هدرک و  تیاور  لقن و  ار  شزرارپ  مهم و  لئاسم  روما و  هک  دـنک  یعـس  وا  دـیاب 
. دیامن یهاگآ  عالطا و  بسک  اهنآ  لاثما  داتسا و  تانایب  عجارم  دانسا  هرابرد  زین  تسا و  هدرک  ذخا  يو  زا  ار  شیوخ 

نآ شراگن  تباتک و  قیرط  زا  یملع  ياههیامرس  شناد و  زا  يرادساپ  تنایص و   - 10

هب ددرگ و  قفوم  تسا -  هدروآ  مهارف  هدرشف  ياههتـشون  رـصتخم و  بتک  زا  هک  دوخ -  تاظوفحم  رد  شواک  یـسررب و  هب  درگاش  رگا 
هرابرد قیقحت  ثحب و  هب  یگدرـشف ، راصتخا و  هلحرم  زا  دـیاب  دـبای ، تسد  اهنآ  دـنمدوس  شزرارپ و  تاکن  دوجوم و  تالاکـشا  طـبض 

ياهیـسررب اب  دـیاب  لاقتنا  نیا  ددرگ . لقتنم  لصفم ، بتک  ینعی  یلبق ، ياـهباتک  زا  رت  گرزب  رت و  هدرتسگ  طوسبم و  بلاـطم  بتک و 
بلاج و ياهگرب  هخاش و  قیقد و  لئاسم  شزرااب و  تاـکن  دـیاب  دـشاب و  هارمه  یمکحتـسم ، رمتـسم و  ياهشـشوک  ماـمتها و  قیقد و 

راک ردـنا  تسد  هک  ار  ینونف  مولع و  مامت  طوبرم و  هباشتم  لـئاسم  تازاـیتما  تاـهج  یملع و  هدـیچیپ  لـئاسم  تالکـشم و  لـح  تیفیک 
قیلعت و قیرط  زا  ار  اهنآ  تسا  هتفای  تسد  اهنادب  داتسا ، زا  عامتسا  هدافتسا و  قیرط  زا  ای  بتک و  هعلاطم  نمض  رد  و  تسا ، اهنآ  هرکاذم 

. دیامن طبض  شراگن 
 - دشاب ینف  ملع و  ره  هرابرد  هکنآ  ول  و  هدینـش -  نارگید  زا  ای  تسا و  هدروخرب  نآ  هب  اصخـش  هک  ار  يدنمدوس  هتکن  چیه  دیابن  درگاش 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  زا  دزرو . تردابم  نآ  ظفح  شراگن و  هب  رتدوز  هچ  ره  دیاب  هکلب  دنک ؛ یقلت  ریقح  زیچان و 
: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ملس )

. دیرآ رد  دنب  دیق و  هب  ار  شناد  ملع و  ملعلا :» اودیق  »
: دندرک ضرع 

؟ تسیچ نآ  مسر  هار و 
: دومرف

(. دنام ياج  رب  اپ  رادیاپ و  ریزگان ، دزاس و  دودسم  ار  نآ  زیرگ  رارف و  هار  دناوت  یم  ( ) 364  ) شراگن آ تباتک و 
نآ زا  ینانخـس  درکیم و  دـمآ  دـش  تسلاـجم و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا یبـن  اـب  راـصنا  زا  یکی  هک  دـناهدرک  تـیاور  زین  و 

؛ دراد نانخس  نیا  هب  يدیدش  یگتـسبلد  هقالع و  هک  درکیم  ساسحا  دوب و  زیگنا  تفگـش  دنیآ و  شوخ  وا  يارب  هک  دینـشیم  ترـضح 
نایـسن و هب  عجار  ار -  دوخ  هوکـش  ینارگن و  بتارم  تهج  نیمه  هب  دراد . هاـگن  شرطاـخ  رد  ار  ترـضح  نآ  تاـنایب  تسناوتیمن  یلو 

: دومرف وا  هب  ترضح  تشاذگ . نایم  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  اب  یشومارف - 
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. ریگ ددم  دوخ  تسد  زا 
(365  ) سیونب ار . شنانخس  هک  دومرف  هراشا  وا  تسد  هب  و 

: دناهتفگ اذل 
ار اههیام  نیا  دناوتیمن  دنکن ، طبـض  تبث و  ار  نآ  درواین و  ذـغاک  رازفا و  تشون  يور  رب  ار  دوخ  یملع  ياههیام  تامولعم و  هک  یـسک 

. تسا نازیرگ  رارف و  هدشان ، طبض  ياههیام  هنوگ  نیا  نوچ  ( ؛ دیامن بوسحم  شیوخ  شناد  ملع و  رامش  رد 
(. ددرگیم تسدیهت  نآ  زا  ملع ، لماح  و  دوشیم ، عقاو  یشومارف  لواطت  نایسن و  دربتسد  دروم  اههیامرس  نیا  دوشن  هتشون  هک  هاگنآ  ات  و 
. درک میهاوخ  دای  هراب  نیا  رد  ار  يرگید  ثیداحا  رابخا و  لاعتم -  دنوادخ  تساوخ  هب  شراگن -  تباتک و  بادآ  زا  ثحب  نمض  رد  ام 

تمه یئالاو  موزل  یناوج و  طاشن و  نارود  تصرف  مانتغا   - 11

. دنز رمک  هب  تمه  نماد  هزادنا  یب  و  هدیزرو ، مامتها  لومعم  دح  زا  شیب  ملع ، زا  یئایوپ  ششوک و  دهج و  دج و  رد  دیاب  درگاش 
تلاح رطاخ و  شیاسآ  غارف و  تقو  دنکن . هدنـسب  تعانق و  زیچان ، مک و  رادـقم  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا ثاریم  زا  ندـش  دـنمهرهب  رد  و 

 - دروآ موجه  نادـب  ماقم  هاج و  تسایر و  رگ و  هابت  ضراوع  لماوع و  هکنآ  زا  لبق  ار -  یئانرب  یناوج و  هرود  زاغآ  یباداش و  طاـشن و 
لکشم اهدرد و  نیرت  تخس  نیرت و  هدنشک  یتسرپرس ، تسایر و  زا  یعون  ره  هب  ناسنا  يراتفرگ  یئارگ و  تلاطب  اریز  درامـشب ؛ تمینغ 

. تسا یلیصحت  تفرشیپ  يارب  اهیرامیب  نیرت  میخدب  نیرت و 
یب دیتاسا ، زا  ار  دوخ  دنک و  یقلت  لماک  ظاحل ، ره  زا  ار  نتـشیوخ  یـسک  رگا  دشاب . رذح  رب  تخـس  تلاح ، نیا  سرریت  زا  دیاب  درگاش 
مک تقامح و  رگنایامن  و  ینادان ، لهج و  تقیقح  یملع و  شنیب  صقن  نیع  زیمآرورغ ، تلاح  نیا  دـشیدنیب -  تسرد  رگا  دـنیب - ؛ زاـین 
رد و  دزاس ، فقوتم  یملع ، لحارم  زا  ياهلحرم  چـیه  رد  ار  دوخ  دـیابن  ناـسنا  . ) تسا وا  تفرعم  یملع و  هیامرـس  تلق  رادومن  و  يدرخ ،

رمع هک  تسا  هدرتسگ  ناوارف و  ردـقنآ  یملع ، هتخانـشان  هتفایان و  تاکن  تالوهجم و  اریز  دـنک ؛ يزاین  یب  لامک و  ساـسحا  نتـشیوخ ،
طقف هک  لیـصحت  نارود  هاتوک  رمع  هب  دـسر  هچ  ات  تسا ، رـصاق  اسران و  اهنآ  فشک  نتفای و  زاـب  يارب  ناـهج ، یتسه  رمع  هکلب  و  حون ،

نآ زا  دوخ  ای  هداد و  رارق  درگاش  راـیتخا  رد  ار  یملع  لوهجم  طاـقن  هدرتسگ  اـنفرژ و  ياـیرد  زا  ياهرطق  هرود ، نیا  رد  دـناوتیم  ناـسنا 
. ددرگ دنمهرهب 

سرد تاسلج  رد  تکرش  رارمتسا  همادا  یگتسبمه و  ظفح   - 12

رد اریز  دنک ؛ ظفح  داتـسا ، تاسلج  عون  ره  اب  ناکما  تروص  رد  هکلب  و  سرد ، هسلج  اب  ار  شیوخ  یگتـسبمه  تمزالم و  درگاش ، دـیاب 
دـنمدوس و تاـکن  هب  شیپ  زا  شیب  درگاـش  هتـشاذگ و  ینوزف  هب  ور  بدا ، ملع و  لیـصحت  بـتارم  تـکرب  ریخ و  یگتـسبمه ، نـیا  هیاـس 
هب دنمدوس  تاکن  نیا  هب  یـسرتسد  . ) تفایزاب یملع  رتافد  بتک و  يالبال  زا  ار  تاکن  نیا  دشابن  نکمم  دیاش  هک  دـباییم  تسد  یعونتم 

، یملع تاسلج  یط  رد  داتـسا  یلو  دـنک . ادـیپ  یهاگآ  اههتـشون  بتک و  رد  اهنآ  زا  یخرب  هب  ناوتب  اـت  دراد  زاـین  یناوارف  تصرف  تقو و 
رد مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  هکنانچ  دـهدیم ؛ ) رارق  درگاـش  راـیتخا  رد  تمحز ؛ نودـب  غیرد و  یب  ار  دنمـشزرا  تاـکن  نیرتشیب 

: تسا هدومرف  هدرک و  هراشا  هتکن  نیمه  هب  میدرک  دای  نآ  زا  البق  هک  یثیدح 
ینبامرخ نوچمه  دنمـشناد  ملاع و  اریز  دوش ؛ هدرزآ  لولم و  ترطاخ  دنمـشناد ، ملاع و  اب  تسلاجم  ینیـشنمه و  ندش  ینالوط  زا  دـیابن  »
(366 « ) تفاورف وت . يارب  نآ  زا  یئاراوگ  تاکن  عفانم و  بطر  ات  یشاب  نآ  هارب  مشچ  ینیشنب و  راظتنا  هب  نآ  ياپ  رد  دیاب  هک  تسا 

(. دزاس نیریش  ار  تماک  نآ ، دهش  (و 
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، یصاصتخا یصخش و  سرد  هب  ندرک  ءافتکا  اریز  دزاس ؛ دودحم  شیوخ ، یصاصتخا  سرد  ندینـش  هب  طقف  ار  دوخ  تمه  دیابن  درگاش 
ياههنیجنگ داتسا ، ددعتم  عونتم و  ياهسرد  نوچ  درامگ ؛ تمه  رگید  سورد  هب  لاغتشا  يارب  دیاب  هکلب  تسا ؛ وا  تمه  یهاتوک  هناشن 

یفاک لمحت  تیفرظ و  دادعتـسا و  شوه و  ياراد  هک  یتروص  رد  درگاش -  دـیاب  هک  تسا  یعونتم  گنراگنر و  ياهرهوگ  نوگاـنوگ و 
. دریگرب ياهشوت  دوشیم ، هدوشگ  اهرهوگ  هنیجنگ و  نیا  ربارب  رد  وا  يوسارف  هک  يرد  ره  زا  دشاب - 

: دنک ضرف  نینچ  هدومن و  تکراشم  سورد  نآ  رد  رگید ، ناتسود  نادرگاش و  اب  دیاب  اذل  درامش ». تمینغ  ار  مد  : » حالطصا هب  و 
(. دیآیم باسح  هب  وا  یصاصتخا  سرد  رامش  دادع و  رد  و   ) تسوا نآ  زا  ددرگیم  مرگرس  نادب  داتسا  هک  یسرد  ره 

ظاحل زا  هک  یـسورد -  هب  دنک  یعـس  دـیاب  درادـن ، ار  سورد  همه  تفایرد  طبـض و  يارب  مزال  یئاناوت  هک  دـیامن  ساسحا  وجـشناد  رگا 
رد ار  بادآ  نیا  درگاـش  دـیاب  يرآ  دزاـس . مرگرـس  اـهنآ  تیمها  بیترت  هب  ار  نتـشیوخ  دراد -  رارق  تسخن  هجرد  رد  تـیمها  شزرا و 

. دنک تیاعر  یمسرریغ  و  ( 367 « ) هقرفم  » سورد
: تفگ دیاب  یمسر  ياهمانرب و  سورد  ینعی  ( 368 « ) میساقت  » سرد دروم  رد  اما 

. تسین هتسیاش  سورد ، نآ  رد  وا  دورو  دشابن ، اراد  ار  یسورد  نینچ  بلاطم  تفایرد  طبض و  یئاناوت  تردق و  هک  يدرگاش 

سرد هسلج  هب  دورو  بادآ  تیاعر   - 13

تیحت مالس و  اهنآ  رب  دسریم -  هسلج  نارضاح  همه  شوگ  هب  هک  اسر -  یئادص  اب  دیاب  ددرگیم . داتـسا  هسلج  دراو  درگاش  هک  هاگنآ 
. دیوگ

. دراد میدقت  داتسا ، هب  ًاصاصتخا  ار  يرت  هنامیمص  رت و  مرگ  دورد  مالس و  و 
: دندقتعم نادنمشناد  زا  یخرب 

هک تسا  یعضاوم  دراوم و  هلمج  زا  دندرگ -  نآ  رد  هرکاذم  ثحب و  مرگرس  دنهاوخیم  نارضاح  هک  یملع -  تاقلح  سرد و  تاسلج 
. درک مالس  نارضاح  رب  نآ ، هب  دورو  ماگنه  دیابن 

سکع اریز  دـشابیم ؛ اـج  هب  باوص و  قـح و  روـخ  رد  ياهیرظن  هیرظن ، نیا  دـناهدرک . دنـسپ  دـییات و  ار  هیرظن  نیا  ءاـملع ، زا  یهورگ  و 
ریـسم زا  ار  نانآ  انایحا  نداد -  خـساپ  نیا  و  دـنیوگ ، خـساپ  وا  تیحت  دورد و  هب  نارـضاح  هک  تسا  نیا  دراو ، هزات  ندرک  مالـس  لـمعلا 

هب دـهدیم ، تسد  نارـضاح  هب  یتلاح  نینچ  ابلاغ  هکناـنچ  دربیم ، ناـیم  زا  ار  اـهنآ  رکف  زکرمت  بلق و  روضح  هتخاـس و  فرحنم  ثحب ،
زا ار  نادرگاش  داتسا و  نخس  هتـشر  دوخ ، ندرک  مالـس  اب  ار  يدراو  هزات  درف  کی  یملع ، هلاسم  کی  حیـضوت  ریرقت و  ءانثا  رد  رگا  هژیو 

. دشابیم رتنوزف  دومن ، تردابم  مالس  هب  دراوم  نآ  رد  دیابن  هک  یعضاوم  دراوم و  نایز  زا  یلمع  نینچ  نایز  دزاس ، هتخیسگ  مه 
ار یلحم  ناکما -  تروص  رد  دـیاب -  ددرگ  سرد  هسلج  دراو  ساسح ، عقاوم  هنوگ  نیا  رد  دـهاوخب  يدرگاش  رگا  هتکن ، نیا  هب  هجوت  اب 
 - دوشیم غراف  سیردـت  زا  هک  هاگنآ  اـت  داتـسا -  هکیروط  هب  دـشاب  یفخم  داتـسا ، هاگدـید  زا  هک  دـنک  باـختنا  سرد  هسلج  لـخاد  رد 

بجوم تسا ، ماوت  تکازن  بدا و  طباوض  اب  هکنآ  رب  هوـالع  سرد ، هسلج  هب  یتیفیک  نینچ  اـب  نادرگاـش  دورو  ددرگن . وا  روضح  هجوتم 
. ددرگ ءادا  زاس -  ناشیرپ  هدننک و  لوغشم  لماوع  زا  نآ  تینوصم  ظاحل  زا  قیقحت -  ثحب و  قح  زین  دوش و  ءافیا  نآ  قح  ددرگیم 

. تشگ دهاوخ  ریذپ  ناکما  قح  ود  نیا  نایم  عمج  هجیتن  رد  و 

ملعم راوج  رد  سولج  نیزاوم  تیاعر   - 14

؟ تفرگ رارق  وا  رانک  رد  داتسا و  راوج  رد  ناوتیم  یطئارش  هچ  رد  ایآ 
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کیدزن داتـسا ، هب  ار  دوخ  ات  درادرب  ماگ  نارـضاح  ندرگ  رـس و  يور  زا  سرد  هسلج  هب  دورو  ماگنه  دیابن  مالـس ؛ میدقت  زا  سپ  درگاش 
قح ، ) دنیـشنب داتـسا  رانک  راوج و  رد  دـناوتب  هک  دـشابن  يدـح  رد  وا  ینـس  بتارم  یملع و  ماقم  رگا  اذـل  دریگ . رارق  وا  راوج  رد  دزاس و 
نیا رد  هکنانچ  دنک ، سولج  دیـسر  هک  یئاج  نامه  هب  دیاب  هکلب  دـیامن ؛ ) روبع  نارگید  لوک  رـس و  زا  داتـسا ، هب  برقت  رطاخ  هب  درادـن 

(369  ) سا . هدیسر ام  هب  یثیدح  هراب 
ماقم و هکنآ  ای  و  دننک ، توعد  داتـسا  رانک  رد  نتـسشن  سلجم و  ردـص  فرط  هب  ار  وا  احیرـص  سرد ، سلجم  نارـضاح  ای  داتـسا و  رگا 

دنهدیم حیجرت  دندنم و  هقالع  تخس  نارضاح ، ای  داتسا و  هک  دنادب  هکنیا  ای  و  دیامن ، سولج  داتـسا  راوج  رد  هک  دنک  باجیا  وا  تلزنم 
داتسا الثم  هک  تروص  نیا  هب  دشاب ؛ رگید  نادرگاش  تحلصم  هب  نورقم  داتسا ، راوج  رد  وا  نتسشن  ای  و  دریگ ، رارق  داتـسا  رانک  رد  وا  هک 

و نارگید ، زا  رت  نسم  يدرگاش  نانچ  هکنیا  ای  و  دتفا ، دنمدوس  نارضاح ، يارب  يو  هرکاذم  هک  دیامن  هرکاذم  ياهنوگ  هب  وا  اب  دهاوخیم 
داتـسا يوـس  هب  ار  یهار  تیعمج ، ناـیم  زا  دـناوتیم  درگاـش  نیا  يدراوـم ، نـینچ  رد  ، ) تـسا يرتـنوزف  تلیـضف  تیحالـص و  ياراد  اـی 

هار اقالخا  دـنفظوم  رگید  نادرگاش  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  اساسا  و  . ) درادـن دوجو  يراتفر  نینچ  يارب  یقالخا  عناـم  هنوگچیه  و  دـیاشگب )
(. دریگ رارق  وا  رانک  راوج و  رد  ات  دنشاب  داتسا  يوس  هب  يدرگاش  نینچ  ياشگ 

سولج لحم  هب  تبسن  نارگید  تیولوا  قح  تیاعر   - 15

رد هتخاس و  کیدزن  داتـسا  هب  ار  نتـشیوخ  دنک  یعـس  دیاب  دـشاب  داتـسا  رانک  رد  هک  دـنک  باجیا  درگاش ، تیعقوم  تلزنم و  ماقم و  رگا 
کیدزن داتسا  هب  ار  دوخ  ردقنآ  دیابن  یلو  دیامن . عامتسا  كرد و  الماک  ار  داتسا  نانخس  تقشم ، تمحز و  نودب  ات  دریگ ، رارق  وا  راوج 

. ددرگ یقلت  تکازن  دودح  زا  جورخ  بدا و  ءوس  ناونع  هب  وا  لمع  هک  دزاس 
صوصخم شرف  طاسب و  هداجس و  هدخم و  دنـسم و  سابل و  يور  رب  ار  دوخ  مادنا  زا  يوضع  ای  سابل و  میدش : روآدای  زین  البق  هکنانچ  و 

. دهدن رارق  داتسا 
نآ هب  تبـسن  نارگید  زا  وا  درک ، باختنا  سرد  سلجم  رد  نتـسشن  يارب  ار  یلحم  نارگید ، زا  لبق  يدرگاش  رگا  هک  میوش  رکذتم  دـیاب 

هچرگا دـیامن ؛ لاغـشا  ار  وا  لحم  هتخاس و  شمارآان  دـنکرب و  دوخ  ياج  زا  ار  وا  يرگید  درف  هک  تسین  اور  و  تسا ، یلوا  قحا و  لحم ،
. دشاب رتراوازس  لحم  نآ  رد  وا  سولج  هدوب و  يرتنوزف  یگتسیاش  تقایل و  ياراد  يدرف  نینچ  سولج ، بادآ  نیزاوم  بسح  رب 

: دیوگیم نادنمشناد  زا  یکی 
رازاب و رد  هک  یـشورفتسد  روهشیپ و  دننامه  و  دنامیم ، رادـیاپ  ناکم ، لحم و  نآ  هب  تبـسن  درگاش  قح  سپ ، نیا  زا  یطئارـش  نینچ  رد 

نایم زا  يو  صاصتخا  قح  ناـکم ، نآ  زا  وا  تقوم  يرود  ندـش و  ادـج  رطاـخ  هب  تفاـی  سنا  یناـکم ، لـحم و  اـب  ناـبایخ ؛ زا  ياهشوگ 
زور ود  یکی  رگا  تشگ -  سونام  نادـب  درک و  باختنا  دوخ  يارب  هژیو  یناکم  اـج و  داتـسا ، سرد  سلجم  رد  يدرگاـش  رگا  دوریمن .

دهاوخ ظوفحم  ناکم ، نآ  هب  تبسن  وا  قح  ددرگ -  سرد  هسلج  رد  تکرش  روضح و  هب  قفوم  سپس  دنک و  تکرش  سرد  رد  تسناوتن 
. دنام

. تسا نآ  لاثما  و  رکذ ، زا  ترابع  هدئاف  نیا  دشابیم و  زامن  رد  ياهدئاف  نمضتم  هک  تسا  يراج  زین  رازگزامن  هرابرد  مکح  نیمه  و 

سرد هسلج  نارضاح  هب  تبسن  تکازن  بدا و  تیاعر   - 16

هب اهنآ  هب  تبـسن  بدا  راهظا  تقیقح ، رد  اریز  دشاب ؛ تکازن  بدا و  اب  ماوت  سرد ؛ هسلج  نارـضاح  ءاقفر و  هب  تبـسن  درگاش  راتفر  دـیاب 
نـالاسگرزب و تسا  فظوم  اـقالخا  درگاـش ، نیارباـنب  تسا . وا  سرد  هسلج  هب  نداـهن  جرا  مارتـحا و  داتـسا و  اـب  نتـشادهگن  بدا  هلزنم 
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. دیامن ءادا  مارتحا ، ظاحل  زا  ار  نانآ  قح  دهن و  جرا  داتسا ، سرد  سلجم  رد  ار  شناتسود  ءاقفر و  نانگمه و 

درک لاغشا  ار  نارگید  سولج  لحم  دیابن   - 17

دوخ ياج  زا  یـسک  هک  دهد  حیجرت  دـشاب و  عقوتم  دـیابن  زین  و  ددرگ ، سرد  هسلج  ناگدـننک  تکرـش  زا  کیچیه  محازم  دـیابن  درگاش 
. دنک شکشیپ  وا  هب  ار  نآ  دزیخرب و 

یمارگ ربمایپ  نوچ  دنیـشنن ؛ ناکم  نآ  رد  وا  ياـج  هب  و  دوشن ، وا  فراـعت  میلـست  تسا  فظوم  دـش ، رما  نیا  هب  رـضاح  مه  یـسک  رگا  و 
: تسا هدومرف  هدرک و  یهن  یلمع ، نینچ  زا  ار  ناسنا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا

. دنیشنب اجنآ  رد  دوخ  ات  درک  دنلب  شدوخ  ياج  زا  ار  یسک  دیابن 
: دومرف هفاضا  زین  و 

اج و دوخ  سولج  يارب  دراو  هزاـت  درف   ) اـت ( 370 « ) دـیزاس هدرتسگ  هداشگ و  نیدراو ، يارب  ار  سلجم  راـکنیا ، ياـج  هب  تسا  رتهب  یلو  »
(. دبایب یناکم 

دهاوش و زا  و  دشاب ، سرد  هسلج  نارـضاح  يارب  ياهدـئاف  تحلـصم و  هب  نورقم  رگید ، يدرگاش  ياج  رد  يدرگاش  نتـسشن  رگا  يرآ ،
، رگید درگاش  ياج  لاغـشا  یتروص  نینچ  رد  دنک ، سولج  وا  ياج  رد  هک  تسا  دنمقالع  تخـس  درگاش ، نیا  هک  دیآرب  نینچ  زین  نئارق 

(. دنک لاغشا  وا  رطاخ  ياضر  اب  ار  يرگید  درف  ياج  دناوتیم  ینعی  ، ) تسا عنامالب  اقالخا 

دریگ رارق  سرد  هقلح  هدر  رد  دیاب  درگاش   - 18

هللا یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  نوچ  دـنک ؛ سولج  يرگید  درگاش  يولج  ای  سرد و  هقلح  نایم  رد  ترورـض -  زاین و  نودـب  دـیابن -  درگاـش 
یهلا فطل  رهم و  زا  دورطم  دنیشنب ، سرد  سلجم  هقلح و  نایم  رد  هک  ار  یـسک  ترـضح ، نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

(371  ) سا . هدومرف یفرعم 
ریزگان سرد -  ندینـش  يارب  ای  تیعمج و  ندوب  هوبنا  ماحدزا و  تلع  هب  ای  سرد و  هسلج  طیحم  تیدودحم  یگنت و  رطاخ  هب  رگا -  هتبلا 

تسا عنامالب  هنوگنیدب  وا  نتسشن  ددرگ ، سرد  سلجم  هقلح  نایم  رد  سولج  هب 

تخادنا یئادج  سونام ، درف  ود  نایم  سولج ، ماگنه  دیابن   - 19

و دنواشیوخ ، کیدزن و  درف  ود  نایم  زین  و  رـسپ ، ردپ و  نایم  ای  و  ردارب ، ود  نایم  نتـسشن -  ناکم  اج و  باختنا  روظنم  هب  دیابن -  درگاش 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  نوچ  دنک ؛ سولج  اهنآ -  لیامت  رطاخ و  ياضر  اب  زج  رگیدـکی -  رادتـسود  بحم و  رای  ود  نایم  ای 

(372  ) سا . هدومرف یهن  دنهد -  هزاجا  نیفرط  هک  يدراوم  يانثتساب  رگیدکی -  اب  سونام  درف  ود  نایم  نتسشن  زا  ملس )

نارضاح شیاسآ  تیاعر   - 20

، وا نتسشن  يارب  و  هتفگ ، تینهت  ودب  دراو ، هزات  صخـش  دورو  ضحم  هب  دنفظوم  اقالخا  سرد ، هسلج  رد  ناگدننک  تکرـش  نارـضاح و 
نأـش و روخ  رد  دـنزاس و  يو  سولج  ياـیحم  هداـشگ و  ار  سلجم  وا ، رطاـخ  هب  دـننک و  زاـب  یئاـج  وا  يارب  هتخاـس و  هداـمآ  ار  سلجم 

. دنهن جرا  ار  وا  تیصخش  دنراذگیم -  مارتحا  وا  نارقا  لاثما و  هب  هک  هنوگنآ  شماقم - 
هقیضم رد  نارضاح  دوخ  هک  دنک  ساسحا  زین  و  دوش ، مهارف  وا  نتـسشن  يارب  یئاج  ات  ددرگ  هداشگ  هدامآ و  هسلج  وا ، سولج  يارب  رگا 
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تشپ ولهپ و  رب و  اب  دیابن  وا  دزاسن . نهپ  نیمز ، يور  رب  دنارتسگن و  ار  دوخ  دنک و  روج  عمج و  حالطصا : هب  ار  نتـشیوخ  دناهتفرگ ، رارق 
. دنک هیکت  یسک  هب  دوخ 

جنر دیاب  ددرگن و  نارگید  محازم  هرخالاب  و  . ) دتفا نوریب  تیعمج  نایم  زا  دوخ  و  هدرک ، اجباج  ار  دوخ  نتفر ، شیپ  سپ و  اب  دـیابن  زین  و 
(. دشاب اریذپ  زاب  شوغآ  اب  نارگید ، یتحار  ربارب  رد  ار  دوخ 

نارگید سرد  رد  هلخادم  مدع   - 21

هتشر هک  ددرگیم  بجوم  ای  و  درادن ، طابترا  سرد  نآ  اب  هک  ینخس  دروآ ، نایم  هب  ینخس  نارگید ، یـصاصتخا  سرد  رد  دیابن  درگاش 
هب طوبرم  هک  ار  ینخـس  دـیابن  دـندرک  زاغآ  ار  دوخ  سرد  یهورگ ، رگا  دزاس . هتخیـسگ  مه  زا  ار  داتـسا  نادرگاـش و  يوگتفگ  ثحب و 

ناربج و لباق  ادعب  هک  دروآ . نایم  هب  رگید  ياهتصرف  رد  ار  نآ  دناوتیم  هک  ینخس  دزاس ، حرطم  تسا  رگید  سورد  ای  هتـشذگ و  سرد 
سرد نآ  اـب  هک  یبلاـطم  ندرک  وگزاـب  دـنهدب ، ار  يراـک  نینچ  هزاـجا  وا  هب  سرد ، نآ  نادرگاـش  داتـسا و  رگا  هتبلا  دـشابیم . كرادـت 

. دوب دهاوخ  عنامالب  دراد ، یگناگیب 

نارگید نخس  رد  تکراشم  هلخادم و  مدع   - 22

ادـصمه و وا  اب  تسا  وگتفگ  مرگرـس  داتـسا ، اب  هک  يدرگاش  ینعی  رگید ، درگاش  يوگتفگ  نمـض  درادـن ، قح  اـقالخا  يدرگاـش  چـیه 
مه وا  اب  بلطم  داریا  رد  زین  داتـسا  هرکاذم  ثحب و  نمـض  درادـن  قح  وا  صوصخب  دـیامن . تکرـش  ود  نآ  نانخـس  رد  و  ددرگ ، نابزمه 

. دوش زاوآ 
: دیوگیم ءامکح  زا  یکی 

هچرگا دـنکن ؛ اجبان )  ) تلاخد تکراشم و  رگید ، یـسک  ره  ای  داتـسا و  راتفگ  نانخـس و  رد  ناسنا  هک  دـنکیم  باـجیا  تکازن ، بدا و  »
(373 .« ) دشاب نانخس  نآ  هب  تبسن  يرتنوزف  یهاگآ  عالطا و  ياراد 

: دیوگ هراب  نیا  رد  زین  ( 374  ) يرعاش
هلها ثیدحلا  یف  كراشت  و ال 

هلصا هعرف و  تفرع  نا  و 
. یشاب هدرک  یئاسانش  البق  ار  نانآ  نخس  هخاش  هشیر و  عرف و  لصا و  هچرگا  نکن ، تلاخد  هرکاذم ، نخس و  لها  راتفگ  رد 

. درادن دوجو  راک ، نیا  يارب  یعنام  چیه  دنهد ، تیاضر  تلاخد ، نیا  هب  درگاش ) ای  داتسا و  ینعی   ) هدنیوگ دوخ  رگا  نکل 

نادرگاش داتسا و  اب  نتشادهاگن  بدا   - 23

هک هاگنآ  رگم  درادن ، ار  وا  هیبنت  یهن و  قح  يرگید  درف  چـیه  داتـسا -  زجب  دومن -  بدا  هئاسا  يرگید  درگاش  هب  نادرگاش  زا  یکی  رگا 
 - تحیصن زردنا و  قیرط  زا  ناهن -  رس و  رد  هکنآ  ای  و  دنک ، يریگولج  يدرگاش  نانچ  بدا  هئاسا  زا  ات  دزاس  فظوم  ار  درف  نآ  داتـسا ،

. ددرگ رگیدکی  هب  تبسن  اهنآ  بدا  هئاسا  عنام 
یئاناوت دح  رد  دنفظوم -  نادرگاش  همه  دنک ، راتفر  تکازن  بدا و  فالخرب  داتسا  دوخ  اب  هسلج ، نارـضاح  نادرگاش و  زا  یکی  رگا  اما 

دوخ هکنآ  ول  دنیآرب و  داتسا  زا  يرای  تیامح و  ددص  رد  و  دننک ، يریگولج  وا  راتفر  زا  دنزاس و  شدرط  هدومن و  خیبوت  ار  وا  شیوخ - 
عنام داتسا ، قح  ءادا  روظنم  هب  نادرگاش  دیاب  کلذ  عم  دیامن ، راهظا  ار  شیوخ  تشذگ  یشوپ و  مشچ  يدرگاش  نینچ  تراسج  زا  داتسا 
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. دندرگ وا  هب  تبسن  درگاش  تراسج 

سرد رد  تبون  تیاعر   - 24

دناوتیمن وا  دنک . تاعارم  ریخأت ، میدقت و  ظاحل  زا  ار  شیوخ  تبون  دیاب  دناوخب ، داتـسا  رب  ار  دوخ  سرد  دـهاوخیم  درگاش  هک  هاگنآ 
. دزادنا ولج  ار  دوخ  سرد  تئارق  هدومن و  لاغشا  ار  اهنآ  یصاصتخا  تبون  نارگید ، تیاضر  هزاجا و  نودب 

زا يدرم  ءانثا  نیا  رد  دیسر ؛ ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  روضح  یـشسرپ ، حرط  يارب  راصنا  زا  یکی   » هک دناهدرک  تیاور 
: دومرف وا  هب  ترضح  دروآ ) نایم  هب  ینخس  ترضح ، نآ  اب  يراصنا  درم  يوگتفگ  نیح  رد  و  ، ) دش دراو  فیقث  هلیبق 

نیـشنب شیوخ  ياج  رد  نک و  گنرد  یمک  تشاذگ . نایم  رد  نم  اب  ار  ياهلاسم  وت ، زا  شیپ  يراصنا ، درم  نیا  ردارب ، يا  فیقثاخا =  ای 
(375 .« ) مینک زاغآ  يراصنا ، درم  نیا  زاین  تجاح و  ندروآرب  هب  وت ، هتساوخ  هب  یگدیسر  زا  لبق  ات 

: دناهتفگ
هک  - ) تبون مدقت  زا  ندرک  رظنفرـص  و  برق ، زا  تشذگ  راثیا و  هنوگ  نیا  اریز  دهد ؛ رارق  نارگید  رایتخا  رد  ار  دوخ  تبون  دیابن  درگاش 
اب يراگزاسان  يرود و  رطاخ  هب  هکلب  ددرگیمن ؛ یقلت  یقالخا  لامک  ناونع  هب  اهنت  هن  دوریم -  تسد  زا  ناسنا  تصرف  نآ ، رذـگهر  زا 

. دهدیم ناشن  لیصحت  رما  رد  ار  ناسنا  تمه  شهاک  صقن و  نتخومآ ، ) شناد 
هزاجا زین  داتسا  دوخ  تسا و  تحلصم  هب  نورقم  دریگ ، رایتخا  رد  ار  نارگید  تبون  يدرگاش  هچنانچ  هک  دنک  ساسحا  نینچ  داتـسا ، رگا 

اب هتبلا  دناوخب ، تبون  زا  جراخ  رد  ار  شیوخ  سرد  داتـسا -  رما  زا  تعاطا  لاثتما و  ماقم  رد  درگاش -  دـیاب  دـنک ، رداص  ار  يراک  نینچ 
. تسا هدرک  روظنم  راک  نیا  رد  ار  یحیحص  فده  هدوب و  لامک  یشیدنا و  لآم  هب  ماوت  داتسا ، دیدباوص  رظن و  هک  هشیدنا  نیا 

روخ رد  وا ، راک  نیا  دهد ، رارق  یئانشآان  بیرغ و  درگاش  رایتخا  رد  ار  دوخ  سرد  تبون  درگاش ، رگا  هک  دندقتعم  نادنمشناد  زا  یـضعب 
تیاعر تمرح و  ظفح  بیرغ و  دارفا  نداهن  جرا  مارتحا و  هب  یتسدرود  دح  ات  مدرم  همه  نوچ  تسا ؛ یهلا  ياضر  هب  نورقم  بابحتسا و 

(376  ) نک . یم دییات  ار  بلطم  نیمه  هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  زین  یتیاور  هراب ، نیا  رد  دنتسه . فظوم  اهنآ  لاح 
مدـقم وا  تبون  هک  يدرگاش  دـیآ و  شیپ  يرورـض  یتجاح  دراد -  رارق  يدـعب  تبون  رد  وا  سرد  هک  يدرگاش -  يارب  رگا  ناسنیدـب  و 
تبون رد  ار  دوخ  سرد  ات  دـهد  رارق  يدرگاش  نینچ  راـیتخا  رد  ار  دوخ  تبون  هک  تسا  بحتـسم   ) ددرگ هاـگآ  دـمآ ، شیپ  نیا  زا  تسا 

(. دیامن یگدیسر  شیوخ  يرورض  جئاوح  هب  دناوتب  دناوخب و  لوا 
ای تجاح و  ءاضق  لیبق  زا  يرورـض  ياـهراک  يارب  روضح ، زا  سپ  هچ  رگا  دـشابیم ، هسلج  رد  روضح  زا  تراـبع  نتفرگ  تبون  كـالم 
دح زا  جراخ  سرد ، هسلج  هب  وا  تدوع  تشگزاب و  هک  دـنامیم  ظوفحم  یتروص  رد  وا  تبون  هتبلا  دوش . جراخ  هسلج  زا  ءوضو  دـیدجت 

(. دوریم نایم  زا  وا  تیولوا  قح  تبون و  الا  و  . ) ددرگن ینالوط  فراعتم ،
اهنآ زا  کی  ره  سرد  هب  عورـش  يارب  ار  تبون  دیاب  داتـسا  دـنبای  روضح  هسلج  رد  نامز  کی  رد  توافتم ، سرد  ود  يارب  درگاش  ود  رگا 

دح هب  ددرگیم  سیردت  هک  یملع  میلعت  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  نآ  زا  هدافتسا  هعرق و  هب  لسوت  هک  تسا  یهیدب  دزاس . صخـشم 
ریخم تبون  نییعت  رد  داتـسا  دـشابن ، ترورـض  بوجو و  ياراد  رظن  دروم  ملع  میلعت  رگا  یلو  دـشاب . هدیـسر  ترورـض  موزل و  بوجو و 

ناشروضح ظاحل  زا  اهنآ  يواست  تروص  رد  و  هدومن ، تبون  بیترت  تیاعر  تسخن ، هک  تسا  بحتسم  زین  یطئارش  نینچ  رد  هتبلا  تسا .
. دوش لسوتم  هعرق  هب  سرد  هسلج  رد 

يراک نینچ  دروآ ، مهدرگ  سرد ، کی  رد  مهف -  كرد و  ظاحل  زا  اهنآ  ندوب  ربارب  يواست و  تروص  رد  ار -  نادرگاش  همه  داتسا  رگا 
. دشابیم اور  زئاج و  زین 

هب رگا  دهدیم ) يرای  سرد  حیـضوت  هداعا و  رد  ار  داتـسا  و  دوشیم ، باختنا  نادرگاش ، عمج  نایم  زا  یلوا  هک   ) هسردم سردم  دـیعُم و 
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 - هسردم نادرگاش  تبون  رب  ار  نارگید  تبون  دنناوتیمن  دندرگ ، فظوم  هسردم -  نادرگاش  يارب  ینیعم  تقو  رد  مه  نآ  سرد -  ءارقا 
مهب روضح  سرد  هسلج  رد  هسردم ، نادرگاش  زا  لبق  هسردـم ، زا  جراخ  نادرگاش  هچرگا  دـنزادنا ، ولج  نانآ -  تیاضر  هزاجا و  نودـب 
اهنآ همه  هب  میلعت  هکنآ  ای  و  دشاب ، هدیـسرن  بوجو  دح  هب  هسردم  جراخ  نادرگاش  میلعت  سیردت و  هک  یتروص  رد  هتبلا  دنـشاب . هدناسر 

. دسرب بوجو  دح  رس  هب  اهنآ  زج  هسردم و  لها  زا  معا 
، هسردـم لها  هب  سیردـت  رد  هسردـم ، سردـم  دـیعم و  و  دـسرب ، بوجو  دـح  رـس  هب  هسردـم ، زا  جراخ  نادرگاش  هب  سیردـت  رگا  یلو 

لها رب  ار  نانآ  هب  سیردت  تبون  ناوتب  هک   ) تسا یئانثتـسا  دراوم  نامه  زا  يدروم  نینچ  ایآ  دـننکن ، بجاو  يرورـض و  فیلکت  ساسحا 
ینعی زور -  نآ  یـصاصتخا  هفیظو  ماجنا  درک و  سیردـت  نانآ  هب  یمازلا ، فیلکت  بوجو و  مکح  هب  دـیاب  اـی  و  تشاد ) مدـقم  هسردـم ،
جراخ نادرگاش  تبون  رب  ار  هسردم  لها  تبون  دـیاب  هکنآ  ای  و  دریگ ؟ ماجنا  يرگید  زور  رد  ات  هدومن  اهر  ار -  هسردـم  لها  هب  سیردـت 

؟ تخادنا ولج  هسردم ، زا 
سیردـت هسردـم ، زا  جراخ  نادرگاش  هب  اصاصتخا -  زور -  نآ  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  یلو  دـشابیم . لمع  لباق  قوف ، هوجو  زا  کـی  ره 

دهد صاصتخا  هسردم ، نادرگاش  هب  سیردت  يارب  ار  يرگید  زور  و  دنک ،

داتسا رضحم  رد  سولج  نیزاوم  تیاعر   - 25

هک هنوگنامه  هب  دنک و  سولج  داتـسا ، ربارب  رد  میدرک -  يروآدای  لصفم  روطب  البق  هک  یتیفیک  نامه  هب  سرد -  ماگنه  هب  دیاب  درگاش 
. دشاب داتسا  رضحم  رد  وا  بدا  تکازن و  رگنایامن  وا  نتسشن  زرط  دیاب  میدش ، رکذتم  هتشذگ  ياهشخب  رد 

یـسک چیه  زا  راک  نیا  رد  ینعی  ، ) درادرب دوخ  اب  ار  نآ  اصخـش  دریگ و  دوخ  هارمه  ار  دوخ  یـسرد  باتک  دوریم ، سرد  هسلج  هب  یتقو 
تـسد هب  ار  نآ  هکلب  دـهدن ، رارق  نیمز  يور  رب  هداـشگ -  زاـب و  تروص  هب  تئارق -  ندـناوخ و  لاـح  رد  ار  باـتک  و  دریگن ، ) کـمک 

. دنک تئارق  ار  سرد  نآ ، يور  زا  هتفرگ و 

سرد تئارق  ماگنه  هب  ءاعد  ندناوخ  داتسا و  رضحم  زا  هزاجا  بسک   - 26

هک ( ) 377  ) نا هدش  روآدای  نادنمشناد  زا  یهورگ  ار  هتکن  نیا  دنک . زاغآ  سرد  تئارق  هب  داتسا -  زا  هزاجا  بسک  زا  لبق  دیابن -  درگاش 
(. دیامن هزاجا  بسک  داتسا  زا  سرد ، تئارق  يارب  درگاش  دیاب 

: دیوگب درب و  هانپ  ادخ  هب  ناطیش  رش  زا  ینعی  ، ) دنک هذاعتسا »  » دیاب داد  وا  هب  ار  تئارق  هزاجا  داتسا ، هک  هاگنآ  و 
(. میجرلا ناطیشلا  نم  میلعلا  عیمسلا  هللااب  ذیعتسا  ای -  میجرلا -  ناطیشلا  نم  میلعلا  عیمسلا  هللااب  ذوعا  ای -  میجرلا -  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

: دیوگب و   ) دزاس يراج  نابز  رب  ار  لاعتم  دنوادخ  مان  سپس 
(. میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هب الثم   ) دتـسرف دورد  مالـسلا ) مهیلع   ) شنادـناخ و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  رب  هتفگ و  ساپـس  ار  يادـخ  نآ ، زا  سپ 
: دیوگب هنومن  ناونع 

(. نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و  نیملاعلا ، بر  هللادمحلا 
. دنک راثن  نیملسم ، ریاس  نتشیوخ و  نادنمشناد و  شیوخ و  ناداتسا  همه  نیدلاو و  داتسا و  هب  ار  دوخ  ياعد  نآ ، زا  دعب 

. تسا ياهدیدنسپ  بوخ و  راک  دیامن ، دوخ  یسرد  باتک  فلؤم  راثن  زین  ياهژیو  ياعد  هچنانچ  و 
لمع وا -  بایغ  رد  ای  داتـسا  روضح  رد  نآ  هلباقم  هعلاطم و  رارکت و  اـی  سرد و  ره  هب  ندومن  زاـغآ  ماـگنه  هب  ناسنیدـب -  دـیاب  درگاـش 
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. دنک
، لاعتم دنوادخ  زا  زین  باتک  فنصم  يارب  میتفگ  هکنانچ  و  دنک ، ءاعد  ار  داتـسا  اصاصتخا  دنکیم ، تئارق  داتـسا  رب  ار  سرد  هک  هاگنآ  و 

. دیامن ترفغم  تمحر و  بلط 
: دیوگ نینچ  دیاب  دیامنیم  داتسا  راثن  ار  دوخ  ياعد  درگاش ، وجشناد و  هک  یتقو 

: دیوگب ای  و  دشاب » یضار  ام  داتسا  زا  ادخ  انخیش : نع  هللا  یضر   » ای دشاب » یضار  امش  زا  ادخ  مکنع : هللا  یضر  »
. دشاب داتسا  دوخ  زا  ترابع  اهنآ ، فده  دیاب  هک  اهاعد  هنوگ  نیا  لاثما  و  دشاب » یضار  ام  ربهار  ماما و  زا  دنوادخ  انماما : نع  هللا  یضر  »
ره رد  دوخ -  هبون  هب  زین  داتـسا  و  دنک ، ءاعد  ار  دوخ  داتـسا  زین  مود  هبترم  يارب  دیاب  تفای ، تغارف  سرد ، ندناوخ  زا  وجـشناد  هک  هاگنآ 

. دیامن ءاعد  وا  هرابرد  تفرگ -  رارق  دوخ  يوجشناد  ياعد  لومشم  هک  یتقو 
كرت ار  نآ  نایـسن ، ای  یعالطا و  یب  تلع  هب  اـی  و  دـنک ، تلفغ  نیماـضم  ندرک  داـی  ندـناوخ و  زا  دوخ ، سرد  حاـتتفا  رد  وجـشناد  رگا 

اب سرد  حاتتفا  اریز  دروآ ؛ وا  دای  هب  ار  نآ  دهد و  میلعت  يو  هب  ار  روکذم  ياعد  قوف و  نیماضم  هداد و  رادـشه  وا  هب  داتـسا  دـیاب  دـیامن ،
رد هک  درادیم  فظوم  ار  مدرم  همه  زین ، ثیداحا  راـبخا و  دـشابیم . نتخومآ  شناد  ياـهنیئآ  بادآ و  نیرتمهم  زا  روکذـم ، نیماـضم 

(378  ) نرآ ياج . هب  ار  وا  ساپس  هدروآ و  نابز  هب  ار  يادخ  مان  مهم ، ياهراک  هب  ندومن  زاغآ 
. دیآیم رامش  هب  ناسنا  ياهراک  نیرت  شزرارپ  نیرتمهم و  زا  زین  ندناوخ  سرد 

داتسا نانخس  هداعا  رارکت و  هرکاذم و  هب  مامتها   - 27

دعاوق دنمدوس و  تاکن  بقارم  سرد ، سلجم  رد  دننکیم و  یهارمه  سرد ، رد  ار  يو  دنتـسه و  وا  سردمه  هک  یناسک  اب  دیاب  درگاش 
هداعا و دوخ ، نایم  ار  داتسا  تانایب  نانخـس و  و  دیامن ، هرکاذم  ثحب و  دنراپـسیم ) رطاخ  هب  ار  اهنآ  و   ) دنـشابیم اهنآ  لاثما  طباوض و  و 
؛ دراد حیجرت  نآ ، ندرک  ظفح  دئاوع  دئاوف و  رب  تهج  ره  زا  هک  تسا  یمهم  دـئاوف  نمـضتم  سرد ، هرکاذـم  ثحب و  اریز  دـننک ؛ رارکت 

هار نیرتهب  نآ ، هرکاذـم  هک  یلاح  رد  دریگ ؛ تروص  هابتـشا  شزغل و  اب  هارمه  انایحا -  سرد -  ندرک  ظفح  تسا  نکمم  هکنیا  لیلد  هب  )
(. دشابیم شزغل  هابتشا و  ناربج  زین  ندرک و  ظفح  يارب 

زا ياهراپ  یگدنکارپ  نتفر و  دای  زا  و  راکفا ، تتـشت  ناهذا و  قرفت  زا  شیپ  سرد و  هسلج  زا  نتـساخرب  زا  سپ  هلـصافالب  دیاب  نادرگاش 
رارکت نارگید  اب  ار  هرکاذم  نیمه  زین  بسانم  ياهتـصرف  رد  سپـس  دنزرو و  تردابم  سرد  هثحابم  هرکاذم و  هب  ناشنهذ ، زا  تاعومـسم 

. دننک
جرح و ساسحا  هرکاذم ، يارب  تسا  ملع  بلاط  هک  یـسک  نآ  و  دسریمن ، هثحابم  هرکاذم و  هیاپ  هب  تیمها  ظاحل  زا  يرما  چیه  نیاربانب 

. دیامنیمن يراوشد 
. دنک یلاخ  هناش  نآ  هب  تبسن  هفیظو  ءادا  زا  دیابن  دیامنیم ، يراومهان  يراوشد و  ساسحا  رگا  ای  و 

زا هک  يریباعت  میهافم و  و  دنک ، هرکاذم  نتشیوخ  اب  دوخ  دیاب  تفاین  دوخ  يارب  یقیفر  رای و  سرد ، هثحابم  هرکاذم و  يارب  وجـشناد  رگا 
دوخ رطاخ  هفیحـص  رب  ار  نآ  هدرک و  ددم  نآ  يرادـیاپ  ظفح و  هب  ات  دـیامن  رارکت  هضرع و  شیوخ  رطاخ  نهذ و  رب  تسا  هدینـش  داتـسا 

. دشابیم نابز  رب  ظفل  رارکت  دننامه  رطاخ ، هنهپ  لد و  هفیحص  رب  یملع  موهفم  ینعم و  رارکت  اریز  دراگنب ؛
ياج زا  هدرپس و  یشومارف  تسد  هب  ار  نآ  دنک و  ءافتکا  سرد ، هسلج  رد  داتسا  تانایب  لقعت  رکفت و  رب  افرص  یـسک  دتفایم  قافتا  رتمک 
لاح نیع  رد  یلو  دـیامنن ، هداعا  رارکت و  يرگید  ای  دوخ و  اـب  ار  سرد  نآ  هجو  چـیه  هب  و  دـیوگ ، كرت  ار  سرد  هسلج  دزیخرب و  دوخ 

(. دیامن ظفح  ار  دوخ  يرادیاپ  وا  ینهذ  ياههتخودنا  و  ، ) ددرگ بایماک  قفوم و  سرد ، نآ  هب  تبسن 
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سرد هداعا  هثحابم و  هاگ  هب  داتسا  تمرح  ظفح   - 28

داتسا تغارف  فارـصنا و  زا  سپ  دنناوتیم  یلو  دنزرو ؛ تردابم  نآ  هرکاذم  هثحابم و  هب  سرد ، هسلج  طیحم  جراخ  رد  دیاب  نایوجـشناد 
يادص رس و  هک  دنیامن  رازگرب  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  هرکاذم  دننکیم - ) هثحابم  هرکاذم و  هب  مادقا  سرد ، هسلج  طیحم  دوخ  رد  سرد ، زا 

بدا و ءوس  ناونع  هب  لمع  نیا  دسرب ؛ داتسا  شوگ  هب  اهنآ  يادص  رس و  هک  دننک  هثحابم  یتیفیک  هب  رگا  اریز  دسرن ، داتسا  شوگ  هب  اهنآ 
هب ار  نآ  هک  اسر -  یئادص  اب  دیعم ، نیمه  دنشاب و  دیعم »  » ياراد ینادرگاش ، نینچ  رگا  صوصخ  هب  دش . دهاوخ  یقلت  داتسا  هب  تراسج 
رد مه  نآ  دوخ ، ینیشنردص  ندرک و  تسار  هنیس  سرد و  هداعا  تیلوئسم  لوبق  اب  و  دنک ، هداعا  ار  اهنآ  سرد  دناسریم -  داتـسا  شوگ 
هب بادآ  قالخا و  نیزاوم  هب  تبسن  لمع  نیرت ، هناگیب  تافص و  نیرت  تشز  ناونع  هب  راتفر  نیا  دیامن ، يدروامه  يو  اب  داتـسا ، رـضحم 

. دیآیم رامش 
هب اـی  يداـع و  درگاـش  هب  یـشیدنا ، تحلـصم  رطاـخ  هب  داتـسا  هک  تسا  یتـقو  زا  تراـبع  مه  نآ  و  دراد ، دوجو  زین  یئانثتـسا  دروم  هتبلا 

دهاوخیم داتسا  الثم  ، ) دزای تسد  سرد ، هداعا  ای  هثحابم و  هب  وا  رـضحم  رد  ات  دهد  هزاجا  تسا -  دیعم »  » تمـس ياراد  هک  يدرگاش - 
ای و  سیردـت ، یملعم و  ماقم  يارب  ار  وا  یگتـسیاش  ات  دـیامزایب  رگید ، ياهروظنم  هب  ای  میلعت  رما  رد  وا  یئآراک  نایب و  رظن  زا  ار  درگاـش 

نخـس داد  داتـسا ، روضح  رد  دناوتیم  درگاش  یطئارـش ، نینچ  رد  دنک ؛ ناحتما  ار  وا  یملع  بتارم  ای  و  دیامن ، زارحا  رگید  فادها  ریاس 
(. دزرو تردابم  وا  سرد  هداعا  هثحابم و  هرکاذم و  هب  هداد و 

یملع تارکاذم  هوحن  رد  یقالخا  نیزاوم  تیاعر   - 29

تبسن ار  نآ  هب  بیرق  یبادآ  ای  تفر و  نخس  داتسا ، هب  تبسن  اهنآ  زا  البق  هک  یتامارتحا  بادآ و  نامه  دنفظوم  اقالخا  نایوجشناد  همه 
تکازن بدا و  اب  هتخیمآ  يراتفر  هدرک و  تاعارم  یملع  تارکاذـم  تاثحابم و  رد  دوخ  دـیعم »  » اب ای  نتـشیوخ و  زا  رت  نسم  نادرگاش  هب 

زیتس هب  دـندرگیم -  ددرم  كاـش و  ناـشراتفگ ، هراـبرد  هک  هاـگنآ  دارفا -  هنوگ  نیا  اـب  دـیابن  نایوجـشناد  دـنریگ . شیپ  رد  اـهنآ  اـب  ار 
نایب و هب  دهدیم -  هزاجا  تاناکما  هک  اجنآ  ات  ماجنارس -  هدرک و  یـسررب  اهنآ  راتفگ  هرابرد  ارادم ، قفر و  هزیمآ  اب  دیاب  هکلب  دنزیخرب ؛

. دنبای تسد  تقیقح ، حیضوت 
روظنم هب  دیاب  دسر  مه  هب  اهنآ  رد  يدیدرت  ههبش و  دنبایرد و  تیعطاق  اب  ار  بلطم  قح  دنتسناوتن  بلطم  یـسررب  زا  سپ  نایوجـشناد  رگا 

. دنیامن هعجارم  داتسا  دوخ  هب  فده ، هب  لوصو 
؛ دـنیاینرب ثحب  دروم  بلطم  نافلاخم  ناقفاوم و  یفرعم  ددـص  رد  و  دـننکن ، شومارف  ار  بدا  نسح  ناـیب و  فطل  زین ، وا  هب  هعجارم  رد  و 

تعانق نکمم -  تیفیک  تروص و  ره  هب  قح -  ندـش  نشور  تقیقح و  نایب  تساوخرد  هب  افرـص  هعجارم  نیا  لـظ  رد  دـننک  یعـس  هکلب 
. دنیامن

هتسجرب نایوجشناد  یقالخا  یملع و  فئاظو   - 30

داشرا ار  دوخ  ياقفر  ناتـسود و  دیاب  دشابیم  رادروخرب  نانگمه ، نایم  رد  یقالخا ، یملع و  تالامک  شناد و  زا  یعون  هب  هک  يدرگاش 
شـشوک تمحز و  لذـب  هدومن و  قیوشت  بیغرت و  یگنهرف ، رئاخذ  ندروآ  مهارف  یملع و  تارکاذـم  یئآ و  مهدرگ  هب  ار  نانآ  هدومن و 

تبحم و زا  هک  یئوگتفگ  هرکاذم و  قیرط  زا  ار -  بلاج  بلاطم  یلک و  دـعاوق  دـنمدوس و  تاکن  هتخاس ، راومه  ملع ، هار  رد  دوخ  رب  ار 
. دهد رکذت  نانآ  هب  دریگیم -  هیام  يزوسلد 

ینوزف تکرب و  ریخ و  هب  یئامنهار ، داشرا و  نیا  لظ  رد  هک  دـنادب  دـیاب  ملع ، ) رد  یبسن  لامک  زا  رادروخرب  و   ) سانـشرس درگاش  نینچ 
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رد یملع  بلاطم  ات  دروآیم  دیدپ  شلد  رد  یتینارون  لاعتم ، دنوادخ  هدومن و  ددم  راگدرورپ -  لضفت  هیاس  رد  شیوخ -  شناد  هیامرس 
رجا و نارگید ، داشرا  رطاخ  هب  لضاف ، سانـشرس و  مانـشوخ و  درگاش  هنوگ  نیا  ایازم ، نیا  رب  هوـالع  دـنامب . رادـیاپ  راوتـسا و  شرطاـخ 

. دنکیم بلج  دوخ  هب  ار  راگدرورپ  رهم  تافتلا و  رظن و  نسح  هتخاس و  شیوخ  بیصن  ار  یناوارف  گرزب و  شاداپ 
رد راک ، هدزاب  رظن  زا  دزرو  غیرد  دوخ  نانگمه  هب  تبـسن  تاداشرا  هنوگ  نیا  زا  تسا  یملع  تالامک  زا  یعون  دـجاو  هک  يدرگاـش  رگا 

، دـنامب رادـیاپ  مه  رگا  و  دـهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  يرادـیاپ  وا  تامولعم  ینعی  دریگیم ، رارق  زوسلد  سانـشرس و  درگاـش  لـباقم  هطقن 
يارب هتکن  نیا  دـیآیمن ؛ دوـجو  هب  وا  ینهذ  ياههتخودـنا  رد  یملع ، ياههیامرـس  یگدـنیازف  تـکرب و  ریخ و  دوـب و  دـهاوخن  شخبرمث 

. تسا هدیسر  هبرجت  هب  ناینیسپ  ناینیشیپ و  زا  يرایسب  هورگ 
دسح کشر و  نارگید ، هب  تبسن  دیابن  تسا ، رادروخرب  يرتنوزف  شناد  زا  هدرک و  بسک  یترهـش  یملع ، تالامک  رظن  زا  هک  يدرگاش 
یملع يزاتـشیپ  و  شیوخ ، بلاج  مهف  كرد و  رطاخ  هب  و  هدیزرو ، تاهابم  دوخ  نانگمه  نارقا و  رب  دیابن  وا  دنک . ریقحت  ار  نانآ  هدرب و 

تنم يو  رب  دـنوادخ  یلو  تسا ؛ هتـشاد  رارق  نانامه  هدر  در  زین  وا  نوچ  ددرگ ؛ يدنـسپدوخ  رورغ و  بجع و  راـچد  نارگید ، هب  تبـسن 
. تسا هتخاس  هتسجرب  زاتمم و  شناتسود ، نالامه و  نایم  رد  ار  وا  هداهن و 

زا ار  یملع  ياههیام  یگدنیازف  تاکرب و  شیوخ ، ساپس  رارمتـسا  هیاس  رد  و  هدوب ، یهلا  تنم  تمعن و  نینچ  رازگـساپس  وا  دیاب  نیاربانب 
. دنک تساوخرد  لاعتم  دنوادخ 

ساپـس يدنـسپدوخ ، ) رورغ و  بجع و  نارقا و  رب  تاهابم  نارگید و  ریقحت  ياـج  هب   ) لـضاف هتـسجرب و  زاـتمم و  يوجـشناد  نینچ  رگا 
دزنابز وا  یقالخا  تفارـش  تلیـضف و  دریگ و  رارق  لماکت ، ریـسم  رد  وا  یگتـسیاش  نآ ، هیاس  رد  دزاس و  دوخ  هشیپ  ار  یهلا  تنم  تمعن و 

. تفای دهاوخ  ءاقترا  يرتالاو  یملع  لحارم  بتارم و  هب  ددرگ ، نارگید 
تیناسنا و ماقم  نیرتالاو  هب  ءاـقترا  رد  وا  لـماکت  راد  هدـهع  تلیـضف و  ریـسم  رد  ناـسنا  یباـیماک  نماـض  قیفوت و  یلو  لاـعتم ، دـنوادخ 

. تسا یملع  یلاع  جرادم  تیونعم و 

یتفتسم یتفم و  يوتف و  بادآ  باب 2 

هراشا

: همدقم

هک  ) تسا ياهدرتسگ  عیـسو و  باـب  يوتف ، عوضوم  اریز  تسا ؛ يداـیز  تیمها  شزرا و  ياراد  هک  مینکیم  داـی  یبلاـطم  زا  باـب  نیا  رد 
(. دراد دوجو  نآ  هنیمز  رد  یناوارف  بلاطم 

(: ددرگ نشور  يوتف  هلئسم  تیمها  ات   ) میروآیم ار  ریز  همدقم  روکذم ، ثحب  رد  دورو  زا  لبق  اذل  و 
گرزب و شاداپ  ياراد  لاح  نیع  رد  هرطاخمرپ و  مهم و  رایـسب  لـئاسم  زا  يوتف ، مکح و  ندرک  رداـص  ینعی  ءاـتفا »  » هلئـسم تسناد  دـیاب 
ءاـیبنا و ثراو  دـنکیم ، رداـص  يوـتف  مکح و  هک  يدـهتجم  یتـفم و  اریز  تـسا ؛ يردـقنارگ  دنمهوکـش و  تیعقوـم  و  ناوارف ، تلیـضف 

رطخ اب  هجاوم  و  شزغل ، ءاطخ و  ضرعم  رد  یلو  دـیامن ؛ مایق  تسا  یئافک  بجاو  هک  یفیلکت  کـی  ءادا  هب  دـهاوخیم  و  تسا ، ناربمغیپ 
: دناهتفگ اذل  دشابیم ؛

یلاعت هللا  نم  بئان  عقوم  یتفملا 
. دشابیم یهلا  تباین  ماقم  ياراد  هک  تسا  يرگ  حیشوت  دنکیم  رداص  مدرم  يارب  مکح  يوتف و  هک  یسک 

هنادنمـشیدنا و گنرد  موزل  نآ و  بادآ  يوتف و  هرابرد  دـیامن . تقد  اـقیمع  دوخ  راـتفگ  رد  دـیاب  و  دـیوگیم ، هچ  هک  درگنب  دـیاب  اذـل 
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دای ریز  رد  ار  اهنآ  زا  یئاه  هدـیزگ  بلاـج و  ياـهشخب  هک  تسا  هدـش  دراو  يراـثآ  راـبخا و  تاـیآ و  نآ ، رد  ندرک  زیهرپ  طاـیتحا و 
: مینکیم

يوتف مکح و  ندرک  رداص  هب  عجار  ینآرق  تایآ  فلا - 

هب اهنآ  رد  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  ای  يوتف  عوضوم  هک  تسا  هدرک  دای  يوتف  هرابرد  ار  يددـعتم ) تایآ  . ) میرک نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
: دروخیم مشچ 

(379  ) مکیتفی هللا  لق  کنوتفتسی ،
. دنکیم نایب  ار  ماکحا  و  دهدیم ، يوتف  امش  هب  ادخ  هک  وگب  دننکیم ، ءاتفتسا  وت  زا  مدرم  ربمایپ ، يا 

(380  ) قحل هنا  یبر  يا و  لق  وه ، قحا  کنؤبنتسی  و 
، يرآ وگب  تسا ؟ قح  هب  تمایق ، باذع و  ینعی  عوضوم ، نینچ  ایآ  هک  دنیامنیم  ءاتفتـسا  وت  زا  ینعی  دـننکیم ، لاؤس  يریگربخ و  وت  زا 

. دشابیم قح  هب  اعطق  عوضوم  نآ  هک  مراگدرورپ  هب  دنگوس 
(381 …  ) نامس تارقب  عبس  یف  انتفا  قیدصلا  اهیا  فسوی 

. نک رداص  مکح  یهبرف …  واگ  تفه  هرابرد  ام  يارب  و  هد ، يوتف  نیتسار ، قیدص و  ناسنا  يا  فسوی !
: دیامرفیم يوتف  مکح و  رودص  تهج  رد  يوتف ، ) طئارش  دقاف   ) دارفا دیدهت  روظنم  هب  لاعتم  دنوادخ 

(382  ) بذکلا هللا  یلع  اورتفتل  مارح  اذه  لالح و  اذه  بذکلا ، مکتنسلا  فصت  امل  اولوقتال  و 
دنوادخ رب  ادابم  ات  تسا ، مارح  زیچ  نآ  لالح و  زیچ  نیا  هک  دـیزاسن  يراج  نآ  هلیـسو  هب  ار  غورد  تسا ، ایوگ  نادـب  ناتنابز  هچنآ  يارب 

. دیدنبب غورد  لاعتم 
: دیامرفیم ای  و 

نوملعت ام ال  هللا  یلع  اولوقت  نا  و 
. دیئوگب دینادیمن  هک  ار  يزیچ  لاعتم ، دنوادخ  هرابرد  هکنیا  زا  دیشاب  رذح  رب  و 

: دیامرفیم ای 
(383  ) نورتفت هللا  یلع  ما  مکل  نذا  هللا  لق  الالح  امارح و  هنم  متلعجف  قزر  نم  مکل  هللا  لزنا  ام  متیءارا  لق 

مارح و ار  اهنآ  زا  یخرب  امـش  و  دروآ ، ورف  امـش  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هک  ار  يزور  قزر و  زا  رادـقم  نآ  دـینک  شرازگ  وگب  ربماـیپ ، زا 
؟ دیدنبیم غورد  وا  رب  ای  و  تسا ، هداد  ياهزاجا  تصخر و  نینچ  امش  هب  دنوادخ  ایآ  دیداد . رارق  لالح  ار  یضعب 

ياهنوگ هب  نآ  زا  یعون  : ) هدومرف میـسقت  عون  ود  هب  ار  يوتف  مکح و  ذـخأم  دنتـسم و  یتیفیک ، هچ  اب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دـینک  هظحـالم 
. دشابیم زاجم  نوذام و  دنوادخ -  فرط  زا  اهنآ -  هرابرد  رظن  يأر و  راهظا  يوتف و  رودص  رد  ناسنا  هک  تسا 

عجار اصخش ) وت  و   ) دباین ققحت  يرظن  يأر و  هرابرد  یهلا  نذا  رگا  نیاربانب  تسین .) زاجم  اهنآ  هرابرد  رظن  راهظا  رد  هک  رگید  یعون  و 
. يدنبیم ءارتفا  غورد و  لاعتم  دنوادخ  رب  یهد ، يوتف  ینک و  رظن  راهظا  اهنآ  هب 

نخـس هنوگچ  تسا -  وا  قلخ  نیرت  یمارگ  يو ، هاگـشیپ  رد  هک  شا -  هداتـسرف  لوسر و  زا  تیاـکح  ناوـنع  هب  هک  یهلا  راـتفگ  هب  رگنب 
: دیامرفیم يرآ  دیوگیم ،

(384  ) نیتولا هنم  انعطقل  مث  نیمیلاب  هنم  انذخال  لیواقالا  ضعب  انیلع  لوقت  ول  و 
رب وا  زا  دوـخ  يورین  شیوـخ و  تسد  هـب  دادیم ، تبـسن  اـم  هـب  اـجبان  ار  نانخـس  زا  ياهراـپ  ملـس ) هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ رگا 

. میدیردیم مه  زا  ار  وا  بلق  ندرگ و  گر  سپس  و  میتفرگیم ،
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نارگید هب  تبـسن  وا  دـیدهت  راذـنا و  دـیامرفیم ، دـیدهت  باـعرا و  هنوگ  نیا  ار  دوخ  قلخ  نیرتزیزع  لاـعتم ، دـنوادخ  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
؟ دنروآیم نابز  رب  وا  مان  هب  غورد و  هب  ار  ینخس  وا  ربارب  رد  دنوادخ و  روضح  رد  نانآ  هک  هاگ  نآ  دوب  دهاوخ  هنوگچ 

يوتف هب  طوبرم  ثیداحا  ب - 

(: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  نانخس 
قیرط زا  ار -  شناد  ملع و  هکلب  دریگب ؛ مدرم  تسد  زا  ار  نآ  هـک  دـنکیمن  غـیرد  مدرم  زا  هنوگنیدـب  ار  شناد  مـلع و  لاـعتم ، دـنوادخ  »

، شناد ملع و  لـماح  یناـسنا  ياـهورین  زا  قیرطنیدـب  ار  ناـنآ  و  ، ) دریگیم اـهنآ  تسد  زا  ناـشنایم -  زا  نادنمـشناد  ءاـملع و  نـتفرگرب 
ملع دقاف  نادان و  دارفا  دندرگ  ریزگان  ماجنارس ، دراذگن و  یقاب  ار  ینادنمـشناد  اهنآ  نایم  رد  هک  هاگنآ  ات  دزاسیم ) مورحم  تسدیهت و 

دنوش و هارمگ  دوخ  و  دنهد ، يوتف  مزال  ياهیهاگآ  تریصب و  نودب  زین  نانآ  و  دنیامن ، باختنا  شیوخ  ناتـسرپرس  اسؤر و  ناونع  هب  ار 
(. 385 « ) دنهد قوس  یهارمگ  هب  زین  ار  نارگید 

يوتف وا  هب  هک  تسا  یسک  هدهع  رد  یتفتسم  هانگ  دنک  رداص  ار  نآ  مزال ، یهاگآ  نودب  هدنهد  يوتف  هک  دنک  ذخا  ار  یئاوتف  یسک  رگا  »
(386 .« ) تسا هداد 

تبـسن ومه  تفگ :) دیاب  ، ) تسا يرت  نوزف  تراسج  تارج و  ياراد  مکح ، ندرک  رداص  يوتف و  ظاحل  زا  امـش  نایم  رد  هک  یـسک  نآ  »
(387 .« ) دشابیم يرتشیب  تراسج  ياراد  منهج ، شتآ  هب 

: دوشیم دای  اهنآ  زا  الیذ  هک  دنتسه  یناسک  زا  ترابع  تمایق ، زور  رد  مدرم  نیرت  بذعم  نیرت و  هجنکشرپ  »
. دشاب هدناسر  لتق  هب  ار  يربمایپ  هک  یسک   - 1

. دناسر لتق  هب  ار  وا  يربمایپ ، هک  یسک   - 2
. دزاس هارمگ  ار  مدرم  دهد و  يوتف  یهاگآ  ملع و  نودب  هک  یسک   - 3

(388 « ) ددرگ نارادناج  یشارت  هرکیپ  يزاس و  همسجم  راک  ردنا  تسد  هک  یسک   - 4
( مالسلا مهیلع   ) همئا نانخس 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 
: دنتسه لاعتم  دنوادخ  دزن  قلخ  نیرت  ضوغبم  درف ، ود  »

زیمآ تعدب  راتفگ  يأر و  رورغم  هتفیـش و  هتـشگ و  فرحنم  تسار  هار  زا  الآم  و  هتـشاذگاو ، دوخ  هب  ار  وا  لاعتم ، دنوادخ  هک  يدرف   - 1
يرآ دندش ، وا  هتفیش  هک  تسا  یمدرم  بیرف  یگتفیـش و  هنتف و  يارب  ياهزیگنا  لماع و  يدرف ، نینچ  دنزیم . هزور  زامن و  زا  مد  و  هدش ،

دوخ گرم  زا  سپ  هچ  تایح و  نامز  رد  هچ  شناوریپ -  یهارمگ  بجوم  لماع و  وا  تسا ، هدرک  مگ  ار  ناینیـشیپ  دشر  تیاده و  هار  وا 
. دشکیم شود  هب  ار  نارگید  ياهشزغل  تاهابتشا و  نارگ  راب  و  دشابیم ، - 

راتفرگ ریـسا و  و  دـهدیم ، جاور  ملع ، دـقاف  هاگآان و  مدرم  نایم  رد  یئالاک  شامق و  نوچمه  ار  شیوخ  یناداـن  لـهج و  هک  یـسک   - 2
. تسا ایند  هب  یگتفیش  هنتف و  ياهیکیرات  اهیگریت و 

. تسا هدرکن  شناد  ملع و  فرص  ار  یلماک  زور  چیه  يدرف  نینچ  هک  یلاح  رد  دنمانیم ؛ دنمشناد  ملاع و  اهامن ، ناسنا  ار  وا  و 
نآ ینوزف  زا  نآ  كدـنا  هک  تسا  هدـنیازف  یئاهزیچ  دروم  رد  وا  تالیامت  اههتـساوخ و  دزیخیم ، رب  باوخ  رتسب  زا  نادادـماب  هک  هاـگنآ 

و تشگ ، باریـس  ایند  رازنجل  هدـیدنگ و  بآ  زا  هک  هاگنآ  تسا .) شزرا  مک  تامولعم  فراعم و  اـی  اـیند و  لاـبند  ینعی  ، ) دـشابیم رتهب 
رد دزادرپب و  تالکشم  لصف  لح و  هب  حالطصا  هب  ات  تسشن  يرواد  ءاضق و  یسرک  رب  مدرم  نایم  رد  و  تخودنا ، ار  ياهدئاف  یب  بلاطم 

، یصخش رظن  يأر و  زا  دادمتسا  اب  ار  یفیجارا  ددرگ ، هجاوم  یمهم  هدیچیپ و  بلاطم  اب  ومه  رگا  دیآرب ، نارگید  ياهشزغل  ناربج  ددص 
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. دنکیم رداص  یعطق  نامرف  مکح و  نآ ، ساسا  رب  سپس  دزادرپیم و 
رد داینب  تسـس   ) يدوپ رات و  هک  تسا  یتوبکنع  نوچمه  یئارـس ، هوای  يزادرپ و  شزغل  یفاب و  ههبـش  رما  رد  يدرف  نینچ  نیارباـنب ، سپ 

. دشابیم هابتشا  راچد  ای  دیامیپیم و  ار  قح  هار  باوص و  قیرط  ایآ  هک  دنادیمن  دنتیم و  شیوخ ) نوماریپ 
 - یـصخش نینچ  اذل  تسا . رادروخرب  یهاگآ  ملع و  زا  درادن  شریذـپ  سح  اهنآ  هرابرد  هچنآ  هب  تبـسن  هک  دـنک  روصت  نینچ  دـیابن  وا 

. دسانشیمن تیمسر  هب  ار  ياهویش  شور و  شیوخ -  تادقتعم  زج 
( ، دروآ تسد  هب  نآ  رذگهر  زا  ار  یلطاب  هجیتن  و  ، ) دجنسب مه  اب  یـصخش ) هقیلـس  ياهرایعم  اب   ) ار اهنآ  دنک و  سایق  يزیچ  اب  ار  وا  رگا 

. دنکیمن بیذکت  ار  نآ  درادن و  یساره  دوخ ، یصخش  رظن  يأر و  راهظا  زا  لاح  نیع  رد 
يو هب  ات  دشوکیم  نآ  نامتک  ءافخا و  رد  نآ -  هب  تبـسن  یهاگآان  لهج و  رطاخ  هب  دشاب -  کیرات  مهبم و  وا  رظن  زا  یبلطم  هچنانچ  و 

: دنیوگن
. دیامنیم رداص  يوتف  مکح و  هدرک و  رظن  راهظا  نیا ، دوجو  اب  و  دناد ؛ یمن 

تخـس و  دـیاشگیم ، ) هعماـج  ناگدـید  ربارب  رد  ار  یعـالطا  یب  لـهج و  باوبا  هک   ) تسناد اـهینادان  اـهیگریت و  ماـمت  دـیلک  دـیاب  ار  وا 
ات دنکیمن  یهاوخشزوپ  درادن  یهاگآ  نادب  هک  هچنآ  زا  و  درادیم ، رب  ماگ  هناروکروک  اهیربخ  یب  يراو  رد  ددرگیم و  هابتشا  بکترم 

. ددرگ یقلت  بیع  صقن و  یب  دنامب و  ملاس  مدرم  نابز  تسد و  زا 
مه رد  ار  تالوقنم  تاـیاور و  دروآ . مهارف  شیوخ  يارب  یبیـصن  هرهب و  دـناوتب  اـت  دـنک  بسک  یتیعطاـق  شناد ، ملع و  رد  دـناوتیمن  وا 

. دنکارپیم مه  زا  ار  كاشاخ  سخ و  هدیکشخ و  ناهایگ  نافوط ، داب و  هکنانچنآ  دزاسیم ؛ یشالتم  مه  زا  اهنآ  و  دزیریم ،
، مارح سومان  وا  ياوتف  مکح و  قبط  رب  دنـشابیم . نالان  وا  زا  هتخیر  قحان  هب  ياهنوخ  و  نایرگ ، وا  زا  هتفر  تسد  زا  قحان  هب  ياـهثاریم 

. دوشیم یقلت  لالح 
. دیامنیم یتسدیهت  ءالخ و  ساسحا  دسریم  وا  تسد  هب  هک  یئاه  شسرپ  هب  خساپ  يارب 

(389 .« ) تسا قح  هب  ملع  یعدم  قحان  هب  دشابیم و  نآ  یعدم  دوخ  هک  تسا  یتسایر  یگتسیاش  دقاف  هرخالاب  و 
؟ تسیچ شناگدنب  رب  لاعتم  دنوادخ  قح  مدیسرپ  ترضح  نآ  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  نیعا  نب  ةرارز 

: دومرف
. دنروآ نابز  رب  دنیوگب و  دننادیم  هک  ار  هچنآ  »

(390 .« ) دنرواین نایم  هب  نآ  هرابرد  ینخس  هدومن و  گنرد  فقوت و  دننادیمن  هک  يزیچ  هب  عجار  و 
: دومرفیم هک  مدینش  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  تفگ  هک  تسا  ءاذح  هدیبع  یبا  زا 

تمحر ناگتشرف  دزای ، تسد  مدرم  يارب  يوتف  رودص  هب  قح ، هب  تیاده  زا  تیمورحم  نیع  رد  یفاک و  یهاگآ  ملع و  نودب  یسک  رگا  »
هانگ نارگ  راـب  نیا  و  ( ) 391 « ) ددنویپیم ودب  دـندرک  لمع  وا  ياوتف  هب  هک  یناسک  نیگنـس  راب  هدرک و  تنعل  ار  وا  باذـع ، ناگتـشرف  و 

(. درک دهاوخ  ینیگنس  وا  شود  رب  تمایق  زور  رد  اهنآ 
: دیوگیم لضفم 

: دومرف نم  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هللادبع  یبا 
كاله و راـتفرگ  ود ، نآ  هب  ندـش  راـچد  تلع  هب  مدرم  هک  ياهویـش  ود  منکیم ، یهن  رادرک  هویـش  ود  يوخ و  ود  تلـصخ و  ود  زا  ارت  »

: دنتشگ يدوبان 
ینک يرادنید  تسردان  لطاب و  ياهویش  اب   - 1

(392  ) دنا . هدرک ءادا  اعطق  ار  لاعتم  دنوادخ  قح  دننکن ، نینچ  رگا  .« ) یهد يوتف  مدرم  هب  هدیجنسن  هتسنادن و   - 2
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: دیوگیم هک  تسا  یماع » هیقف  ( » 393  ) همربش نبا  زا 
ترـضح نآ  دفاکـشب  مه  زا  مبلق  دـهاوخیم  مروآیم ، دای  هب  مدوب  هدینـش  مالـسلا ) هیلع   ) دـمحم نب  رفعج  زا  هک  ار -  یثیدـح  تقو  ره 

: دومرف
(: دیوگیم نینچ  هلمج  نیا  لابند  هب  همربش  یبا  . ) تسا هدرک  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  وا  مدج و  زا  مردپ  »
ترضح نآ  هک  تسا  هتسبن  غورد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رب  شدج  شدج و  رب  شردپ  هک  لاعتم  دنوادخ  هب  دنگوس 

: دومرف
هب ار  نارگید  هتخاس و  يدوبان  راچد  ار  دوخ  دـنک ، لمع  هدرک ) یئاسانـش  دوخ ، ياهکالم  یـصخش و  ياهرایعم  و   ) تاـسایق هب  سک  ره 

تـسد يوتف  رودص  هب  تسا  هدرکن  یئاسانـش  ار  هباشتم  مکحم و  خوسنم و  خسان و  ماکحا  هکنیا  اب  هتـسنادن ، هکنآ  و  دناشکیم ، يدوبان 
(394 « ) دروآیم مهارف  ار  نارگید  دوخ و  يدوبان  كاله و  تابجوم  دزای 

يوتف رودص  هلئسم  ندوب  ساسح  هرابرد  نید  ناگرزب  راتفگ  ج - 

: تفگیم نیعبات  زا  یکی 
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نارای  باحـصا و  زا  اهنآ  یگمه  هک  مدرک  كرد  ار  راصنا  زا  رفن  تسیب  دـص و  رـضحم  نم  »

خساپ رگید ، یـصخش  هب  يرگید  نآ  يرگید و  نآ  هب  یکی  نیا  درکیم ، شـسرپ  ياهلاسم  هرابرد  يرگید  زا  نانآ  زا  یکی  رگا  دناهدوب ،
.« تشگ یمزاب  لوا  درف  نامه  هب  خساپ  ءادا  هک  هاگنآ  ات  دادیم  عاجرا  ار  شسرپ  نیا  هب 

: دنکیم هفاضا  ومه  و 
اهنآ زا  کیچیه  مدومن ، كرد  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  رفن  تسیب  دص و  رـضحم  دجـسم ، نیمه  رد  نم  »

. دیوگ نخس  وا  ياج  هب  وا  ینید  ردارب  دوب  دنمهقالع  هکنآ  رگم  درکیمن  وگزاب  ار  یثیدح 
.« دنک نایب  ار  يوتف  نآ  وا  ینامیا  ردارب  تساوخیم  هکنآ  رگم  تفرگیمن  رارق  شسرپ  دروم  یئاوتف  هب  عجار  زین  یسک  چیه  و 

: دیوگیم ءارب 
هب اهنآ  همه  مدید ، دندوب  هدرک  تکرش  ردب  گنج  رد  هک  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  نارای  زا  رفن  دصیـس  نم  »

.« دنک رداص  يوتف  اهنآ  ياجب  ناشقیفر  رای و  دندوب  لیام  هک  دندربیم  رس  هب  ياهنوگ 
: تفگیم سابع  نبا 

.« تسین شیب  ياهناوید  دهد ، يوتف  مدرم  هب  و  دنک ، رظن  راهظا  هعلاطم ) نودب   ) ياهلاسم ره  رد  یسک  رگا  »
: تفگیم ناینیشیپ  زا  یکی 

رد یتیفیک  هچ  اب  درگنب  وا  دیاب  اذل  تسا ، اهنآ  نایم  هطساو  هدومن و  ناربج  ار  وا  قلخ  ادخ و  نایم  یلاخ ، یئاضف  ینید ، دنمشناد  ملاع و  »
.« دنکیم ناربج  ار  ءالخ  نیا  دوشیم و  دراو  اهنآ  نایم 
: تفگیم يوتف  باحصا  زا  یکی  هب  ناگرزب  زا  یکی 

وت ششوک  مامتها و  دنکیم  لاؤس  وت  زا  ياهلاسم  هرابرد  دیآیم و  وت  دزن  یـصخش  هک  هاگنآ  یهدیم . يوتف  مدرم  هب  هک  منیبیم  نانچ  »
وا هب  تهج  ره  هب  يراب  یـشخب و  یئاهر  تسنآ  راچد  هک  یتلاـح  نآ  زا  افرـص  ار  وا  هک  ددرگ  فورـصم  دودـحم و  تهج  نیا  رد  دـیابن 
 - تسا هدش  لاؤس  وت  زا  نآ  هب  عجار  هچنآ  زا  زین -  ار  نتشیوخ  هک  ددرگ  فرص  تهج  نآ  رد  وت  تمه  یعس و  دیاب  هکلب  یئوگ ؛ خساپ 

(.« یهدن رارق  وا  رایتخا  رد  ار  تسردان  خساپ  و   ) هداد تاجن 
: تسا هتفگ  یعبات  بئاس  نب  ءاطع 
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.« داتفایم هزرل  هب  ناشمادنا  دندرکیم  لاؤس  یعوضوم  هب  عجار  اهنآ  زا  رگا  هک  مدوب  هتفای  نینچ  ار  نید  ناگرزب  زا  یهورگ  نم  »
(: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ   ) هک هدش  لقن  نابوث  زا  عوفرم »  » یثیدح یط  رد 

تـسد یلکـشم  هدـیچیپ و  لئاسم  هب  اـهنآ  ياـهقف  هک  دـمآ  دـنهاوخ  دوجو  هب  یئاـههورگ  نم ، ناوریپ  تما و  عمج  ناـیم  زا  هدـنیآ  رد  »
.« دنشابیم نم  تما  نیرتدب  نانآ  هک ) دینادب  دنیوگیم . خساپ  اهنادب  دنزاسیم و  حرطم  دوخ  نایم  هناهاگآان  ار  اهنآ  ینعی   ) دنزاییم

: تفگیم هک  تسا  دوعسم  نب  هللادبع )  ) زا
: دیوگب یسک  تسا  نکمم  »

: دیوگیم وا  هب  ادخ  یلو  تسا ؛ هداد  روتسد  نینچ  دنوادخ 
.« یئوگیم غورد  »

: تفگیم هک  تسا  هدش  لقن  ( 395  ) یعس نب  ییحی  زا 
: تفگیم هکنآ  رگم  درکیمن  رداص  یئاوتف  زگره  بیسم  نب  دیعس  »

. نک ظفح  ارم  رادهگن و  ملاس  شزغل ، زا  ارم  ایادخ  راب 
.« امرف ظفح  مرظن ) يأر و  یتسردان  شزغل و  دنزگ  زا   ) زین ار  نارگید  و 

: دوب هتفگ  اهنآ  هب  خساپ  رد  دش ، لاؤس  هلاسم  تشه  لهچ و  هرابرد  سنا  نب  کلام  زا 
. منادیمن ار  هلاسم  ود  یس و  خساپ  باوج و 

راهظا نینچ  و  تفگن ، خـساپ  اهنآ  زا  کیچیه  هراـبرد  یلو  دـش ؛ لاؤس  هلاـسم  هاـجنپ  هب  عجار  وا  زا  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و 
: درک

هدرک و هضرع  خزود  تشهب و  رب  ار  نتشیوخ  باوج ، داریا  زا  شیپ  تسا  هتـسیاش  دنک  داریا  یخـساپ  ياهلاسم ، هرابرد  دهاوخیم  هک  ره 
.« دیوگ خساپ  هلاسم  نآ  هب  سپس  و  دریگ ، رظن  رد  خزود  زا  ار  دوخ  یئاهر  تیفیک 

: دنتفگ يو  هب  منادیمن . تفگ  خساپ  رد  وا  یلو  دندرک ؛ لاؤس  ياهلاسم  هرابرد  سنا  نب  کلام  نامه  زا  يزور 
: تفگ دش و  نیگمشخ  سنا  یهدیمن )؟ خساپ  نآ  هب  ارچ   ) تسا یناسآ  هداس و  کبس و  هلاسم 

هک تسا  هدیـسرن  وت  شوگ  هب  دـنوادخ  راتفگ  رگم  درادـن ؛ دوجو  یناسآ  هداس و  هلاـسم  چـیه  ینید ، شناد  ملع و  هزوح  هدودـحم و  رد 
: دومرف

(396  ) الیقث الوق  کیلع  یقلنس  انا 
. درک میهاوخ  ءاقلا  وت  رب  ار  ینیگنس  نارگ و  راتفگ  ام 

. دشابیم راوشد  لکشم و  نآ  تمسق  مامت  و  نیگنس ، الوصا  ینید  شناد  ملع و  نیاربانب ،
هرابرد تسا -  هدوب  نیملـسم  همه  قاـفتا  دروم  وا  تهاـقف  شناد و  و  هنیدـم ، ءاـهقف  زا  یکی  هک  رکب -  یبا  نب  دـمحم  نب  مساـق  زا  یتقو 

: تفگ يو  دندرک ، لاؤس  یبلطم 
. منادیمن ار  هلاسم  نیا  حیحص  باوج 

: تفگ لئاس 
: تفگ مساق  متخانشیمن  یگتسیاش  هب  ار  يرگید  صخش  وت  زا  ریغ  نوچ  هک  متفاتش  وت  يوس  هب  روظنم  نیدب  نم 

ار وت  شـسرپ  تسرد  خـساپ  نم  لاـعتم ، دـنوادخ  هب  دـنگوس  رگنن . نم  نوـماریپ  رد  مدرم  ترثـک  نم و  نساـحم  يدـنلب  هیحل و  لوـط  هب 
: تفگ وا  هب  دوب -  هتسشن  وا  رانک  رد  هک  دنملاس -  دارفا  ناگرزب و  زا  یکی  ءانثا  نیا  رد  منادیمن .

نارگید عـمج  رد  ارت  هک  یـسلجم  ره  رد  دـنوادخ  هب  دـنگوس  نارم ، نتـشیوخ  زا  ار  وا  نـک و  ناـیب  وا  يارب  ار  هلاـسم  باوـج  هدازردارب !
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: تفگ مساق  ما . هدیدن  نونکات  دشاب  وت  زا  رت  كاردااب  رتروشناد و  رتلضاف و  هک  ار  یسک  مدرک ، هدهاشم 
یهاگآ ملع و  نادب  هک  میوگب  نخـس  يزیچ  هرابرد  هک  تسا  نآ  زا  رت  بوبحم  نم  يارب  دننکرب  نب  خـیب و  زا  ار  منابز  رگا  مسق  ادـخ  هب 

. مرادن
هدـیچیپ لکـشم و  لئاسم  هب  عجار  دـش و  دراو  وا  رب  ینز  يزور  هک  دـناهدروآ  نینچ  يدابارتسا ، هاش  فرـش  نب  دـمحم  نب  نسح  هرابرد 

: تفگ نسح  هب  نز  نآ  دنک . نایب  ار  اهنآ  خساپ  تسناوتن  وا  یلو  تخاس ؛ حرطم  یتالاؤس  هنانز ، تداع  ضیح و  هب  طوبرم 
وا هب  نسح  یتسه !؟ زجاـع  نز ، کـی  لاؤس  هب  خـساپ  داریا  زا  نکیل  تسا  هدیـسر  ترمک  ناـیم و  هب  وت ، راتـسد  هلمـش  هماـمع و  ياـههتپ 

: تفگ
ار نیمز  رعق  و   ) دیسریم واگ  خاش  هب  نم  مراتسد  هلمش  متـسنادیم  دنـسرپیم -  نم  زا  هک  ار -  یلئاسم  هنوگره  خساپ  نم  رگا  هلاخ ، يا 

(. تفاییم هار  نآ  يانفرژ  هب  هدیدرون و  یمرد  زین 
هزادنا یب  ینید ، ماکحا  هرابرد  رظن  يأر و  راهظا  ندوب  نیگمهس  يوتف و  هلاسم  تیـساسح  تیمها و  هرابرد  نید  ناگرزب  نخـس  لاوقا و 
میـسقت اهنادـب  يوتف »  » هب طوـبرم  باـب  هک  یعاوـنا  هراـبرد  و  هدرک ، ءاـفتکا  عوـضوم  نیا  رد  رادـقم  نیمه  هب  اـم  و  تسا ، ناوارف  داـیز و 

. میهدیم همادا  هدرک و  زاغآ  ار  دوخ  ثحب  ددرگیم ،

دشاب اهنآ  دجاو  یتفم  ره  دیاب  هک  يروما  طئارش و  لوا : عون 

يارب وا  هک  دـیآیم  مهارف  یتفم  رد  هاگنآ  تهاـقف  طئارـش  دـشاب . لداـع  هیقف و  فلکم و  ناملـسم و  یتفم ، تسا  مزـال  هک  تسناد  دـیاب 
ياج رد  هک  يرگید  هلدا  لقع و  هلدا  عامجا و  تنـس و  باتک و  ینعی  اـهنآ  یلیـصفت  هلدا  زا  اـهنآ  طابنتـسا  قیرط  زا  ماـکحا -  تخاـنش 

. دیامن مایق  راوتسا  تسرد و  دزیخ و  اپ  هب  دناهتفرگ -  رارق  قیقحت  ثحب و  دروم  دوخ 
تابثا لیبق : زا  نآ  یئانبریز  بلاطم  لئاسم و  هک  ددرگیم  لماک  دسریم و  مهب  یتروص  رد  طئارـش -  نینچ  اب  یعرـش -  ماکحا  تخانش 

طابنتـسا ندـش  راک  ردـنا  تسد  زا  شیپ  دـیاب  . ) تسا فقوتم  نآ  رب  ناسنا  نامیا  لوصح  هک  یتخانـش  دوش ، هتخانـش  وا  تافـص  عناص و 
مولع البق  دـیاب  یتفم  هکنانچ  دوش ؛ یئاسانـش  تسا -  یمالک  لـئاسم  زا  هک  داـعم -  تماـما ، توبن ، هب  طوبرم  لـئاسم  یعرـش ، ) ماـکحا 

هقف و لوصا  زین  و  قطنم ، ملع  رد  ناهرب  دح و  طئارش  و  تیبرع -  ملع  هدودحم  رد  تغل -  وحن ، فرص ، لیبق : زا  هلدا ، تخانـش  یئانبریز 
هچ نتم و  ظاحل  زا  هچ  ثیدح -  مولع  و  یعرـش ، ماکحا  هب  طوبرم  ثیداحا  و  ینآرق ، تایآ  رذگهر  زا  یعرـش  ماکحا  هب  طوبرم  قیاقح 

، زاین ماگنه  هب  دناوتب  یتفم  هک  یلصا  دریگ ، ماجنا  یحیحص  لصا  دوجو  هار  زا  لیصحت  نیا  هکنآ  ول  و  دنک ، لیصحت  ار  دنـس -  ظاحل  زا 
. دیامن هعجارم  نادب 

دهدیم يوتف  نآ  هرابرد  هک  ياهلاسم  دنادب  دـیاب  ینعی  دسانـشب ، یعرـش  لئاسم  رد  ار  ءاهقف  ءاملع و  قافتا  فالتخا و  دراوم  دـیاب  یتفم 
تقفاوم نیـشیپ  ءاهقف  زا  ياهدـع  رظن  يأر و  اب  وا  يأر  هک  دـنادب  دـیاب  هکلب  تسین ؛ ءاملع  عاـمجا  فلاـخم  هلاـسم ، نآ  رد  وا  رظن  يأر و 

تاثدحتـسم زا  هلاسم  نآ  و  دـنا ؛ هدرواین  نایم  هب  ینخـس  نآ  هرابرد  نیـشیپ  ءاهقف  هک  تسیا  هلاسم  هرابرد  يوق  نظ  هب  وا  يأر  ای  و  دراد ،
. تسا هدمآ  دیدپ  وا  نامز  هب  کیدزن  يرصع  ای  وا و  رصع  رد  هک  هدوب 

نآ تایلک  لوصا و  زا  ار  ماکحا  تایئزج  عورف و  دناوتب  هک  دشاب  یتوکلم  یـسدق و  یئورین  هوق و  یناسفن و  هکلم  ياراد  یتفم  دیاب  زین  و 
. دهد عاجرا  نآ  بسانم  هلدا  هب  ار  ياهیضق  ره  هدروآ و  تسدب 

مامت دروم  رد  دناوتب  ات   ) دشابیم مزال  ربتعم و  يوتف ، رد  لقتسم  و  قلطم » یتفم   » هرابرد هک  تسا  يروما  طئارش و  هعومجم  قوف ، بلاطم 
، میتخاـس حرطم  هدرـشف  روطب  ار  طئارـش  نیا  اـم  دـنک .) رداـص  يوتف  القتـسم  هدومن و  رظن  راـهظا  یهقف  فلتخم  باوـبا  یعرف و  ماـکحا 

. تسا هدش  شرازگ  حرش و  رتلصفم ، ياهنوگ  هب  هقف » لوصا   » ملع رد  هک  یطئارش 
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ای و  دوخ ، زاین  دروم  یعرف  ماکحا  یهقف و  هلاسم  ره  دروم  رد  هک  تسا  بجاو  وا  رب  دیآ  مهارف  يدرف  رد  روکذم  فاصوا  طئارـش و  رگا 
هلدا قیرط  زا  هلاسم  نآ  یسررب  حیـضوت و  هب  ات  دریگ  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  تقاط و  عسو و  مامت  دوشیم  لاؤس  وا  زا  هک  ياهلئـسم  ره 

، دنک دـیلقت  رگید  دـهتجم  یتفم و  زا  نتـشیوخ -  يارب  ای  نارگید و  يارب  يوتف  رودـص  رد  هچ  تسین -  زئاج  وا  رب  دزادرپب . نآ  یلیـصفت 
مکح تصرف ، نآ  فرظ  رد  دـناوتب  ات  دـشاب  هلاسم  هب  طوبرم  لمع  ماجنا  يارب  یفاک  تصرف  ياراد  هک  تسا  یتروص  رد  مکح  نیا  هتبلا 

رد اما  دـنکن . ادـیپ  یکاکطـصا  وا  یعرـش  فیلکت  ماجنا  اب  هلاسم  مکح  طابنتـسا  هب  لاغتـشا  هک  ياهنوگ  هب  دـیامن ، طابنتـسا  ار  هلاسم  نآ 
هیرظن ود  تیم ، دهتجم  زا  دیلقت  هرابرد  یلو  دـشابیم ؛ زیاج  هلاسم  نآ  رد  هدـنز  یح و  دـهتجم  زا  دـیلقت  تصرف ، لاجم و  قیـض  تروص 

: دراد دوجو 
. دناهدرک عنم  یلک  روطب  ار  نآ  هکلب  دننادیمن ؛ ) زئاج  اقلطم  ار  تیم  دهتجم  زا  دیلقت  رگید  ياهدع  هتسناد و  زیاج  ياهدع  )

یتفم بادآ  ماکحا و  مود : عون 

تسا یئافک  بجاو  داهتجا ، ءاتفا و  ياههنیمز  لیصحت   - 1
زا داـهتجا  ءاـتفا و  ماـقم  هب  لوـصو  ياـههنیمز  تامدـقم و  نتفرگارف  لیـصحت و  نینچمه  و  تسا ، یئاـفک  تاـبجاو  زا  یکی  نداد  يوـتف 

. دیآیم رامش  هب  یئافک  تابجاو 
نآ هب  خساپ  داریا  يارب  وا  زج  يرگید  درف  دریگ و  رارق  شسرپ  دروم  ياهلاسم ، مکح  هرابرد  تسا -  دهتجم  یتفم و  هک  یـصخش -  رگا 

. دیوگب ار  نآ  خساپ  اصخش  هک  تسا  مزال  وا  رب  دشاب ، هتشادن  دوجو  هلئسم 
ناونع هب  هلئسم  نآ  هب  نداد  خساپ  دشاب ، سرتسد  رد  هتـشاد و  دوجو  دنک -  نایب  ار  هلاسم  خساپ  دناوتب  هک  يرگید -  درف  وا  زا  ریغ  رگا  و 

. تسا مزال  ود  ره  رب  یئافک  بجاو 
يراوشد تقـشم و  مزلتـسم  رگید ، درف  روضح  هب  نتفر  دـشابن و  سرتـسد  رد  هلئـسم -  هب  خـساپ  يارب  درف -  کـی  زج  هک  یتروـص  رد  و 

: دناهدرک رکذ  هجو  ود  دنک ، داریا  ار  هلئسم  باوج  اصخش  رضاح  دهتجم  هک  تسا  بجاو  مزال و  ایآ  هکنیا  رد  دشابن ،
: دنیوگیم ياهدع  )

. تسا بجاو  رضاح ، دهتجم  رب  خساپ  داریا 
(. دشابیم بجاو  دهتجم  ود  ره  رب  لاؤس ، هب  خساپ  هک  تسا  نآ  رب  هدیقع  ار  ياهدع  و 

یگدنز طیحم  نآ  رد  هک  یفلکم -  درف  ره  رب  دشابن  سرتسد  رد  دوجوم و  دهد  يوتف  دناوتب  هک  یـصخش  مدرم ، یگدـنز  طیحم  رد  رگا 
لیـصحت ار  يوتف  رودـص  داهتجا و  ماقم  هب  لوصو  ياههنیمز  طیارـش و  یئاـفک ، بجاو  ناونع  هب  ناـکمالا  یتح  تسا  بجاو  دـنکیم - 

. دنک
میهـس هانگ  قسف و  باکترا  رظن  زا  اهنآ  مامت  دننک  یهاتوک  لالخا و  داهتجا ، تامدقم  لیـصحت  هب  مادـقا  رد  طیحم  نیا  دارفا  همه  رگا  و 

نارگید هدهع  زا  فیلکت  نیا  دندرگ  داهتجا  هبترم  هب  لوصو  تامدقم  لیصحت  مرگرـس  مدرم ، زا  ياهدع  رگا  یتح  دنربارب . مه  اب  هدوب و 
دناوتب و   ) دوش لئان  داهتجا  ءاتفا و  ماقم  هب  طیحم  نآ  رد  يدرف  هک  دوشیم  جراخ  اهنآ  هدـهع  زا  فیلکت  نیا  هاگنآ  هکلب  دوشیمن ؛ طقاس 
داهتجا هجرد  هب  دنناوتن  رگید -  عناوم  ای  توف و  تلع  هب  دارفا -  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  نوچ  دشاب ؛ ) مدرم  لئاسم  همه  يوگخـساپ 

. دنسرب
هب يدرف  لوصو  هب  نامگ  فرـص  تسا ، هدش  طقاس  اهنآ  هدهع  زا  داهتجا  تامدقم  لیـصحت  فیلکت  هک  دندرگ  نئمطم  مدرم  هکنیا  يارب 

. دومن ءافتکا  نامگ  نظ و  هب  ناوتیم  یئافک  بجاو  هب  مایق  رد  هک  میوش  لئاق  ام  هچرگا  تسین ، یفاک  داهتجا ، هجرد 
نداد يوتف  نیح  رد  یتفم  یناور  یجازم و  لادتعا   - 2
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لمأـت تقد و  عناوم  دوجو  یلوغـشم و  لد  لاـح  رد  زین  تسا و  یقـالخا  تـالاح  ینوگرگد  رییغت و  راـتفرگ  هک  یماـگنه  هب  یتـفم  دـیابن 
، رطاخ لالم  یگدولآ ، باوخ  ترچ و  طرفم ، يداش  هودنا ، یگنشت ، یگنسرگ ، مشخ ، زا : دنترابع  تالاح  نیا  دنک . رداص  يوتف  لماک ،

اهنآ لاثما  باسپ و  باشیپ و  ظاحل  زا  ندوب  روصحم  روآ ، جـنر  يامرـس  هدـننک ، باتیب  هداعلا و  قوف  يامرگ  زیگنا ، بارطـضا  يراـمیب 
(. دندرگیم ناسنا  رکف  زکرمت  مدع  رطاخ و  تتشت  ساوح و  قرفت  بجوم  هک  )

تصرف تقو و  ظاحل  زا  يوتف  رودص  ترورض  هک  تسا  یتروص  رد  يوتف ، نیح  رد  یتفم  یجازم  یحور و  تلاح  لادتعا  ترورض  هتبلا 
. دشابن تدم  هاتوک  بجاو  ینعی  قیضم » بجاو  »

باوص قح و  هب  لوصو  زا  عنام  تلاح ، نیا  دوجو  هکنیا  هب  نانیمطا  اب  یجازم  یحور و  تلاـح  ینوگرگد  دوجو  اـب  دـهتجم  یتفم و  رگا 
تهارک یناور  یجازم و  تالاح  ینوگرگد  اب  نامزمه  نداد  يوتف  هکنیا  اب  دـهد -  يوتف  دربیمن ، نایم  زا  ار  وا  رکف  زکرمت  ددرگیمن و 

تلع هب  اـنایحا  یتـفم  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  تـالاح ، نینچ  رد  نداد  يوـتف  تهارک  تلع  دوـب . دـهاوخ  زئاـج  يوـتف  رودـص  دراد - 
. ددرگ هابتشا  شزغل و  راچد  شجازم  حور و  ندوب  لدتعمان  دعاسمان و 

یتفم يأر  رییغت  ماگنه  هب  یتفتسم  یتفم و  هفیظو   - 3
رگید دارفا  ای  ناگدننک و  ءاتفتـسا  زا  یکی  هلیـسو  هب  دلقم  و  دنک ، رییغت  ار  وا  رظن  يأر و  درک ، رداص  ار  یئاوتف  هکنآ  زا  سپ  دـهتجم  رگا 

هدرکن لمع  لوا  هیرظن  قبط  رب  یتفتـسم  دلقم و  رگا  دنک . لمع  یتفم  دـیدج  هیرظن  مود و  يأر  قبط  دـیاب  دـندرگ  هاگآ  رظن  رییغت  نیا  زا 
. دیامن رازگرب  لوا  يأر  رظن و  قباطم  ار  دوخ  لمع  وا ، ) دیدج  هیرظن  زا  عالطا  زا  سپ   ) دناوتیمن دشاب 

. درادن یلاکشا  دوشیمن و  ضقن  وا  لمع  نیا  دشاب ، هدرک  لمع  لوا  هیرظن  قبط  البق  یتفم ، يأر  رییغت  زا  عالطا  زا  لبق  رگا  و 
قباس هیرظن  يأر و  زا  یتفم  ایوگ  هک  تسنآ  هلزنم  هب  دنامب  هاگآان  هنوگنیمه  یتفم  دهتجم و  يأر  رییغت  عوجر و  زا  یتفتـسم  دـلقم و  رگا 

. تسا هتشگنرب  وا  اب  هطبار  رد  ار  دوخ 
هیرظن قباطم  ار  دوخ  يدعب  لمع  وا  دلقم  ات  دیامن  مالعا  ار  دوخ  يأر  رییغت  نآ -  زا  سپ  یتفتـسم و  دـلقم و  لمع  زا  لبق  دـهتجم -  دـیاب 

. دیامن تشگزاب  لمع -  ظاحل  زا  لوا -  ياوتف  هیرظن و  زا  دنک و  رازگرب  يو  دیدج 
؟ دوش رظن  دیدجت  يوتف  رد  تسا  مزال  بقاعتم ، هباشم و  ثداوح  دروم  رد  ایآ   - 4

رد دیدج - ) هعقاو  هرابرد  يوتف  رودص  يارب  ، ) دتفا قافتا  نآ  دننامه  ياهعقاو  سپس  دهد و  يوتف  ياهعقاو  دروم  رد  دهتجم  یتفم و  رگا 
زاین نودب  ار  يوتف  نامه  لوا ، هعقاو  هباشم  دیدج و  هعقاو  دروم  رد  دـیاب  دـشاب -  نآ  هلدا  نیتسخن و  ياوتف  رکذـتم  هجوتم و  هک  یتروص 

ياوتف زا  عوجر  يارب  یتلع  ای  درواین و  داـی  هب  ار  نآ  لـیلد  نکل  دـیآ ؛ شرطاـخ  هب  نیتسخن  ياوتف  رگا  یلو  دـنک . رداـص  رظن  لـمأت و  هب 
هیرظن ود  دزادرپب ، داهتجا  هب  هدومن و  رظن  دیدجت  تسا  مزال  ای  دهد و  يأر  لوا ، ياوتف  قبط  دناوتیم  ایآ  هکنیا  رد  دـیاین ، دـیدپ  نیتسخن 

. دراد دوجو 
یضاق هک  یمکح  زین  و  هلبق ، تمس  نتفای  يارب  ددجم  ششوک  ای  و  ممیت ، ياجب  بآ  ندرک  ادیپ  يارب  وجتـسج  صحفت و  دیدجت  هلئـسم 

، درادن یقرف  مکح  رظن  زا  ام  ثحب  دروم  هلئـسم  اب  دتفایم ، قافتا  نآ  دننامه  ياهلئـسم  هعقاو و  سپـس  دـنکیم و  رداص  داهتجا  ساسا  رب 
هیرظن قبط  رب  و  دـنک ، لـمع  لوا  هیرظن  ناـمه  هب  دـناوتیم  اـهنآ  زا  یکی  قبط  رب  هک  دراد  دوجو  اـههنیمز  نیا  رد  هیرظن  لوق و  ود  ینعی  )

(. دیامن لمع  شیوخ  ياوتف  رد  رظن  دیدجت  ینعی  ددجم ، داهتجا  اب  دیاب  رگید 
دشاب انشآ  ناعجارم  ریبعت  زرط  هب  یتفم  دیاب   - 5

رگم دنک  رداص  يوتف  تسا  اهنآ  لاثما  اهتیـصو و  اهرارقا و  اهدـنگوس و  ياهریبعت  ظافلا و  هب  طوبرم  هک  یلئاسم  دروم  رد  یتفم  دـیابن 
ات دـشاب  انـشآ  ریباعت  لامعتـسا  رد  نانآ  روظنم  رارقا و  تیـصو و  دـنگوس و  زرط  هب  هدوب و  تکمم  رهـش و  نامه  مدرم  زا  دوخ  هک  هاگنآ 

نیا اریز  دوش ؛ هجوت  یـساسا  هتکن  نیا  هب  دیاب  اذـل  دـنک ؛ كرد  دـناهدرک  هدارا  اهنآ  هک  هنوگنامه  نانآ  ریبعت  یط  ار  اهنآ  فدـه  دـناوتب 
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. دشابیم شزرااب  مهم و  رایسب  عوضوم 

مکح ندرک  رداص  يوتف و  بادآ  رد  موس : عون 

تائاتفتسا هب  یهافش  یبتک و  خساپ  داریا  رد  یتفم  رایتخا   - 1
یهافـش خساپ  هب  دناوتیم  سپـس  و  درادرب ، نایم  زا  ار  ماهبا  لاکـشا و  هنوگره  هک  دنک  نایب  يروط  ار  هلئـسم  خساپ  دیاب  دهتجم  یتفم و 

. دنک ءافتکا 
نیا رد  لداع  درف  ود  همجرت  دنشاب ، ) یتوافتم  نابز  ود  ياراد  یتفتـسم  یتفم و  رگا  ینعی  ، ) دوبن مهف  لباق  یتفتـسم  يارب  یتفم  نابز  رگا 
دروم رد  و   ) تسا ربخ  هلزنم  هب  نداد  يوتف  اریز  دنکیم ؛ تیافک  لداع  صخـش  کی  همجرت  دندقتعم  ءاملع  زا  یـضعب  تسا . یفاک  دروم 

(. دشابیم تیجح  ياراد  لداع  درف  کی  راتفگ  ربخ ،
دربتـسد و ظاـحل  زا  يرطخ  نمـضتم  دـناوتیم  یبتک  باوج  هچرگا  دـسیونب ، ار  هلئـسم  باوج  یهافـش ) خـساپ  ياـجب   ) دـناوتیم یتـفم 

. دشاب فیرحت 
تائاتفتسا هنوگ  نیا  رد  نوچ  دنا ؛ هدوب  نازیرگ  تخس  دشیم  هتشون  اههمان  رد  هک  یتائاتفتسا  هب  یبتک  خساپ  زا  ناینیشیپ ، زا  یخرب  اذل  و 

ایازم ياراد  نآ  زا  یتمسق  ره  یتفتسم  لئاس و  نخـس  رد  هک  تروصنیا  هب  تشاد ، هار  خساپ  ظاحل  زا  فلتخم  تالامتحا  خساپ ، ظاحل  زا 
ریبعت دوصقم و  هک  میدـش  هجاوم  یبـتک  یتائاتفتـسا  اـب  اـم  هک  هداـتفا  قاـفتا  رایـسب  هچ  تسا ، هدوب  خـساپ  رظن  زا  ياهژیو  تایـصوصخ  و 

ار يرگید  زیچ  هدرک و  هجوت  وا  راتفگ  هب  يدنچ  زا  سپ  هزات  دوب ، توافتم  تشاد ، دوجو  ءاتفتسا  رد  هک  هچنآ  اب  اهنآ  هدنسیون  هدنیوگ و 
. میدربیم نیب  زا  ار  نآ  هدرک و  هراپ  ار  همان  نآ  اذل  میدوب ، هتشون  ار  اهنآ  خساپ  رد  البق  هک  یلاح  رد  میدرکیم ؛ كرد 

دشاب مدرم  هدوت  مهف  لباق  حیحص و  دیاب  یتفم  نایب   - 2
مه دننک و  كرد  دنناوتب  ار  نآ  مدرم  هدوت  مه  هک  دشاب  حیحـص  تسرد و  لاح  نیع  رد  نشور و  حضاو و  یتفم ، ریبعت  نایب و  زرط  دـیاب 

تابیکرت ریبعت و  تکاکر  بارطضا و  زا  یتفم  دیاب  نیاربانب  دنیامنن . یقلت  کبـس  کیکر و  ار  وا  تارابع  ءاملع ، نخـس و  لها  صاوخ و 
. دیوج زارتحا  تائاتفتسا  هب  خساپ  رد  اهنآ  لاثما  هدیچیپ و  لکشم و  تاغل  تسس و  فیعض و  ياهیزادرپ  ترابع  ای  سونامان و  بیرغ و 

ناگدننک ءاتفتسا  تالاؤس  هب  یلیصفت  ای  یلامجا و  خساپ   - 3
یلک و قلطم و  خـساپ  هب  دـناوتیمن  یتـفم  تشاد ، زاـین  ناـیب  حرـش و  لیـصفت و  هب  دوب و  فلتخم  بعـش  ياراد  لاؤس  دروـم  هلئـسم  رگا 
رد یتفتسم -  زا  دناوتیم  یتفم  دشاب . هابتـشا  شزغل و  زا  یلاخ  دناوتیمن  ینعی  تسا ، ءاطخ  یخـساپ  نینچ  اریز  دنک ؛ ءافتکا  نآ  یلامجا 
اب هک  دهاوخب  وا  زا  دوب  یبتک  تروص  هب  لاؤس  رگا  ای  و  دنک ، نایب  لیصفت  هب  ار  وا  شسرپ  هک  دهاوخب  دشاب -  وا  روضح  رد  هک  یتروص 

. دسیونب يرگید  همان  رد  هرابود  ار  دوخ  لاؤس  يرتشیب  لیصفت  حرش و 
انمـض و  تسا ، رتهب  دریگ  ماجنا  تیفیک  نیدـب  باوج  لاؤس و  رگا  دزادرپب . خـساپ  داریا  هب  نآ ، لصفم  دراوم  زا  یهاـگآ  زا  سپ  یتفم  و 

. دوب دهاوخ  زین  هابتشا  زا  نوصم 
. دسیونب ای  دیوگب و  ار  لاؤس  ياههخاش  عورف و  زا  یکی  باوج  دناوتیم  یتفم  هتبلا 

هبلاطم ار  شـسرپ  زا  هخاش  نیمه  خساپ  هداد و  يور  هدـننک  لاؤس  يارب  عرف  نامه  دـنادب  یتفم  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  راک  نیا  و 
. تسا نیمه  نآ  خساپ  دشاب ؛ نینچ  امش  لاؤس  زا  روظنم  رگا  هک  ددرگ  روآدای  دیاب  سپس  و  دنکیم ،

. نآ لاثما  و  دش ؛ رکذ  هک  تسا  هنوگنامه  نآ  خساپ  دشاب ، نینچ  امش  لاؤس  فده  هک  یتروص  رد  دیوگب  ای  و 
خـساپ سپـس  دنک و  دای  ار  هلئـسم  ددعتم  ياهـشخب  مامت  دیوگ و  خساپ  لاؤس ، فلتخم  ياهـشخب  اههخاش و  مامت  هب  دناوتیم  یتفم  زین  و 

یئوگخـساپ زرط  نیا  دـنتفگیم  هدوب و  دـنیآ  شوخان  نادنمـشناد ، زا  یخرب  هاگدـید  زا  یئوگخـساپ  عون  نیا  نکل  دـیامن . نایب  ار  اـهنآ 
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نیا اب  یتفم  ایوگ  و   ) دنوشیم هاگآ  هلئـسم  رابنایز  ای  دنمدوس و  مکح  زا  مدرم  هک  تهج  نآ  زا  تسا ، فارحنا  روجف و  نتفرگارف  دننامه 
(. دهدیم میلعت  مدرم  هب  ار  رضم  دیفم و  ياههخاش  یئوگخساپ ، هنوگ 

ددعتم تالاؤس  هب  خساپ  رد  بیترت  تیاعر   - 4
. دشاب اهشسرپ  بیترت  هب  اهنآ  خساپ  تسا  رتهب  دشاب  هدش  حرطم  هلئسم  دنچ  ءاتفتسا ، همان  رد  رگا 

. تسین مزال  لاؤس ، بیترت  بسح  رب  خساپ  بیترت  تیاعر  دزاس  طوبرم  ياهخساپ  هجوتم  ار  هدننک  ءاتفتسا  لئاس و  رگا  و 
یخرب رد  بیترت  نیا  هک  دوشیم  یقلت  ( 397 « ) دوشم رشن  فل و   » ناونع هب   ) ددرگیم شیپ  سپ و  اهنآ  هب  خساپ  هک  یتروص  نینچ  رد  و 

(: هیآ لیبق  زا  دروخیم  مشچ  هب  میرک  نآرق  تایآ  زا 
 … مههوجو تدوسا  نیذلا  اماف  هوجو  دوست  هوجو و  ضیبت  موی 

 … دندش هایسور  هک  یناسک  اما  ددرگیم . هایس  یئاه  هرهچ  دیفس و  یئاه ، هرهچ  هک  يزور 
دشاب یتفم  طخ  هب  دیابن  ءاتفتسا  لاؤس و   - 5

: دناهتفگ نادنمشناد  زا  ياهدع 
دریگ ماجنا  یتفم  هلیـسو  هب  لاؤس  حیحـصت  ای  ءالما و  رگا  یلو  دـشابن ؛ یتفم  طخ  هب  شـسرپ  لاؤس و  هک  دـنکیم  ءاضتقا  تکازن  بدا و 

. درادن یلاکشا 
لئاس شسرپ  اب  خساپ  یگنهامه   - 6

رد هک  یتروص  رد  تسا -  هدرک  طابنتسا  هدافتسا و  هعقاو  زا  اصخش  هک  یتروص  هب  ار  هلئـسم  هب  طوبرم  شـسرپ  خساپ و  دناوتیمن  یتفم 
ار نآ  خساپ  دراد  دوجو  همان  رد  هک  یتروص  نامه  ساسا  رب  دیاب  هکلب  دسیونب ؛ دـشاب -  هدـشن  حرط  تروص  نامه  هب  ءاتفتـسا  همان  دوخ 

یتفم دیاب  دشاب  تسا  هدمآ  همان  رد  هچنآ  فالخرب  یتفتـسم  روظنم  رگا  دهدن .) تلاخد  لاؤس  حرط  تیفیک  رد  ار  دوخ  هیرظن  و   ) دراگنب
: دسیونب

. تسا نانچ  نینچ و  نآ  خساپ  دشاب  روطنیا  هلئسم  رگا 
بولطم و راک  دنک  هفاضا  ار  لئاس  زاین  دروم  هلئـسم و  هب  هتـسباو  بلاطم  خـساپ ، رب  هوالع  ءاتفتـسا  همان  رد  یتفم  رگا  هک  دـندقتعم  ءاملع 

: دیوگیم هک  تسا  یثیدح  رطاخ  هب  بابحتسا  نیا  و  دهدیم ، ماجنا  ار  یبحتسم  لمع 
(: 398  ) هتتیم لحلا  هؤام ، روهطلا  وه 

هلئسم باوج  میهفت  رد  هدننک  ءاتفتسا  اب  ارادم  قفر و   - 7
هب يرابدرب ، اب  هدومن و  ارادم  قفر و  وا  اب  یتفم  دیاب  دشاب  نآ  خساپ  كرد  هلئسم و  نایب  رد  یئاسران  راچد  یللع ) هب   ) هدننک ءاتفتـسا  رگا 

مهافت روظنم  هب  هک  ارادم -  قفر و  نینچ  شاداپ  باوث و  اریز  دنک ؛ میهفت  ودب  زین  ار  نآ  خساپ  هویش  نیمه  اب  ددرگ و  قفوم  وا  لاؤس  مهف 
. دشابیم شزرارپ  میظع و  رایسب  دریگیم -  ماجنا  یناوتان  درف  اب 

ءاتفتسا همان  هعلاطم  رد  یتفم  تقد  ترورض   - 8
هجوت دروم  يرتنوزف  تیانع  اب  ار  همان  هیلا  یهتنم  نایاپ و  صوصخب  و  دنک ، هعلاطم  یفاک  تقد  اب  ار  ءاتفتسا  همان  هملک  هب  هملک  یتفم  دیاب 

دشاب و طوبرم  نآ  نایاپ  هب  همان  مامت  تسا  نکمم  یهاگ  هک  دراد  دوجو  نآ  نایاپ  رد  شسرپ  لصا  لاؤس و  حور  ناج و  اریز  دهد ؛ رارق 
. دنک تلفغ  تقد ، ظاحل  زا  نآ  نایاپ  هب  تبسن  انایحا  یتفم 

: تسا هتفگ  يدنمشناد 
لکشم و هلئـسم  کی  هرابرد  هک  دشاب  هنوگ  نامه  هب  ناسآ  هداس و  هلئـسم  کی  هرابرد  یتفم  تقد  هنادنمـشیدنا و  گنرد  تسا  هتـسیاش 

. دریگ وخ  نادب  هدومن و  تداع  لمأت  تقد و  هب  يو  هک  تسنآ  رطاخ  هب  عوضوم  نیا  و  ددرگیم ؛ لامعا  هدیچیپ 
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ءاتفتسا همان  رد  دوجوم  ياهدوبمک  اهشزغل و  ناربج  حالصا و   - 9
تاکرح و اهيراذـگ و  هطقن  زین  نآ و  هب  عجار  یتفتـسم  زا  دـیاب  دـش ، هجاوم  یمهبم  هبتـشم و  هژاو  تغل و  اب  ءاتفتـسا  همان  رد  یتفم  رگا 

. ددرگ ایوج  نآ  تانکس 
يرییغت هملک ؛ موهفم  رد  هک  تسا  ياهنوگ  هب  هابتشا  نیا  و  دش ، هجاوم  ياهملک  رد  یشزغل  هابتـشا و  هب  همان  یط  رد  یتفم  رگا  نینچمه  و 

. دزادرپب نآ  حالصا  هب  یتفم  دیاب  دنکیم  داجیا 
ای دنک و  رپ  ار  لحم  نآ  یطخ  اب  دیامن  هدهاشم  نآ  نایاپ  ای  روطـس و  طوطخ و  ءانثا  رد  ار  ياهتـشونان  لحم  ءاتفتـسا  همان  رد  یتفم  رگا  و 
ار یتفم  یهاگ  دنهاوخیم  ناگدننک  ءاتفتـسا  اریز  دـیامن ؛ لاغـشا  ار  دیفـس  ياج  نآ  دـسیونب و  یلاخ  ياج  نآ  رد  تسا  مزال  هک  يزیچ 

لاؤس ای  يوتف و  لصا  هک  دننک  رپ  یتارابع  اب  ار  هتشونان  یلاخ و  لحم  نآ  هک  ینعم  نیا  هب  دننک ، ) هدافتـساءوس  حالطـصا  هب  و   ) دنرازایب
. تسا هدمآ  شیپ  ملع ، ناگرزب  زا  یخرب  هرابرد  هدافتساءوس  هنوگ  نیا  دنیوگیم  هچنانچ  دنزاس ، نوگرگد  يوتف -  نتشون  زا  دعب  ار - 

ءاتفتسا همان  ياوتحم  هرابرد  نارضاح  اب  تروشم   - 10
قفر اب  هدرک و  تروشم  نآ  ياوتحم  هرابرد  نانآ  اب  و  دناوخب ، دنتسه  تیلها  ياراد  هک  ینارضاح  رب  ار  ءاتفتسا  همان  یتفم ، تسا  بحتسم 
رگا اریز  دنشاب ؛ وا  نادرگاش  ای  وا و  زا  رت  نیئاپ  یملع  ظاحل  زا  نارضاح  هچرگا  دیامن ، هثحابم  هرکاذم و  نآ  هب  عجار  هنافصنم  ارادم و  و 

 - هدرک يوریپ  ءادـتقا و  ناینیـشیپ  زا  دروم  نیا  رد  هکنیا  رب  هوالع  دریگ -  شیپ  رد  ار  ياهویـش  نینچ  ءاتفتـسا ، ياههمان  هب  خـساپ  رد  يو 
نشور و تاـکن ، نآ  نارـضاح ، اـب  هرکاذـم  تروشم و  ددـم  هب  دـنامب  یفخم  یتفم  رظن  زا  یتاـکن ، اـنایحا  رگا  هک  دراد  دوجو  دـیما  نیا 

. تسا اراد  ار  یهلا  ضیف  زا  ياهرهب  يرکف  نهذ و  ره  اریز  ددرگ ؛ رادیدپ 
وا همان  ياوتحم  هک  دـهدیم  حـیجرت  یتفتـسم  ای  و  دـشاب ، تشز  شوخان و  نآ  راهظا  هک  دـشاب  هدـمآ  یبلاطم  ءاتفتـسا ، همان  رد  رگا  یلو 

. تشاذگ نایم  رد  نارضاح  اب  ار  نآ  دیابن  دشاب  ياهدسفم  نمضتم  همان ، نومضم  نتخاس  شاف  راهظا و  ای  دنامب ، موتکم 
دشاب حضاو  شراگن ، طخ و  ظاحل  زا  ءاتفتسا  همان  خساپ  دیاب   - 11

. دراگنب کشخ -  تشرد و  نانچنآ  هن  مهبم و  زیر و  ردقنآ  هن  طسوتم -  یملق  اب  نشور و  حضاو و  طخ  اب  ار  همان  خساپ  یتفم  دیاب 
. دنک میظنت  یطسوتم  لدتعم و  دح  رد  یگداشگ  یگنت و  ظاحل  زا  ار  روطس  هلصاف  دیاب  و 

نآ هدرب و  تسد  نآ  رد  دناوتن  یسک  هک  دشاب  تخاونکی  ياهنوگ  هب  شراگن  زرط  ملق و  بحتسم ، رما  کی  ناونع  هب  هک  دندقتعم  یخرب 
. دوشن يرگید  طخ  اب  وا  طخ  طالتخا  هابتشا و  بجوم  زین  دزاس و  نوگرگد  ار 

دومن رظن  دیدجت  ءاتفتسا  همان  خساپ  رد  دیاب   - 12
رد یلالتخا  صقن و  انایحا  تسا  نکمم  نوچ  دـیامن ؛ تقد  رظن و  دـیدجت  نآ  رد  دـیاب  تشاگن  ار  ءاتفتـسا  هماـن  خـساپ  یتفم ، هک  هاـگنآ 

. دنک هدهاشم  یصقن  لاؤس ، بناوج  زا  یتمسق  خساپ  هب  تبسن  یتفم  دوخ  ای  و  دسر ، رظن  هب  همان  خساپ 
خـساپ دروم  رد  ار  رظن  دیدجت  نیا  خساپ ، لیمکت  زا  لبق  نآ و  ندرک  روهمم  همان و  نایاپ  رد  دوخ  مان  نتـشون  زا  لبق  یتفم  هک  تسا  اجب 

. دروآ لمع  هب 
ءاتفتسا همان  رد  خساپ  شراگن  لحم   - 13

دسیونب و همان  تسار  هیحان  رد  ار  خساپ  دیدج -  میدـق و  لومعم  هویـش  قبط  رب  دـیاب -  دـنک  زاغآ  ار  همان  خـساپ  دوخ ، طخ  اب  یتفم  رگا 
. دهدن رارق  ار  ياهتشون  چیه  نآ ، لاثما  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  يالاب 

مکح ندرک  رداص  ءاتفا و  ماگنه  هب  لاعتم  دنوادخ  هاگردب  شیاین  ءاعد و   - 14
: دیوگب درب و  هانپ  لاعتم  دنوادخ  هب  تمحر ، زا  دورطم  ناطیش  رش  زا  و  دنک ، هذاعتسا  دیاب  دیامن  رداص  یئاوتف  دهاوخیم  یتفم  هک  هاگنآ 
رب و  هتفگ ، ساپـس  ار  وا  و  دزاس ، يراج  نابز  لد و  رب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  نتفگ  اب  ار  دـنوادخ  مان  میجرلا و  ناطیـشلا  نم  هللااـب  ذوعا 
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: دیوگب دنک و  اعد  دتسرف و  دورد  مالسلا ) مهیلع   ) وا نادناخ  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 
(399  ) یلوق اوهقفی  یناسل  نم  ةدقع  للحا  يرما و  یل  رسی  يردص و  یل  حرشا  بر 

ار نآ  هدوب و  مهف  لباق  نم  نخـس  ات  ياـشگب  مناـبز  زا  هرگ  نادرگ و  راومه  ناـسآ و  ار  مراـک  نک و  تیاـنع  ردـص  حرـش  نم  هب  ایادـخ 
. دنیامن كرد  دنبایرد و 

: دندناوخیم ار  ریز  ياعد  يوتف ، ماگنه  هب  ءاهقف  ءاملع و  زا  یخرب 
یلص مهللا  ( 400  ) املع امکح و  انیتآ  الک  نامیلـس و  اهانمهفف   ) انتملع ام  الا  انل  ملع  کناحبـس ال  میظعلا ، یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال 

نم ینذعا  باوثلا و  باوصلا و  نیب  یل  عمجا  و  ینددس ، یندها و  ینقفو و  مهللا  نیحلاصلا ، نییبنلا و  رئاس  هبحـص و  هلآ و  دمحم و  یلع 
نامرحلا ءاطخلا و 

وت هچنآ  زج  و  یتسه ، يربم  یـصقن  بیع و  ره  زا  وت  ایادخ  تسین ، رثؤم  یتردق  ورین و  لماع و  چیه  گرزب  يالاو  دنوادخ  هلیـسو  هب  زج 
تمکح و و  میدـنامهف ، ار  یقیاقح  نانچ  نامیلـس  هب  ام  هک  يدومرف :) وت  . ) درادـن دوجو  ام  يارب  لماک  یهاگآ  هنوگچیه  یتخومآ  ام  هب 

دورد ناکین  ءایبنا و  ریاس  و  شنارای ، نادناخ و  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم رب  ایادخ  میداد . ناغمرا  ناربمایپ  همه  هب  ار  شناد 
. رادهاگن راوتسا  ارم  و  زاس ، منومنهر  تسار  هار  هب  نادرگ و  قفوم  ارم  ایادخ  تسرف .

دوخ هانپ  رد  ارم  يورخا ، شاداپ  زا  تیمورحم  شزغل و  ءاطخ و  زا  و  روآ ، مهارف  يورخا  شاداپ  یتسرد و  قح و  زا  يدنویپ  اب  ارم  يأر  و 
. هد رارق 

؟ دوزفا ءاتفتسا  همان  باوج  نایاپ  زاغآ و  رب  دیاب  ار  یتارابع  هچ   - 15
: دسیونب ار  ریز  تارابع  زا  یکی  ءاتفتسا ، همان  خساپ  زاغآ  رد  دیاب  یتفم 

« هللادمحلا »
« قفوملا هللا  »

« هللاانبسح »
« هللا یبسح  »

« باوجلا »
(. دشابیم خساپ  زاغآرس  رگنایامن  هک   ) تاریبعت هنوگ  نیا  لاثما  و  قیفوتلا » هللااب  »

ار یساسا  مهم و  راک  ره  هک  تسا  هدیـسر  ام  هب  یثیدح  هراب  نیا  رد  نوچ  دنک ، زاغآ  هللادمحلا »  » یهلا ساپـس  اب  ار  خساپ  هک  تسنیا  رتهب 
(401  ) دومن زاغآ . وا  ساپس  لاعتم و  دنوادخ  مان  هب  دیاب 

زین همان  يور  ار  نامه  سپس  هتخاس و  يراج  نابز  رب  ار  لاعتم  دنوادخ  ساپس  دمح و  هللادمحلا )»  » شراگن رب  هوالع   ) یتفم تسا  هتـسیاش 
هتشون ای  هتفگ و  ینالف  دنزرف  ینالف  ار  خساپ  هک  دسیونب  سپس  درب . نایاپ  ار  همان  باوج  قیفوتلا ،» هللااب   » ای و  ملعا » هللا   » ریبعت اب  و  دسیونب ،

ار یتاصخشم  تایصوصخ و  تافص و  ای  رهش و  هلیبق و  و  دروایب ) تاصخشم  مامت  اب  ار  دوخ  مان  خساپ ، نایاپ  رد  یتفم  دیاب  ینعی  ، ) تسا
. دنک تشاددای  ءاتفتسا  باوج  رد  دشابیم  بوسنم  نادب  هک 

تشون دادم  اب  دیاب  ار  يوتف   - 16
رب دشاب ، نوصم  فذح ، کح و  زا  ات  بکرم  اب  هن  دـسیونب  ( 402  ) دادم اب  ار  همان  خساپ  یتفم ، تسا  بحتسم  دناهتفگ ، ءاملع  زا  یـضعب 

دـنامب و رادـیاپ  یلمع ، بتک  هک  تسا  نیا  رب  اـنب  اریز  دوش ؛ هتـشادهاگن  صوصخم  بکرم  ربح و  اـب  تسا  رتهب  هک  یملع  بتک  فـالخ 
. تسا رت  بسانم  يرگید  رازفا  تشون  عون  ره  زا  اههتشون  ندنام  رادیاپ  يارب  بکرم 

دشاب نشور  راصتخا ، نیع  رد  دیاب  ءاتفتسا  همان  خساپ   - 17
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ینشور یتحار و  هب  ار  نآ  دنناوتب  مدرم  هدوت  سانلا و  ماوع  هک  ياهنوگ  هب  مه  نآ  دسیونب  هدرـشف  رـصتخم و  ار  ءاتفتـسا  خساپ  دیاب  یتفم 
: دنتشونیم طقف  ءاتفتسا  خساپ  رد  ءاهقف  زا  یضعب  یتح  دننک . كرد 

« تسین زئاج   » ای تسا » زئاج  »
: دنتشونیم ای  و  تسین » بجاو   » ای تسا » بجاو  »

. دندرکیم رازگرب  ار  ءاتفتسا  خساپ  نشور ، هاتوک و  ریباعت  هنوگ  نیا  اب  ینعی  هن ،»  » ای يرآ » »
ءاتفتسا هب  خساپ  رد  یگمیسارس  مدع  طایتحا و  مزح و   - 18

: دنیوگیم هک  دننک  لاؤس  یسک  هب  عجار  یتفم  زا  رگا 
: دیوگیم ای  و  متسه » رتوگتسار  هللادبع  نب  دمحم  زا  نم  »

یب بجوم  دـشابیم و  زیمآرفک  هک  ینانخـس  دروآ ، نابز  رب  ار  نانخـس  هنوگ  نیا  لاثما  اـی  و  تسیا » هدوهیب  راـک  هچیزاـب و  کـی  زاـمن ، »
: دیوگب ددرگ و ) یگدزباتش  یگمیسارس و  راچد  يوتف ، رودص  رد   ) یتفم دیابن  دش ، دهاوخ  نآ  هدنیوگ  ناج  نوخ و  ندش  رابتعا 

: دیوگب دیاب  وا  هکلب  دشابیم ؛ بجاو  وا  لتق  ای  و  تسا ، لالح  یصخش  نینچ  نوخ 
يراج وا  هرابرد  هک  یمکح  ددرگ  نشور  تباث و  یـسک  دروم  رد  لداع  دـهاش  ود  یهاوگ  ینعی  هنیب ، اـی  رارقا و  هار  زا  یبلطم  نینچ  رگا 

. دشابیم ناسنیدب  دش  دهاوخ 
رد یتفم  دـیاب  دـشاب  لمتحم  ینخـس ، نینچ  تلع  هب  وا  رفک  هک  ینخـس  هدروآ ، نابز  رب  ینخـس  هک  دـننک  لاؤس  یـسک  هب  عجار  رگا  ای  و 

: دیوگب خساپ 
نانچ نینچ و  نآ  خساپ  مکح و  یتخاس ، يراج  نابز  رب  ار  مالک  نیا  یفده  نینچ  اب  رگا  هک  درک  لاؤس  نخـس  نیا  هدنیوگ  زا  تسا  مزال 

. دوب دهاوخ 
دیاب دـننک  لاؤس  هتخاس  دراو  یـسک  رب  يرگید  تایانج  ای  هدروآ و  رد  اج  زا  ار  یـسک  مشچ  هک  یـسک  اـی  لـتاق و  هراـبرد  یتفم  زا  رگا 

. ددرگ روآدای  ار  نآ  هب  طوبرم  بلاطم  هداد و  حیضوت  ار  صاصق  طئارش  دهدن و  تسد  زا  ار  طایتحا 
روآدای ار  ندز  هنایزات  ریزعت و  تلآ  هلیسو و  دنیامن ، شـسرپ  تسا  ندروخ  هنایزات  بجوتـسم  هک  یـسک  هب  عجار  دهتجم  یتفم و  زا  رگا 

. تخاس دراو  وا  رب  ار  يرتدیدش  ای  رتشیب و  هنایزات  دیابن  و  دروخب ، هنایزات  دیاب  رامش  نیا  اب  تیفیک و  نینچ  اب  هک  دیوگب  ددرگ و 
ثرا هب  طوبرم  تالاؤس  دروم  رد  مزال  ياهيروآدای   - 19

اهنآ لاثما  ثراو و  رفک  مدع  طرش  ای  ندوبن و  هدرب  عوضوم  تسین  مزال  تداع ) قبط   ) الومعم دوش ، لاؤس  ثاریم  هب  عجار  یتفم  زا  رگا 
کی قلطم  لاؤس  هکلب  دیامن ؛ طرش  البق  ار  بلاطم  نیا  دهد و  حیضوت  یتفتـسم  لئاس و  يارب  دنوریم -  رامـش  هب  ثرا  عناوم  زا  هک  ار - 

نارهاوخ ناردارب و  ثرا  هب  عجار  هک  يدروم  فالخرب  درادن . دوجو  ثرا  عناوم  ثارو ، ای  ثراو و  رد  هک  تسنآ  رب  ینبم  ناملـسم ، درف 
ای اهرهاوخ و  اهردارب و  نیا  ایآ  دسرپب  یتفم  دیاب  يدراوم  نینچ  رد  هک  دوشیم  حرطم  یتالاؤس  ثارو ، زا  هقبط  نیا  نادـنزرف  اهومع و  و 

؟ دنشابیم يردام  ای  يردپ و  ای  دنتسه و  ینیوبا  اهومع ،
نمض ار  ثرا  زا  نانآ  قح  طوقس  یتفم ، دیاب  دنشابیمن  ثرا  قحتسم  هک  دوش  دای  يدارفا  زا  ثرا ، هب  طوبرم  ءاتفتسا  همان  نمـض  رد  رگا 

: دسیونب دنک و  حیرصت  خساپ 
. دنرادن یقاقحتسا  هنوگچیه  دنمورحم و  ندرب  ثرا  زا  ینالف  ینالف و 

رد یتفم  دیاب  دشابن ، اراد  ثرا  رد  ار  یقح  هنوگچیه  رگید  طیارـش  رد  درف  نامه  هک  دـشاب  ثرا  قحتـسم  یطئارـش ، تحت  رد  يدرف  رگا 
: دیوگب ءاتفتسا  خساپ 

. دربیمن ثرا  یطئارش  تلاح و  نینچ  رد  ینالف 
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رد ینالف  هک  دیاین  دوجو  هب  روصت  نیا  ات  ددرگ  روآدای  یتفتـسم  هب  ار  اهنآ  یتفم  تسا  مزال  هک  یتارکذـت  تالاؤس و  هنوگ  نیا  لاثما  و 
. دشابیم ثرا  قحتسم  یطئارش  لاح و  ره 

قبط اهنآ  نایم  رد  ثرا  هک  دیوگب  خـساپ  رد  دـیابن  دـننک ، لاؤس  نارتخد  نارـسپ و  ثرا  ای  ناردارب و  نارهاوخ و  ثرا  هب  عجار  وا  زا  رگا 
ار نآ  دنناوتیمن  هک  دنکیم ، دـیلوت  یتالاکـشا  مدرم  هدوت  يارب  اهیروآدای  هنوگ  نیا  اریز  دوشیم ؛ میـسقت  نییثنالا  ظح  لثم  رکذـلل  هیآ 

: دیوگب دیاب  هکلب  دننک ؛ كرد 
. دراد مهس  کی  رتخد  مهس و  ود  رسپ  نآ ، قبط  هک  ددرگ  میسقت  نانچ  نینچ و  ساسا  رب  دیاب  تیم  هکرت 

: دیوگب یتفم  رگا 
: ددرگ میسقت  میرک  نآرق  صن  ساسا  رب 

، لوا تروص  هب  رکذت  هچرگا  دراد . دوجو  نآ  رد  يرتمک  ماهبا  تسا و  نشور  صن ، هیآ و  نیا  ینعم  نوچ  دشابیم ؛ عنامالب  خـساپ ، نیا 
. دنک نایب  لیصفت  هب  ار  هلئسم  خساپ  دیاب  تروصنیا  رد  ینعی  تسا ، رتحضاو 

لیبق زا  دوش ، جارخا  ثرا ، میـسقت  زا  لـبق  تسا  مزـال  هک  یلاوما  جارخا  زا  سپ  تیم  هکرت  هک  ددرگ  روآداـی  زیچ  ره  زا  لـبق  دـیاب  یتفم 
ار یتفتـسم  زاین  دروم  ياههتکن  دـیاب  تروص  ره  هب  و   ) ددرگ میـسقت  دـشاب -  نایم  رد  ینید  تیـصو و  هک  یتروص  رد  نید -  تیـصو و 

(. دوش روآدای  خساپ  نمض 
دیامن يراکتسد  نآ  رد  دناوتن  یتفتسم  ات  دوش  شراگن  هنادنمشوه  ءاتفتسا ، خساپ  دیاب   - 20

لاؤس و نایم  ءالخ  هلـصاف و  هنوگچیه  دزاس ، لصتم  نادب  هلـصافالب  دـسیونب و  ءاتفتـسا  همان  نامه  لیذ  رد  ار  ءاتفتـسا  خـساپ  یتفم  دـیاب 
. دیازفیب نآ  رب  ددرگیم  وا  خساپ  ینوگرگد  داسف و  بجوم  هک  ار  يزیچ  دناوتن  یتفتسم  ات  دراذگن ، یقاب  باوج 

. دسیونب لحم  عضوم و  نامه  يور  ار  باوج  دشاب  شسرپ  هب  هتسویپ  خساپ ، شراگن  لحم  رگا 
هکلب دسیونب ؛ يرگید  هقرو  يور  ار  خساپ  دیابن  دشابن  یفاک  تیفرظ  ياراد  دسیونب  نآ  يور  ار  باوج  دیاب  هک  یلحم  عضوم و  هچنانچ  و 

زا دیاب  دسیونب  ءاتفتسا ، همان  تشپ  رهظ و  رد  ار  ءاتفتسا  خساپ  دهاوخیم  هک  هاگنآ  دراگنب . نآ  هیـشاح  رد  ای  هقرو و  تشپ  رد  ار  نآ  دیاب 
رطاخ هب  ار  خساپ  یقبام  و  دراگنب ، هلصافالب  نآ  لابند  هب  و  ءاتفتـسا ، همان  نیئاپ  رد  ار  خساپ  دهاوخب  هک  یتروص  رد  رگم  دنک  عورـش  الاب 

. دنک ظفح  ار  دوخ  یگتسویپ  هدوب و  لاؤس  هب  لصتم  وا  خساپ  ات  دزاس  لیمکت  هقرو  تشپ  نیئاپ  رد  لحم ، شیاجنگ  مدع  قیض و 
یتفتسم تالکشم  ربارب  رد  ییاشگ  هار  موزل  هیعرش و  لیح  هب  لسوت  مدع   - 21

ءاتفتسا همان  يور  یبتک  تروص  هب  وا  خساپ  هک  تسین  یضار  انمض  تسا و  یتفتـسم  روظنم  فالخرب  وا  خساپ  هک  دوش  هجوتم  یتفم  رگا 
. دنک ءافتکا  یهافش  خساپ  هب  دبای  شراگن 

لیح هب  لسوت  اریز  دـشاب ؛ رذـح  رب  شیوخ -  فلاخم  ياوتف  رد  هچ  دوخ و  ياوتف  رد  هچ  هیعرـش » لیح   » هب شیارگ  لیم و  زا  دـیاب  یتفم 
. تسا رگ  هابت  ضراوع  نیرت  عینش  بویع و  نیرت  تشز  زا  هیعرش 

زا و  دراـگنب ، تسا  یتفتـسم  عـفن  هب  هک  ار  یبـلطم  ءاتفتـسا ، باوـج  رد  هک  تسا  نیا  هیعرـش  لـیح  هب  لـیامت  ياـههناشن  قرط و  زا  یکی 
. دنک يراددوخ  دوشیم  مامت  وا  نایز  هب  هک  یبلطم  شراگن 

هدیدرگ و تالکـشم  زا  یئاهر  یـصالخ و  بجوم  هک  دروآ  يور  یبلاطم  هب  دوهـش ، اههنیب و  يوعد و  هب  طوبرم  لئاسم  رد  دـیابن  یتفم 
. دشاب تالکشم  نآ  زا  يرفم  هار 

نوچ دنک ؛ یثنخ  ار  فرط  تیجح  لالدتـسا و  نآ ، هلیـسو  هب  هک  دزومایب  دنک و  راهظا  ار  یقرط  يوعد ، فرط  ود  زا  یکی  هب  دـیابن  زین  و 
. دوشیم فرط  قح  نتشگ  عیاض  بجوم  یئامنهار ، میلعت و  هنوگ  نیا 

دزاسیمن دراو  یـسک  قح  هب  ینایز  ررـض و  رذگهر ، نیا  زا  دراد و  دوجو  یتفتـسم  عفن  هب  یهار  هک  دنک  ساسحا  یتفم  هک  یتروص  رد 
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هک یتروص  رد   ) دزادرپن هامکی  تدـم  هب  ار  شرـسمه  هنیزه  هه  دـنک  دای  دـنگوس  یـسک  رگا  الثم  دـنک ، داـشرا  هار  ناـمه  هب  ار  وا  دـیاب 
هقفن دـناوتیم  هک  دـهد  میلعت  يو  هب  هدوب و  وا  لکـشم  ياشگ  هار  یتفم  تسا  مزال  دـشاب ) داـقعنا  لـباق  مسق ، طیارـش  رظن  زا  وا  دـنگوس 

زا ای  ضرق و  نیا  زا  ار  وا  همذ  سپس  دشورفب و  يو  هب  ار  وا  ههام  کی  جاتحیام  و  دهد ، ضرق  وا  هب  ای  و  دزادرپب ، وا  هیرهم  زا  ار  شرسمه 
: تفگ ءاملع  زا  یکی  هب  یصخش  هک  تسا  هدش  لقن  هکنانچ  دزاس ؛ يرب  وا  جاتحیام  تمیق 

نآ مدرگن . مه  یهانگ  بکترم  انمـض  مهدـن و  مه  هرافک  منک و  یئوشاـنز  مرـسمه  اـب  ناـضمر  هاـم  زور  رد  هک  مدرک  داـی  دـنگوس  نم 
بکترم دوخ -  دنگوس  هب  يافو  نمض  قیرط -  نیا  زا  ات   ) نک ترفاسم  ناضمر  هام  رد  ترـسمه  اب  تفگ  وا  هب  دنمـشناد  ملاع و  صخش 

(. دوشن بجاو  وت  رب  زین  هزور  هرافک  يدرگن و  یهانگ 
يوتف ماگنهب  یتفم  یسانش  عقوم   - 22

زین رما و  رهاوظ  هب  یتفم  دوخ  دشاب و  يریگتخس  تدش و  اب  ماوت  هک  دهد  يوتف  ياهنوگ  هب  یماع  درف  کی  هب  هک  دنیبب  حالص  یتفم  رگا 
، دوخ يریگتخـس  نحل و  تدش  هب  رهاظت  يارب  شیوخ  هاگدید  زا  یلو  دـشاب ؛ هتـشادن  يداقتعا  ءاتفتـسا ، باوج  رد  دوخ  نحل  تدـش  هب 
رب طورشم  دشابیم ، زئاج  يرورض -  دراوم  رد  هتبلا  دیدهت -  عنم و  روظنم  هب  یـشور  نینچ  دریگ ، رظن  رد  ار  یعورـشم  هنالقاع و  هیجوت 
وا باوج  رد  سابع  نبا  درک ، لاؤس  لتاق  هبوت  هب  عجار  سابع  نبا  زا  یـصخش  دـنیوگیم  هکنانچ  ددرگن ؛ بترتم  نآ  رب  ياهدـسفم  هکنآ 

: تفگ
وا باوج  رد  تشاذگ ، نایم  رد  وا  اب  ار  شـسرپ  نیمه  يرگید  صخـش  سپـس  تسین . هتفریذپ  وا  هبوت  درادـن و  دوجو  ياهبوت  لتاق  يارب 

: تفگ
یتلاح اب  هک  یمود  اما  متـشاد . زاب  لتق  زا  ار  وا  باوج ، نامه  اـب  اذـل  مدـناوخیم ، ار  لـتق  هب  میمـصت  لوا ، صخـش  مشچ  هرهچ و  رد  نم 

شدـیمون لاعتم ، دـنوادخ  تمحر  زا  ار  وا  متـساوخن  دوب  هدولآ  لـتق  هب  شتـسد  دـمآ و  نم  دزن  یئاونیب  زا  یکاـح  ياهیحور  راـب و  فسا 
. مزاس

: دیوگیم هک  یتقو  ینعی  دیامن ، هیروت  دوخ ، هناربدم  ياهخساپ  هنوگ  نیا  رد  دیاب  یتفم  نکل 
عقاو لوبق  دروم  وا  هبوت  نآ ، رارکت  رب  میمـصت  هاـنگ و  لـتق و  هب  رارـصا  تروـص  رد  هک  دـشاب  نیا  شروـظنم  تسین  هتفریذـپ  لـتاق  هبوـت 

. دوشیمن
تائاتفتسا هب  خساپ  رد  تبون  تیاعر   - 23

هدومن و تیاعر  ار  تبون  اهنآ  هب  خساپ  داریا  رد  دیاب  ددرگ  هتـشابنا  وا  دزن  يددـعتم  تائاتفتـسا  و  دـسرب ، یتفم  هب  يددـعتم  ياههمان  رگا 
ار رما  نیمه  دیاب  يوعد  باحـصا  مکارت  موجه و  ددعت و  ماگنه  هب  یـضاق  هکنانچ  دراد ؛ مدقم  خساپ  رد  هدیـسر  رتولج  هک  ار  یئاه  همان 

. دنک تیاعر 
. دشاب بجاو  دراوم ، نآ  رد  نداد ، يوتف  هک  تسا  يدراوم  رد  تبون ، تیاعر  موزل  عوضوم 

دیق هب  دیاب  دشابن  مولعم  صاخشا  ای  اههمان و  تقبـس  ای  و  دریگ ، تروص  نامز  کی  رد  صاخـشا ، دورو  ای  ءاتفتـسا و  ياههمان  دورو  رگا 
. دزاس صخشم  ار  اهنآ  خساپ  تبون  هعرق ،

تعجارم و لئاسو  هک  يرفاسم  هتبلا  تسناد ، مدقم  نارگید  رب  ار  نارفاسم  اهنز و  تبون  يدروم  نینچ  رد  دـیاب  دـناهتفگ  ءاملع  زا  یخرب 
. ددرگیم دنمنایز  دنامیم و  بقع  دوخ  ناهارمه  اقفر و  زا  دتفا ، ریخأت  هب  وا  تبون  رگا  هک  هتخاس  هدامآ  يروط  ار  رفس 

تبون رگا  هک  دنـشابن  دایز  هزادنا  نآ  یتفم ، هب  ناعجارم  هک  تسا  مزال  یتروص  رد  رفـس ، تعجارم و  هدامآ  رفاسم  ای  نز و  تبون  تیاعر 
رب ار  نانآ  تبون  یتفم ، هک  تسا  مزال  یطئارـش  نینچ  رد  اذل  دـندرگ . ررـضتم  یـسوسحم  عضو  هب  نارگید  درادـب  مدـقم  ار  رفاسم  ای  نز 

. دنک نییعت  ار  نانآ  هب  خساپ  تبون  هعرق ، دیق  اب  دورو ، رد  يواست  تروص  رد  ای  و  دیامن ، تیاعر  اهنآ  دورو  هقباس  بسح 
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. دزادنا ولج  لاؤس -  ءاتفتسا و  کی  هب  خساپ  يارب  زج  ار -  یسک  چیه  تبون  دیابن  زین  و 
ءاتفتسا همان  رد  رگید  نایتفم  تسردان  ياهخساپ  كرادت  ناربج و  تیفیک   - 24

ماقم ظاحل  زا  یلو  دـشابیم ؛ يوتف  لها  زا  هک  يرگید -  یتفم  خـساپ  طـخ و  هک  دـنک  هدـهاشم  دـسرب و  یتفم  رظن  هب  ءاتفتـسا  هماـن  رگا 
باوج نامه  ریز  دیاب  دشابیم  شیاوتف  يأر و  قفاوم  وا  هتـشون  هک  دنک  هظحالم  و  تسا ، هدـمآ  همان  نآ  رد  تسا -  وا  زا  رت  نیئاپ  یملع 

: دسیونب
و متـسه » يوتف  يأر و  نیمه  هب  لئاق  نم   » ای و  دشابیم » ناسنیدب  زین  نم  باوج   » ای و  تسا » نیمه  حیحـص ، باوج   » ای و  تسا » حیحـص  »
اب دـناوتیم  دروم  نیمه  رد  یتفم  هتبلا  تسا .) ءاتفتـسا  همان  رد  روکذـم  ياوتف  اب  وا  ياوتف  تقفاوم  رگنایامن  هک   ) تارابع هنوگ  نیا  لاـثما 

. دیامن مالعا  ار  دوخ  تقفاوم  رتابیز ، رت و  هدرشف  یترابع 
، تسین يوتف  تیلها  دجاو  هدنهد ، خـساپ  هک  دـنک  هدـهاشم  ياهلئـسم  هب  خـساپ  يوتف و  ناونع  هب  ار  یـسک  طخ  ءاتفتـسا ، همان  رد  رگا  اما 
وا ددرگیم . یقلت  رکنم  يأر  دـییات  تسردان و  رظن  يأر و  تیبثت  هلزنم  هب  راک  نیا  اریز  دراـگنب ؛ ار  دوخ  ياوتف  وا  ياوتف  راـنک  رد  دـیابن 
هب يراک  نینچ  هزاجا  دشابن و  یضار  راک  نیا  هب  ءاتفتـسا  همان  بحاص  هچرگا  دزاس ، وحم  دربب و  نایم  زا  ار  تسردان  خساپ  نیا  دناوتیم 

. دهدب وا  هب  ار  يراک  نینچ  هزاجا  همان ، بحاص  هک  یتروص  رد  رگم  دراد  هاگن  دوخ  دزن  ار  همان  درادن  قح  یتفم  یلو  دهدن . وا 
ار یلمع  یتشز  حبق و  و  درادزاب ، یلهاان  یتفم  نینچ  ياوتف  هب  لمع  زا  ار  وا  هدرک و  یهن  ار  یتفتـسم  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  دناوتیم  یتفم 

یعجارم يوتف و  لها  هرابرد  هک  تسا  مزال  یتفتـسم  دوخ  رب  هچرگا  دنک ؛ میهفت  يو  هب  تسا  هدرک  هعجارم  لهاان  هب  هدـش و  بکترم  هک 
. دیامن قیقحت  شواک و  ثحب و  دنتسه  يوتف  رودص  یگتسیاش  دجاو  هک 

. تسا یصخش  هنوگچ  هک  دوش  ایوج  وا  هرابرد  دیاب  دسانشیمن  ار  وا  هک  ددرگ  هجاوم  یسک  مان  اب  ءاتفتـسا  همان  لیذ  رد  یتفم  هک  هاگنآ 
رد خساپ  نتـشون  تسا  نکمم  هکنیا  رطاخ  هب  دیامن ؛ يراددوخ  وا  ياوتف  رانک  رد  دوخ  ياوتف  شراگن  زا  دنک  یئاسانـش  ار  وا  دـناوتن  رگا 

هدرک رداص  تیحالـص  دـقاف  درف  کی  هک  ار  یئاوتف  ینعی  دـشاب ، یتسردان  ياوتف  هیرظن و  دـییات  اـنایحا  هتخانـشان ، یتفم  نیا  ياوتف  راـنک 
ياوتف قبط  ار  ءاتفتسا  همان  دهد  هزاجا  وا  ات  دهاوخب  ءاتفتـسا  همان  بحاص  زا  يدروم  نینچ  رد  هک  تسا  نیا  رتهب  دنک . ینمـض  دییات  تسا 

. دنک لیدبت  ضیوعت و  رگید  ياهمان  اب  دوخ ،
. دنک رازگرب  یهافش  تروص  هب  ار  ءاتفتسا  خساپ  دیاب  دهدن  ياهزاجا  نینچ  همان  بحاص  رگا  و 

یتفتسم رد  یبوشآ  هنتف و  تسا  يوتف  تیلها  دقاف  هک  یـسک  ياوتف  ندودز  برـض و  در و  تروص  رد  هک  دشاب  هتـشاد  نآ  میب  یتفم  رگا 
رد هچنانچ  اما  دزرو . عانتما  وا  ياوتف  رانک  رد  دوخ  ياوتف  رودص  نتشون و  زا  دناوتیم  دشاب -  حیحـص  وا  ياوتف  هکنآ  ول  و  دناسر -  مهب 

رگا تروص  نیا  رد  اذل  ددرگ . رکذتم  یتفتسم  هب  هداد و  رادشه  ار  عوضوم  نیا  یتفم  دیاب  دشاب  هتـشاد  دوجو  یـشزغل  هابتـشا و  وا  ياوتف 
. دوشیم مارح  بکترم  دزرو  غیرد  لهاان ، یتفم  نآ  ياوتف  هابتشا  هب  نداد  رادشه  زا  دیامن و  عانتما  دوخ  هیرظن  يوتف و  راهظا  زا 

نتـشون اـب  دوخ - ، ياوتف  قباـطم  ار  نآ  اـی  دزاـس و  وحم  دربـب و  ناـیم  زا  ار  يوتف  نآ  ناـکما -  تروـص  رد  تسا -  بجاو  وا  رب  هکلب  و 
. دنک هراپ  نآ  بحاص  هزاجا  اب  ار  صخش  نآ  تسردان  خساپ  ءاتفتسا و  همان  و  دیامن ، میمرت  ضیوعت و  رگید -  ياهمان 

. دسیونب تسردان  خساپ  رانک  رد  ار  تسرد  باوج  دیاب  دنک  ناربج  روکذم  ياهتروص  هب  ار  هصیقن  نیا  دناوتن  یتفم  رگا 
. دشابیم هدیدنسپ  روخرد و  يراک  ددرگ  هداعا  لوا  یتفم  هب  نآ  بحاص  هزاجا  اب  ءاتفتسا  همان  رگا  و 

نآ رد  وا  هیرظن  فالخرب  ياهیرظن  یلو  تسا ؛ يوتف  تیلها  ياراد  هک  دنک  هدهاشم  ار  یـسک  باوج  ءاتفتـسا ، همان  یط  رد  یتفم  هچنانچ 
ءافتکا شیوخ  خساپ  نتـشون  فرـص  هب  دیاب  دـشاب  هتـشادن  نانیمطا  نیقی و  وا  ياوتف  هیرظن و  ندوب  هابتـشا  هب  انمـض  دـشابیم و  سکعنم 

. دوشن يرگید  ياوتف  هب  ضارتعا  ای  هئطخت و  ضرعتم  هدرک و 
ددرم مهبم و  تائاتفتسا  هب  خساپ  تیفیک   - 25
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، دـشابن سرتسد  رد  زین  همان  بحاص  و  دروآ ، رد  رـس  نآ  زا  دـنک و  كرد  الماک  ار  لاؤس  ءاتفتـسا ، همان  يور  زا  دـناوتن  الـصا  یتفم  رگا 
دوخ لاؤس  هرابرد  يرتشیب  حیـضوت  دنک  تساوخرد  و  دسیونب ، همان  بحاص  هب  دیاب  هک  دندقتعم  ءاملع  زا  یـضعب  لکـشم ، نیا  لح  يارب 

. دسیونب وا  يارب  ار  نآ  خساپ  ات  دراگنب 
: دسیونب وا  هب  ای  و 

حرش و هب  ای  تسین و  موهفم  وا  لاؤس  هک  ددرگ  رکذتم  همان  بحاص  هب  دهاوخب  یتفم  هچنانچ  مدیمهفن ». الماک  ار  امـش  همان  ياوتحم  نم  »
. دزاسن شودخم  ار  نآ  دوشن و  دراو  ياهمدص  همان  دوخ  هب  هک  دراگنب  همان  زا  یتمسق  رد  ار  هتکن  نیا  دیاب  تسا  دنمزاین  يرتشیب  حیضوت 
ار عوضوم  نیا  دیاب  دسریم  رظن  هب  نآ  رد  زین  يرگید  لامتحا  هک  درک  كرد  ار  یـصاخ  تیفیک  تروص و  همان ، نومـضم  زا  یتفم  رگا 

: دسیونب دیامن و  حیرصت  دوخ  خساپ  زاغآ  رد 
: دنک هفاضا  همان  رد  ای  و  دوب ، دهاوخ  نینچ  نآ  خساپ  دشاب  هدرک  لمع  تروص  نیدب  ای  و  تسا ، تروص  نیدب  لاؤس  رگا 

.« دشابیم تیفیک  نالف  هب  رگید و  تروص  هب  باوج  هن ، رگا  «و 
بسانم دراوم  رد  خساپ ، رد  دیدشت  دیکات و  يوتف و  هدرشف  لیلد  رکذ   - 26

دروم هلئسم  هب  طوبرم  امیقتـسم  هک  ار  یتیاور  هیآ و  زا  ياهدرـشف  رـصتخم و  لیلد  ءاتفتـسا ، هب  خساپ  نمـض  یتفم  هک  تسین  تبـسانم  یب 
ات دناهدرک  عنم  ءاتفتـسا  خساپ  رد  ار  هلئـسم  لیلد  تجح و  رکذ  نادنمـشناد ، زا  یخرب  هک  دش  روآدای  دیاب  هتبلا  دنک . رکذ  دشابیم  لاؤس 

. دشاب هتشاد  دوجو  يزایتما  یهقف ، یلالدتسا  باتک  فیلات  يوتف و  نایم 
ار نآ  لیلد  دیابن  دـنکیم  رداص  يوتف  یماع ، درف  يارب  یتفم  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  دـندش ، لیـصفت  هب  لئاق  رگید  نادنمـشناد  زا  یهورگ 

یهقف لئاسم  عیاقو و  زا  یخرب  دروم  رد  یتفم  یهاگ  هکلب  ددرگ . رکذـتم  ار  نآ  لیلد  دـهد  يوتف  یهیقف  صخـش  هب  رگا  یلو  دـنک ؛ رکذ 
: دیوگب لاؤس  هب  خساپ  زا  سپ  و  دنک ، هغلابم  يریگتخس و  تسا  ریزگان 

رگا  » ای دوشیمن » هدـید  ءاملع  زا  کیچیه  بناج  زا  یتفلاخم  نم  رظن  زا  هلئـسم ، نیا  رد   » ای تسا » نیملـسم  عاـمجا  اـب  قباـطم  يوتف  نیا  »
راچد ای  و  هدش ، نادرگ  يور  عامجا  ای  باوص و  قح و  زا  هدرک و  تفلاخم  ملسم ، بجاو  مکح  اب  دزیخرب  تفلاخم  هب  يوتف  نیا  اب  یسک 

نیا لاثما  و  دزرون » لامها  نآ  هب  تبـسن  ای  دـشاب و  دـنب  ياپ  مزتلم و  يوتف  نیدـب  هک  تسا  مزال  رما  یلو  رب   » ای و  ددرگیم » هاـنگ  قسف و 
. درب راک  هب  دوخ  ياوتف  نمض  تیعقوم ، قباطم  تحلصم و  ءاضتقا  بسح  رب  ار  دکؤم  ریباعت  هنوگ 

یتفتسم تاصخشم  بادآ و  ماکحا و  رد  مراهچ : عون 

یتفتسم تاصخشم  تافص و   - 1
 - تسا هدش  دای  اهنآ  زا  البق  هک  یئاهشناد -  مولع و  طئارـش  عماج  یتفم ، دهتجم و  دننام  دشاب و  هدیـسرن  داهتجا  هجرد  هب  هک  يدرف  ره 

هوالع دارفا  هنوگ  نیا  تسناد . یتفتسم  دلقم و  دریگیم -  رارق  لاؤس  دروم  هک  یهقف -  ماکحا  زا  ياهلئـسم  ره  دروم  رد  ار  وا  دیاب  دشابن 
تسا نکمم  اسب  ینعی  دنیآ . رامـش  هب  ام  رـصع  نادنمـشناد  لضافا و  زا  هچرگا  دنیوگیم ، زین  یماع »  » اهنآ هب  یتفتـسم ، دلقم و  ناونع  رب 

« ماوع یماع و  : » حالطـصا اریز  تسین ؛ فقوتم  اهنآ  رب  نداد ، يوتف  هک  یمولع  دنـشاب ، رت  ملاـع  یتفم ، دوخ  زا  رگید  مولع  رد  دارفا  نیمه 
. ددرگ یقلت  يرگید  یناعم  موهفم و  ره  هب  حالطصا  ود  نیا  هکنآ  ول  دراد و  رارق  صاوخ » صاخ و   » لباقم هطقن  رد  هک  تسا  یحالطصا 

هجرد زا  رت  نیئاپ  ياهبترم  رد  هک  تسا  یـسک  زا  ترابع  ماع ،»  » تغل و  دـهتجم ، زا  ترابع  صاـخ »  » هژاو ءاتفتـسا ، ءاـتفا و  دروم  رد  یلو 
. دنمانیم زین  دلقم »  » ار وا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  داهتجا 

رد هک  دریذپب  هنوگنامه  لیلد ، تساوخرد  نودب  تسا  ءاطخلا  زئاج  هک  ار  یسک  راتفگ  يأر و  دلقم ، دیاب  هک  تسا  نیا  دیلقت »  » زا روظنم 
. دراد اریذپ  یتلاح  لیلد -  اب  هارمه  وا -  رظن  يأر و  ربارب 
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تروص هب  دـنکیم  لمع  اهنآ  هب  دراد و  داقتعا  اهنادـب  هک  یماکحا  نآ  دـلقم ، اـیوگ  تسا . هدـالق »  » هداـم زا  لـیعفت  باـب  دـیلقت ،»  » هملک
شیوـخ يربـهر  يوـتف و  لوئـسم  ار  وا  و  هداد ، رارق  یتـفم  دـهتجم و  هدـهع  هب  ینعی  دـنکیم ، دـیلقت  وا  زا  هک  یـسک  ندرگ  هب  ياهدـالق 

. دنادیم
. دنک ادیپ  یهاگآ  ملع و  نآ ، مکح  هب  هدومن و  ءاتفتسا  ياهلئسم -  اب  ندش  هجاوم  ماگنه  هب  تسا -  مزال  يدلقم  ره  رب 

يارب دراد -  تماقا  نآ  رد  یتفم  هک  يراید  رهـش و  هب  تسا  مزال  وا  رب  تشادن  یـسرتسد  دـهتجم  یتفم و  هب  دوخ  راید  رهـش و  رد  رگا  و 
، هلئسم کی  مکح  هرابرد  ناینیشیپ  زا  يدایز  هدع  دشاب . رود  رایـسب  یتفم ، تماقا  لحم  هچرگا  دچوکب  هلئـسم -  مکح  زا  یهاگآ  بسک 

. دندیچوک زاجح  هب  قارع  زا  ياهلئسم  کی  هب  عجار  ای  و  هدرب ، رس  هب  رفس  رد  ار  یئاهزور  اهبش و 
، دومیپ ءادرد ، وبا  نابز  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ثیدـح  ندینـش  يارب  ار  ماش  ات  زاجح  هک  یـسک  هب  عجار  البق  ام  و 

. میدرک دای  ار  یشرازگ 
طئارشلا عماج  دهتجم  یتفم و  زا  قیقحت و  صحف و  ترورض   - 2

وا تهاـقف  ملع و  هب  يوـق  ناـمگ  نظ و  هب  اـی  هدرک و  یئاسانـش  طئارـش ، تیعماـج  ظاـحل  زا  ار  وا  هک  یـسک  زا  زج  تسا  مزـال  دـلقم  رب 
دیلقت يرگید  درف  زا  تسا -  هدـیدرگ  زرحم  ملـسم و  وا  رب  شتلادـع  يوتف و  رودـص  يارب  يو  یگتـسیاش  هک  هتفاـی -  یهاـگآ  ياهنوگب 

. دنکن
ات دنک  صحفت  قیقحت و  هار ، ود  زا  عالطا  بسک  يارب  تسا  مزال  يو  رب  دوش  هاگآ  وا  تیلها  ملع و  هب  یطئارـش ) نینچ  اب   ) دـناوتن رگا  و 

: ددرگ مهارف  وا  يارب  رما  ود  زا  یکی 
. دزاس هاگآ  وا  یملع  ماقم  دهتجم و  لاح  زا  اصخش  وا  هک  یئاهدمآ  تفر و  اهترشاعم و  اهدروخرب و  اب   - 1

. ددرگ فقاو  وا  تیعماج  ملع و  هب  یتفم ، یملع  ترهش  عایش و  هلیسو  هب  ای  لداع و  درف  ود  تداهش  اب  ای  و 
. دوش علطم  يوتف  یملع و  طئارـش  رظن  زا  یتفم  تیعماج  هب  دنـشابن -  لداع  هچرگا  سانـشراک -  ءاـملع  زا  یهورگ  رارقا  قیرط  زا  اـی   - 2

. دشابیم ملاع  یتفم ، نآ  هک  دسر  رمث  هب  صخش  يارب  يوق  لامتحا  نامگ و  ءاملع ، رارقا  رذگهر  زا  دیاب  هتبلا 
عایـش و ای  دزاـسیم و  فقاو  يو  تلادـع  هب  ار  وا  هک  یئاهدـمآ  تفر و  ترـشاعم و  هار  زا  دـیاب  ریزگاـن  دـشاب  مهبم  یتفم ، تلادـع  رگا 

. دنک ادیپ  یهاگآ  وا  تلادع  هب  لداع ، درف  ود  تداهش  ای  ترهش و 
نایتفم عجارم و  ددعت  تروص  رد  دیلقت  عجرم  یتفم و  باختنا   - 3

يوتف تیلها  ياراد  هدوب و  زئاج  اهنآ  زا  ءاتفتـسا  هک  ینادـهتجم  دنـشاب - ، هتـشاد  دوجو  نامز  هرود و  کی  رد  رتشیب  ای  دـهتجم و  ود  رگا 
رگا یلو  دـنک . لمع  اهنآ  ياوتف  قبط  رب  دـلقم  یتفتـسم و  دـیاب  دـنراد  زاربا  ار  يواسم  رظن  يأر و  يوتف ، رد  اهنآ  همه  هچناـنچ  دنتـسه - 

تـسا رت  يوقتاب  رت و  ملاع  اهنآ  همه  زا  هک  یتفم  دـهتجم و  نآ  ینعی  یقتا ، ملعا و  دـهتجم  هب  دـیاب  دنـشاب  یتواـفتم  ياوتف  يأر و  ياراد 
. دنک هعجارم 

و دنشاب -  يواسم  يوقت  رظن  زا  ود  ره  هک  یتروص  رد  تسا -  رت  ملاع  هک  يدهتجم  هب  دیاب  دنشاب  توافتم  يوقت ، ملع و  تهج  زا  رگا  و 
. دیامن عوجر  دنشاب  يواسم  ملع  رظن  زا  ود  ره  هک  یتروص  رد  تسا  رت  يوقتاب  هک  يدهتجم  ای 

. دنک دیلقت  ملعا  دهتجم  زا  هک  تسنآ  دهتجم  هفیظو  دیامن  دیلقت  دهتجم  ای  ملعا و  دهتجم  زا  هک  دشاب  رئاد  رما  رگا 
رظن هب  يواسم  يوقت  ملع و  ظاحل  زا  دوجوم  رـضاح و  نادهتجم  همه  ای  دشابن و  نکمم  روکذـم ، فاصوا  یئاسانـش  دـلقم ، رظن  زا  رگا  و 

ای دهتجم و  ود  هک   ) دسریم رظن  هب  دیعب  یضرف ، نینچ  هچرگا  تسا  ریخم  دیلقت ، عجرم  ناونع  هب  اهنآ  زا  کی  ره  باختنا  رد  دلقم  دنسر 
. دنشاب ربارب  مه  اب  الماک  يوقت  ملع و  رظن  زا  دهتجم  دنچ 

(. دسر رظن  هب  مهبم  اهنآ  تافص  ای  و 
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تهج نآ  زا  درک ؛ ) دیلقت  ناوتیم  یطیارـشلا  عماج  دهتجم  ره  زا  دـنیوگیم  و  ، ) دنتـسه رییخت  هب  لئاق  یتروص ، ره  رد  ءاملع  زا  یـضعب 
. دنا كرتشم  يوتف  رد  یگتسیاش  تیلها و  رظن  زا  اهنآ  همه  هک 

نیا هک  مسانشیمن  ار  یسک  هعیش ) ءاهقف  ینعی   ) هیماما ءاملع  نایم  رد  یلو  دشابیم . تنـس  لها  ءاملع  رثکا  رظن  يأر و  قبط  رب  لوق  نیا  و 
ملعا و دهتجم  زا  دیاب  هک  تسا  لوا  هیرظن  نامه  دناهدرک  حیرـصت  نادب  هعیـش  ءاهقف  هک  ياهیرظن  هکلب  دـشاب . هدرک  دـییات  ار  رظن  يأر و 

. دومن دیلقت  یقتا 
؟ تسا زئاج  تیم  دهتجم  زا  دیلقت  ایآ   - 4

ءاـملع و روـهمج  ناـیم  نآ -  مدـع  تروـص  رد  هچ  هدـنز و  یح و  دـهتجم  دوـجو  تروـص  رد  هـچ  تـیم -  دـهتجم  زا  دـیلقت  زاوـج  رد 
: دیامنیم رظن  بلج  ریز  ءارآ  لاوقا و  دروم  نیا  رد  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  نادنمشناد ،

رد هچ  یح و  دـهتجم  دوجو  تروص  رد  هچ  ینعی   ) قلطم روطب  تیم  دـهتجم  زا  دـیلقت  زاوـج  ءاـهقف ، هاگدـید  زا  هیرظن  نیرتحیحـص   - 1
سپ دیاب  اذل  دوریمن . نایم  زا  ءارآ  نیا  باحـصا  نارادفرط و  توف  اب  یملع  تایرظن  ءارآ و  بهاذم و  اریز  دشابیم ؛ نآ ) مدع  تروص 

. درک دامتعا  یفالتخا  ای  یعامجا و  لئاسم  رد  ناشتایرظن  ءارآ و  هب  نانآ  توف  زا 
دهتجم زا  دیلقت   ) ددرگیمن وا  تداهـش  قبط  رب  مکح  رودص  زا  عنام  شتداهـش -  قبط  رب  مکح  زا  لبق  دهاش -  توف  هکنیا  لیلد  هب  زین  و 

لبق دهاش  قسف  هک  يدروم  فالخرب  دشابیمن .) وا  يأر  ذوفن  زا  عنام  زین  دـهتجم  توف  دوب و  دـهاوخ  زئاج  ینبم ، نیمه  قبط  رب  زین  تیم 
(. دیامن مکح  وا  تداهش  قبط  رب  دناوتیمن  عرش  مکاح  تروص  نآ  رد  هک   ) ددرگ زرحم  مکح ، رودص  زا 

تهج نیمه  هب  دوریم ، نایم  زا  دهتجم  توف  اب  دیلقت  یگتسیاش  تیلها و  اریز  تسین ؛ زئاج  اقلطم  هجو و  چیه  هب  تیم  دهتجم  زا  دیلقت   - 2
. دشیمن دقعنم  عامجا  درکیم  تفلاخم  شتایح  نامز  رد  ومه  رگا  و  دشابیم ، داقعنا  لباق  وا  توف  زا  سپ  عامجا » »

 - یسک هعیش  ءاملع  نایم  یتح  تسا ، رخأتم  یماما  نادنمـشناد  يأر  قباطم  صوصخب  هعیـش و  ءاملع  نایم  روهـشم  هیرظن  نامه  لوق ، نیا 
دیلقت زاوج  مدـع  هرابرد  هک   ) یلیلد یلو  دروخیمن ؛ مشچ  هب  دـشاب -  دامتعا  هجوت و  لـباق  وا  يأر  زین  هیرظن و  نیا  فلاـخم  احیرـص  هک 
ربتعم تیجح ) كالم  ناونع  هب   ) هچنآ عامجا ، رد  اریز  تسین ؛ یلماـک  ماـت و  لـیلد  اـم ، طـباوض  لوصا و  قبط  رب  تسا ) هدـش  هماـقا  تیم 

هعیش ءاهقف  زا  کیچیه  رب  عوضوم  نیا  هکنانچ  تسا ، ناگدننک  عامجا  ینعی  نیعمجم ، عمج  رد  مالسلا ) هیلع   ) موصعم دورو  افرـص  تسا 
. تسین یفخم 

تروص رد  یلو  دـشابیمن ؛ زئاـج  تیم  زا  دـیلقت  یح ، دوجو  تروص  رد  هک  تسا  نیا  تیم  دـهتجم  زا  دـیلقت  هراـبرد  هیرظن  نیموس   - 3
. تسا اور  زئاج و  تیم  زا  دیلقت  یح ، دهتجم  دوجو  مدع 

نآ هب  عجار  هتخاس و  حرطم  باتک -  نیا  زج  رگید -  یباـتک  رد  دـیاب  ار  اـهنآ  هراـبرد  رظن  راـهظا  لیدـعت و  حرج و  لاوقا و  نیا  یـسررب 
. دومن وگتفگ 

؟ تسا دازآ  دیلقت  عجرم  باختنا  ظاحل  زا  يدیدج  هلئسم  ره  دروم  رد  یتفتسم  دلقم و  ایآ   - 5
میـشاب و قلطم  رییخت  هب  لئاق  ام  هکنآ  ای  و  دنـشاب ، يواسم  ربارب  يوقت  نید و  ملع و  رظن  زا  اهنآ  همه  دـشاب و  ددـعتم  دـهتجم ، هک  هاـگنآ 

یـضرف نینچ  اب  دنک ، دیلقت  دوخ  ءالتبا  دروم  هلئـسم  ره  رد  تسا  وا  هاوخلد  هک  یطیارـشلا  عماج  دهتجم  ره  زا  دناوتیم  دـلقم  هک  میئوگب 
دیلقت عجرم  دهتجم و  نامه  هب  زین  هلئسم  نیا  رد  تسا  مزال  وا  رب  ایآ  دیآ  شیپ  وا  يارب  دیلقت ، عجرم  باختنا  زا  سپ  يدیدج  هلئـسم  رگا 

. دشابیم رت  هجوم  لوا ، دهتجم  هب  عوجر  موزل  مدع  نم ، رظن  هب  هک  دنکیم ، رظن  بلج  هجو  ود  دنک ؟ هعجارم 
دهتجم کی  زا  هک  ياهلئـسم  دروم  رد  رگا  ینعی   ) تسا يراـج  دـتفا -  قاـفتا  يرگید  تقو  رد  رگا  هلئـسم -  ناـمه  هراـبرد  مکح  نیمه 

(. دنک دیلقت  وا  زا  هدومن و  هعجارم  لوا  دهتجم  نامه  هب  تسین  مزال  دنک  دمآ  شیپ  يرگید  تقو  رد  هلئسم  نامه  هچنانچ  هدرک  دیلقت 
؟ دومن دیدجت  ار  ءاتفتسا  دیاب  دتفایم  قافتا  عقوم  ود  رد  هک  هلئسم  کی  هرابرد  ایآ   - 6
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تسا مزال  ایآ  دتفا  قافتا  وا  يارب  رگید  راب  هلئسم  نیمه  سپس  دیامن و  تفایرد  ار  مزال  باوج  دنک و  ءاتفتسا  ياهلئـسم  هرابرد  دلقم  رگا 
: دشاب بلطم  نیا  يوگخساپ  دناوتیم  هجو  ود  دنک ؟ دیدجت  دهتجم  زا  ار  دوخ  ءاتفتسا  لاؤس و  هلئسم  نیمه  هب  عجار 

. دشاب هدرک  رییغت  هلئسم ، نامه  رد  دهتجم  يأر  تسا  نکمم  نوچ  دنک ؛ دیدجت  ار  دوخ  لاؤس   - 1
توبث هب  ـالبق  هلئـسم  نآ  رد  دـهتجم  ياوتف  مکح و  نوچ  تسا ؛ يوقا  لوا ، هیرظن  هب  تبـسن  ریخا  هیرظن  تسین . مزـال  لاؤـس  دـیدجت   - 2
هدرکن رییغت  دهتجم  ياوتف  هتشاد و  همادا  شرابتعا  باحـصتسا ) نوناق  قبط   ) يوتف مکح و  نیا  هک  تسا  یـضتقم  هدعاق ، لصا و  دیـسر و 

. دشابیمن ءارجا  لباق  تیم  زا  دیلقت  هرابرد  یلو  تسا ؛ يراج  یح ، دهتجم  هرابرد  طقف  عوضوم  نیا  دشاب .
دهتجم ياوتف  هب  نانیمطا  یهاگآ و  هار   - 7

ءاتفتسا دهتجم  زا  همان ، هلیسو  هب  ای  و  دشابیم -  دامتعا  دروم  وا  ربخ  لقن و  هک  یسک -  نداتسرف  هلیسو  هب  ای  دوخ و  دیاب  یتفتسم  دلقم و 
: دیامن دامتعا  تروص  دنچ  رد  دهتجم  طخ  هب  دناوتیم  وا  دنک .

. تسا وا  دیلقت  عجرم  دهتجم و  طخ  هب  باوج  نیا  دنک  یهاوگ  یلداع  صخش  هک  یتروص  رد   - 1
. دنکن يدیلقت  تسا  وا  دیلقت  دهتجم  طخ  ءاتفتسا ، همان  خساپ  هکنیا  رد  هتشاد و  یئانشآ  دوخ  دیلقت  عجرم  طخ  هب  یتفتسم  دوخ   - 2

لداع مجرتم  کی  ایآ  هکنیا  رد  دنک . همجرت  دلقم  يارب  ار  وا  هتفگ  یلداع ، مجرتم  دیاب  دشابن  انشآ  دهتجم  نابز  تغل و  هب  دلقم  رگا   - 3
هجو هک  دـناهدرک  داـی  هراـب  نیا  رد  هجو  ود  ءاـملع  دـننک ، همجرت  يو  يارب  ار  دـهتجم  خـساپ  لداـع ، مجرتـم  ود  دـیاب  اـی  تسا و  یفاـک 

. دنیامن همجرت  ار  وا  ياوتف  لداع ، درف  ود  دیاب  هک  تسنآ  رتحیحص 
دهتجم زا  ءاتفتسا  لاؤس و  نیح  رد  تکازن  بدا و  تیاعر   - 8

رگید دروخرب  عون  ره  باوج و  باطخ و  رد  مارتحا -  لیلجت و  اب  و  دنک ، دروخرب  دهتجم  یتفم و  اب  تکازن  بدا و  هزیمآ  اب  یتفتسم  دیاب 
تاظوفحم ای  يرادن  رطاخ  هب  ار  بلطم  قح  هلئـسم ، نالف  رد  هک  دـیوگن  وا  هب  دـنکن و  هراشا  وا  هرهچ  هب  تسد  اب  و  ددرگ ، هجاوم  وا  اب  - 

: دیوگب دشکب و  وا  خر  هب  دیابن  دیوگیم  خساپ  وا  هب  یتفم  هک  هاگنآ  و  تسا ؟ هیاپ  هچ  ات  هلئسم  نیا  رد  وت 
(. تسا رود  هب  تکازن  بدا و  زا  هک   ) تارابع هنوگ  نیا  لاثما  و  دیسر ، مرطاخ  هب  هنوگ  نیمه  ای  مدرکیم و  رکف  روطنیمه  مه  نم 

: دیوگب دهتجم  يور  شیپ  دیابن  دلقم 
.« دناهدرک رداص  يوتف  نآ  فالخرب  ای  و  دناهداد ، يوتف  نینچ  مه ، نارگید  يرگید و  ای  و  داد ، يوتف  نم  هب  نانچ  نینچ و  زین  ینالف  »

: دیوگب دهتجم  هب  دیابن  وا 
. سیونن يزیچ  هنرگ  و  سیونب ، دشاب  همان  نیا  رد  موقرم  باوج  اب  قفاوم  امش  خساپ  رگا 

، تسا لوغشم  یلئاسم  هب  شرطاخ  ای  و  هتسشنن ، رطاخ  نانیمطا  اب  دوخ  ياج  رد  تسرد  ای  و  تسا ، هداتـسیا  یتفم  هک  یلاح  رد  دیابن  دلقم 
، دهتجم زا  دیابن  وا  دراذگ . نایم  رد  يو  اب  ار  دوخ  ءاتفتسا  لاؤس و  تسا  وا  ساوح  زکرمت  زا  عنام  تلاح ، نآ  هک  یتلاح  ره  رد  هرخالاب  و 

: دیوگب وا  هب  دنک و  لیلد  هبلاطم 
مارآ هلئـسم ، باوج  لیلد  ندینـش  اـب  شرطاـخ  هک  تسا  دـنمهقالع  یتفتـسم  رگا  يدرک . رداـص  ار  یئاوتف  نینچ  لـیلد  هچ  هب  هچ و  يارب 

 - لیلد زا  يراـع  ياوتف  ربارب  رد  میلـست  زا  سپ  سلجم -  ناـمه  رد  دـناوتیم  اـی  و  دـنک ، تساوخرد  رگید  هسلج  رد  ار  نآ  لـیلد  دریگ ،
. دنک اضاقت  یتفم  زا  ار  دوخ  ءاتفتسا  خساپ  لیلد 

ءاتفتسا همان  يور  رب  نادهتجم  هیباوج  طوطخ  ندروآ  مهارف  تیفیک   - 9
زا بیترت  هب  هک  تسا  نیا  هار  نیرتراوازـس  دروآ  مهارف  ءاتفتـسا  همان  کی  لیذ  رد  ار  دهتجم  دنچ  ای  ود و  یبتک  خساپ  دهاوخب  دـلقم  رگا 

لداع اب  نآ  زا  سپ  و  رت ، يوقتاب  ینعی  یقتا ، نادهتجم  سپس  دنک ، زاغآ  ار  دوخ  راک  اهنآ -  یملع  بتارم  بسح  رب  رت -  ملاع  نادهتجم 
طوطخ يروآ  عمج  رد  ار  دوخ  راک  یئاوشیپ ، رد  يرترب  للع  تاحجرم و  نتفرگ  رظن  رد  اب  بیترت  هب  ناسنیدـب  رت و  نسم  اـب  سپـس  رت و 
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. دهد همادا  دوخ  همان  رد  نادهتجم 
زا کی  ره  زا  دوخ ، هاوخلد  هب  دناوتیم  دنک  يروآ  عمج  ار  اهنآ  ياهيوتف  يددعتم  ياهگرب  يور  رب  هناگادج و  روط  هب  دـهاوخب  رگا  و 

. دیامن زاغآ  ار  دوخ  راک  اهنآ 
هکنآ هن  دـسیونب . نآ  يور  ار  نشور  لماک و  مزال و  باوج  دـناوتب  یتفم  ات  دـشاب  یفاـک  شیاـجنگ  ياراد  گرزب و  ءاتفتـسا ، هماـن  دـیاب 

. دزاس دراو  ینایز  للخ و  یتفتسم  مهف  خساپ و  يوتف و  هب  هک  دنک  رازگرب  هدرشف  رصتخم و  ياهنوگ  هب  ار  خساپ  ددرگ  ریزگان 
ءاتفتسا همان  شراگن  تیفیک  تیمها   - 10

. دسیونب لاؤس  دروم  فده  تهج  رد  تسرد و  ار  لاؤس  ءاتفتسا ، همان  هدنسیون  دیاب 
نوصم ندـش  هفاضا  دربتـسد و  زا  هک  ددرگ  میظنت  يروط  دـیاب  دوش  هتـشون  نشور  اناوخ و  يریبعت  طخ و  اب  تسا  مزال  هکنآ  رب  هوالع  و 

. دشاب
رتهب دراگنب . ار  نآ  حیحـص  طبـض  هدرک و  يراذگ  هطقن  ار  هابتـشا  عضاوم  هتخاس و  صخـشم  ار  لاؤس  دراوم  دیاب  ءاتفتـسا  همان  هدنـسیون 

ملع لها  ار  نآ  هک  ياهیئاتفتـسا  همان  يور  رب  زج  ءاـملع -  زا  ياهدـع  اذـل  دـشاب ؛ ملع  لـها  زا  زین  دوخ  ءاتفتـسا ، هماـن  هدنـسیون  هک  تسا 
. دنتشونیمن ار  دوخ  ياوتف  دندرکیم -  شراگن 

ءاتفتسا همان  شراگن  ماگنه  دهتجم  هب  ءاعد   - 11
تـسا یتفم  کی  ياوتف  ناهاوخ  رگا  دزرون . غیرد  وا  هب  ياعد  زا  دراگنیم  یتفم  هب  ءاتفتـسا  ناونع  هب  هک  ياهماـن  رد  تسا  ازـس  ار  دـلقم 

: دسیونب هنوگ  نیا  دیاب 
ای درادب » قفوم  ارت  ادخ  هللا =  کقفو   » ای داب » یضار  وت  زا  ادخ  کنع =  هللا  یـضر   » ای دازرمایب » ارت  يادخ  هللا =  کمحر  : » یئامرفیم هچ 

ردپ و زا  ادخ  درادهاگن و  تباث  راوتـسا و  ارت  دنوادخ  کیدلاو =  نع  هللا  یـضر  هللا و  كددس   » ای دیامرف » دییات  ارت  يادخ  هللا =  كدیا  »
نمض رد  ار  نتشیوخ  یتفتسم ، هک  تسین  دنیآ  شوخ  دسیونب . ءاتفتسا  همان  ردص  رد  ار  هیعدا  هنوگ  نیا  لاثما  ای  و  دشاب » یـضار  تردام ،

. دزاس دراو  یتفم ، هب  ياعد 
: دنک زاغآ  هنوگ  نیا  ار  دوخ  لاؤس  دیاب  دراد  تفایرد  ار  شیوخ  ءاتفتسا  خساپ  نادهتجم ، ياهدع  زا  دهاوخب  یتفتسم  هچنانچ 

: دسیونب ای  و  داب » یضار  امش  زا  يادخ  مکنع =  هللا  یضر   » تسیچ امش  يأر  ای  دیامرفیم  هچ 
. دروایب ءاتفتسا  همان  زاغآ  رد  ار  اهاعد  نیا  لاثما  و  هللا ،» مهدیا  ای -  هللا -  مهددس   » ءاهقف رظن  تسیچ 

هچ دیوگب  یئامرفیم ، هچ  ياجب  ینعی   ) تسا رتهب  درب ، راک  هب  دهتجم  کی  زا  ءاتفتـسا  رد  مارتحا  روظنم  هب  ار  عمج  هغیـص  یتفتـسم ، رگا 
(. دیئامرفیم

ای ندرک و  زاب  هب  ار  وا  ات  دیامن  تفایرد  وا  زا  هدشنات  تروص  نامه  هب  و  دنک ، میدقت  یتفم  هب  زاب  تروص  هب  ار  ءاتفتسا  همان  دیاب  یتفتسم 
. دنکن راداو  نآ  ندرک  ات  ندیچیپ و 

؟ تسیچ یتفتسم  فیلکت  یتفم ، هب  یسرتسد  مدع  تروص  رد   - 12
هب وا  هرابرد  هلئسم  مکح  هک  یتروص  رد  دشاب ، هتشادن  یسرتسد  یتفم  هب  شیوخ  راید  رهش و  رد  ياهلئـسم  هب  عجار  یتفتـسم  دلقم و  رگا 
. میدش روآدای  ار  بلطم  نیمه  زین  البق  هک  روطنامه  دنک ؛ ترفاسم  یتفم  راید  رهش و  يوس  هب  تسا  بجاو  دشاب  هدیسر  بوجو  دح  رس 

، تیم دهتجم  هک  ضرف  ینبم و  نیا  رب  تشادن -  یسرتسد  یتفم  دهتجم و  هب  رگید  ياهرهش  رد  زین  دوخ و  راید  رهـش و  رد  یتفتـسم  رگا 
هرود نینچ  زا  ام  و   - ) ددرگ بایان  دهتجم ، دوجو  اساسا  هنامز  هرود و  کی  رد  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  مه  ناکما  نیا  تسین و  دیلقت  لباق 

طایتحا هب  لمع  دوخ ، ءالتبا  دروم  لئاسم  رد  ناکمالا  یتح  هک  تسا  مزال  دـلقم  رب  یطیارـش  نینچ  رد  میربیم ، ) هانپ  ادـخ  هب  ياهنامز  و 
. دنک
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نایاش لمأت و  لحم  هن ، ای  تسه  هلئـسم  نیا  رد  یلمع  هب  فلکم  صخـش  نیا  اـیآ  هکنیا  رد  دوبن ، نکمم  وا  يارب  طاـیتحا  هب  لـمع  رگا  و 
. دشابیم يرتشیب  یسررب  تقد و 

نآ تافآ  بادآ و  طیارش و  هرظانم و  رد  باب 3 

هرظانم ثحب و  بادآ  طئارش و  رد  لوا : لصف 

همدقم

یلو دوشیم . یقلت  نید  هرکیپ  زا  يوضع  یـشخب و  ناونع  هب  ینید  ماکحا  رد  رظن  يأر و  رکف و  لداـبت  هرظاـنم و  هک  میـشاب  هجوتم  دـیاب 
. دشابیم دوخ ) هب  صوصخم  و   ) بسانم تصرف  تیعقوم و  بادآ و  طیارش و  ياراد  رظن  لدابت  هرظانم و 

هب مایق  رد  اعطق  دنک  تیاعر  ار  نآ  بادآ  طیارـش و  و  ددرگ ، نآ -  حیحـص  هجو  ساسا  رب  هرظانم -  ثحب و  راک  ردـنا  تسد  یـسک  رگا 
هرظانم ثحب و  هب  یفلتخم  لئاسم  رد  نانآ  اریز  تسا ؛ هدرک  يوریپ  ناینیـشیپ  زا  مهم  راک  نیا  رد  هدوب و  بایماک  قفوم و  هرظانم ، دودـح 

، لاعتم دنوادخ  هاگدید  زا  هک  دندرگ  یقیاقح  يایوج  هرظانم ، رذگهر  زا  دنتساوخیم  هدوب و  یهلا  افرص -  اهنآ -  فده  دنتخادرپیم و 
. تسا هدوب  قح  هب 

نـشور هرظانم  بادآ  طورـش و  نآ ، رذـگهر  زا  هک  تسا  یتاصخـشم  مئالع و  ياراد  دـنکیم  هرظاـنم  وا  هار  رد  ادـخ و  يارب  هک  یـسک 
ددرگیم

ءایر رهاظت و  رطاخ  هب  هن  دریگ  ماجنا  قح  تابثا  روظنم  هب  هرظانم  دیاب   1

یتیفیک ره  هب  هکنآ  ول  و  دشاب ، قح  نتـشگ  رادیدپ  روهظ و  ندش  ایوج  قح و  هب  ندیـسر  زا  ترابع  دیاب  هدننک  هرظانم  دوصقم  فدـه و 
. دوش تباث  قح  نیا 

هدومن راهظا  ار  نتشیوخ  ندوب  بناج  هب  قح  هدناشن و  یـسرک  هب  ار  دوخ  هیرظن  راتفگ و  هک  دشاب  نینچ  هرظانم  ثحب و  لها  روظنم  دیابن 
لادـج و ناونع  هب  هرظانم  ثحب و  رد  يریگ  فدـه  هنوگ  نیا  اریز  دـننک ؛ تابثا  ار  دوخ  يأر  تحـص  یملع و  ياههیام  ندوب  راشرـس  و 

. میدش هاگآ  نآ ، زا  دیکا  یهن  هویش و  نیا  ياهیتشز  حبق و  زا  هتشذگ  ياهثحب  نمض  البق  ام  هک  دوشیم  یقلت  يراکایر  زیتس و 
هرظانم فرط  رد  ریثات  دـیما  هک  يدراوم  رد  زج  هدـننک -  هرظانم  هک  تسا  نیا  هرظانم ، رد  یهلا  فدـه  دـصق و  دوجو  ياههناشن  زا  یکی 
یصخش يأر  رد  و   ) دوریمن قح  راب  ریز  دریذپیمن و  ار  يو  نخـس  وا ، ثحب  فرط  هک  دنادب  رگا  و  ددرگن ، هرظانم  دراو  دراد -  دوجو 

، دراد یمنرب  شیوخ  یـصخش  هقیلـس  زا  تسد  هجو  چـیه  هب  ددرگ ، نشور  الماک  وا  هابتـشا  ءاطخ و  هچرگا  و  دـنکیم ، ) يراـشفاپ  دوخ 
دهاوخ بترتم  هرکاذـم  هنوگ  نیا  رب  درک -  میهاوخ  ثحب  اهنآ  هرابرد  ادـعب  هک  یئوس -  جـیاتن  تافآ و  نوچ  تسین ؛ زئاج  وا  اـب  هرظاـنم 

. دمآ دهاوخن  تسد  هب  نآ  رذگهر  زا  یحیحص  بولطم و  فده  چیه  و  دش ،

هرظانم هب  تبسن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يالاو  تیمها  تیولوا و   2

هرظاـنم رگا  نوچ  دـشابن ؛ ناـیم  رد  تسا  رتمهم  نآ  زا  هک  يرگید  فیلاـکت  فئاـظو و  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  هرظاـنم  هب  لاغتـشا 
هفیظو رگا  اـما  دوشیم . بوسحم  یئاـفک  تاـبجاو  زا  یکی  ءادا  ماـجنا و  ناونع  هب  ددرگ  رازگرب  عورـشم  تروـص  هب  بجاو  رما  هراـبرد 

. دوب دهاوخن  زئاج  هرظانم  هب  مادقا  دشاب  نایم  رد  تسا  هرظانم  دوخ  زا  رتمهم  یئافک و  ای  ینیع و  بوجو  ياراد  هک  يرگید 
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تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلئسم  دنکیمن -  مایق  نادب  یسک  ام  هرود  رد  نونکا و  مه  هک  بجاو -  فیلاکت  فئاظو و  هلمج  زا 
(. دشابیم تیولوا  ياراد  هرظانم  هب  تبسن  نآ  هب  مادقا  و  دراد ، رارق  تسخن  هجرد  رد  تیمها  ظاحل  زا  هک  )

تبسن هک  یناسک  رب  تقیقح  نیا  هکنانچ  ددرگ - ؛ هجاوم  تارکنم  زا  هلسلس  کی  اب  هرظانم  سلجم  رد  هدننک  هرظانم  تسا  نکمم  يراب ،
دنک هرظانم  ثحب و  ياهلئـسم  هب  عجار  هدـننک  هرظانم  تسا  نکمم  نیا  رب  هوالع  تسین . یفخم  دنتـسه  برجم  مارح ، بجاو و  تالاح  هب 

یئزج ياههخاش  عورف و  یملع و  قئاقد  زا  یخرب  لیبق  زا  دـتفایم ، قافتا  تردـن  هب  اـی  دـشابن و  یـسک  ءـالتبا  دروم  ادـبا  تقوچیه و  هک 
(. دتفایم قافتا  لمع  رد  رتمک  هک   ) ینید ماکحا 

طیحم داجیا  لیبق : زا  دندرگ  هانگ  راچد  ود  ره  عمتـسم  هدنیوگ و  هک  دـنز  رـس  یتالاح  نارـضاح ، رگید  وا و  زا  تسا  نکمم  انایحا  زین  و 
هب بیغرت  نیملسم و  شرافـس  تحیـصن و  دننام  بجاو ، رما  هب  تبـسن  تلفغ  یهاتوک و  یناسر و  رازآ  یئوگ و  تشز  ازـسان و  تشحو ،
زا هاگآدوخان  هرظانم  نیح  رد  هنافساتم  یلو  دنتسه ؛ یقالخا  فئاظو  هنوگ  نیا  تیاعر  هب  فظوم  ناگدننک  هرظانم  هک  تدوم ، تبحم و 

هرظانم هب  یهلا  یفده  اب  هک  دننکیم  روصت  دنتـسین و  نآ  هجوتم  دوخ  دندرگیم و  اهیگدولآ  نیا  راتفرگ  دـننزیم و  زاب  رـس  فئاظو  نیا 
. دنزادرپیم

ینید ماکحا  رد  هرظانم  طرش  ای -  داهتجا -   3

رظن يأر و  وریپ  هکنآ  هن  دهد  يوتف  دوخ  رظن  قبط  رب  دناوتب  هک  يدهتجم  دشاب ، دهتجم  دـیاب  دـنکیم  هرظانم  ینید  لئاسم  رد  هک  یـسک 
. دنک رظن  راهظا  وا  يأر  قبط  رب  دشاب و  رگید  صخش 

. دبای شیارگ  نادب  دنک و  يوریپ  وا  رظن  يأر و  زا  دیاب  ددرگ  رهاظ  هرظانم ، فرط  نابز  هب  تقیقح  قح و  هک  هاگنآ  و 
هب دنکیم  دیلقت  يو  زا  دوخ  هک  یسک  رظن  يأر و  بهذم و  اب  هرظانم ، نمـض  رد  دناوتیمن  تسا  هدیـسرن  داهتجا  هجرد  هب  هک  یـسک  اما 

تروص رد  دناوتیمن -  وا  هک  یلاح  رد  دومن ؛ روصت  وا  هرظانم  رذگهر  زا  ناوتیم  ياهدئاف  هچ  دـنک  تفلاخم  رگا  ایآ  دزیخرب . تفلاخم 
صخـش اب  داهتجا ، دقاف  درف  نیا  هک  ضرف  رب  درادرب ؟ تسد  دوخ  يأر  بهذـم و  زا  شا -  هیرظن  نالطب  فعـض و  ندـش  راکـشآ  زورب و 

دهاوخ دـهتجم  هب  يددـم  کمک و  هچ  دوش  نشور  وا  هیرظن  یگیاپ  یب  لآملاب  و  لیلد ، یتسـس  فعـض و  دزادرپ و  هرظاـنم  هب  يدـهتجم 
رد تسا و  قح  هب  وا  هاگدید  زا  هک  ياهیرظن  دریگ ، ماجنارس  يو  هیرظن  قبط  رب  هلئـسم ، دیاب  هک  دنکیم  رکف  ساسا  نیا  رب  وا  اریز  درک ؛؟
زین نیدهتجم  ریاس  نایم  رد  رما  نیمه  هکنانچ  دشاب -  فیعض  وا  هیرظن  هسفن ، یف  عقاو و  رد  هچرگا  دراد -  حیجرت  دهتجم  يأر  رب  وا  رظن 

نـشور نارگید  ای  اهنآ  يارب  سپـس  دندشیم ؛ کسمتم  دوخ  هیرظن  تابثا  يارب  يدـهاوش  هلدا و  هب  البق  زین  اهنآ  اریز  تسا ؛ هداتفا  قافتا 
نیا هک  درکیم ، رییغت  زین  اهنآ  ياوتف  اهنآ ، هلدا  فعـض  روهظ  زا  سپ  هجیتن  رد  و  هدوب ، تسـس  فیخـس و  تخـس  اـهنآ  هلدا  هک  دـشیم 

انایحا زین  اهنآ  باتک  گرب  کی  هدودحم  رد  یتح  باتک و  کی  رد  ار  يأر  رییغت 
. مینیب یم 

هرظانم یساسا  فده  ای -  تقیقح -  قح و   4

هک یلئاسم  ای  شزرا و  مک  هلئسم  ره  رد  دیابن  و   ) دشاب دودحم  عوقولا ، بیرق  هلئسم  ای  ینید و  مهم  عیاقو  هب  هرظانم  ثحب و  ياهزرم  دیاب 
نادب هدوب و  یـساسا  هتکن  نیا  هجوتم  دیاب  هدـننک  هرظانم  اذـل  درک ؛ ) فلت  ار  تصرف  تقو و  دـتفایم ، قافتا  یتسدرود  رایـسب  هدـنیآ  رد 

. دزرو مامتها 
، قح تابثا  يارب  هدننک  هرظانم  دـیابن  انمـض  دـشابیم . تقیقح  قح و  ندـش  نشور  روهظ و  هلئـسم  تسا ، تیمها  ياراد  هرظانم  رد  هچنآ 
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. دزاس ینالوط  هزادنا -  زا  شیب  ار  شیوخ  راتفگ  نخس و 
تردن هب  هک  یبلاطم  ینعی  هردان  لئاسم  رد  هرظانم  ثحب و  هک  دیآ  دوجو  هب  وا  رد  روصت  نیا  دوش و  هتفیرف  رورغم و  دیابن  هدـننک  هرظانم 

ابلاغ روصت  نیا  هکنانچ  تسا ؛ ناسنا  قیقحت  لالدتـسا و  يورین  هکلم و  دـشر  شزرو و  بجوم  دـشابیم  زیگنا  تفگـش  دـتفایم و  قافتا 
، تافیرعت رد  اذل  دندرگ . اورماک  ملع ، زاربا  لضف و  راهظا  قیرط  زا  دنهاوخیم  هدوب و  سفن  ظح  ناهاوخ  هک  دیآیم  شیپ  یناسک  يارب 

. دننکیم هرظانم  اهنآ  لاثما  تاطلاغم و  رد  نینچمه  و  تسا ، دراو  تافیرعت  نیا  رب  هک  یئاهداریا  ضقن و  و 
یتح هرظانم  رد  اهنآ  جامآ  فده و  مینیبیم  دریگ  رارق  شیامزآ  ناحتما و  هتوب  رد  یتسرد  هب  اقیقد و  دارفا  هنوگ  نیا  یحور  تالاح  رگا 

فدـه ياراد  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دـنروآ  يور  ینهذ  تیوقت  رکف و  شزرو  هب  هرظانم  رذـگهر  زا  دـنهاوخیمن  ینعی   ) تسین يزیچ  نینچ 
(. دنشاب یهلا 

دشاب رودب  مدرم  دید  سرریت  زا  هرظانم  هسلج  تسا  هتسیاش   5

؛ دشاب لفاحم  سلاجم و  رد  هرظانم  زا  رت  بوبحم  هرظانم ، رما  يارب  هدننک -  هرظانم  هاگدید  زا  مدرم -  مشچ  زا  رود  تولخ و  ناکم  دـیاب 
کمک تقیقح -  كرد  يارب  هشیدنا -  افـص  رکف و  زکرمت  هب  رما  نیا  دریگ  ماجنا  تولخ  جند و  حالطـصا  هب  یلحم  رد  هرظانم  رگا  اریز 

. دنکیم يرتشیب 
 - دـشاب مه  یلطاـب  لـیلد  ره  هب  ول  و  ار -  مصخ  تاکـسا  هبلغ و  رد  صرح  رهاـظت و  ءاـیر و  ياـههزیگنا  مدرم ، هدوت  روـضح  رد  هرظاـنم 

. دیامنیم کیرحت 
تلاسک ساسحا  تولخ ، ياج  رد  نارگید  لاؤس  هب  باوج  زا  هک  تسا  نیا  اهنآ  هویـش  دنتـسه  دساف  فادها  دصاقم و  ياراد  هک  یناسک 

رد ار  لئاسم  هب  خـساپ  هکنیا  يارب  و  دـنزیخیم ، رب  تباقر  هب  مه  اب  لئاسم ، هب  خـساپ  رد  لفاحم  سلاـجم و  رد  یلو  دـنیامنیم ؛ یتسـس  و 
دندرگیم گنرین  یئوج و  هراچ  هلیح و  راک  ردنا  تسد  و  هداتفا ) وپاکت  هب  تخس   ) دنزاس رصحنم  دوخ  هب  عماجم 

دشاب قح  يایوپ  هدننک ، هرظانم  دیاب   6

. تسا وپاکت  رد  شیوخ  هتشگ  مگ  لابند  هک  دشاب  یسک  نوچمه  قح  زا  یئایوپ  رد  دیاب  هدننک  هرظانم 
قح هکنیا  رد  دیابن  وا  دیوگ . ساپـس  ار  يادخ  دزیریم ، قوش  کشا  هک  یلاح  رد  دیاب  درک  ادیپ  ار  قح  ینعی  دوخ ، هدشمگ  هک  هاگنآ  و 

، وا هرظانم  کیرش  فرط و  هک  دنک  روصت  نینچ  ار  وا  دیاب  دنیبب . يزایتما  قرف و  دوشیم  رهاظ  يرگید  صخش  تسد  هب  ای  وا و  تسد  هب 
فقاو شهابتشا  هب  ار  وا  يو ، هرظانم  کیرش  رگا  اذل  دیامن . یقلت  شیوخ  نمـشد  مصخ و  ناونع  هب  ار  وا  دیابن  و  دشابیم ، وا  روای  رای و 

هدـشمگ يوجتـسج  شیوپ و  رد  ار  یهار  یـسک  رگا  هکنانچ  دـنک ؛ رکـشت  وا  زا  دـیاب  دـیامن  نشور  رهاـظ و  وا  يارب  ار  قح  اـی  دزاـس و 
رکـشت و هتـسیاش  وا  داـشرا  املـسم  ، ) ددرگیم نومنهر  شا  هدـشمگ  هب  رگید  قیرط  زا  ار  وا  يرگید  صخـش  یلو  دـنکیم ؛ یط  شیوخ 

. دیآرب نآ  زا  یئایوپ  ددص  رد  ناسنیدب  ینمؤم  ره  دیاب  هک  تسا  ینامیااب  درف  ره  هدشمگ  زین  تقیقح  قح و  تسا .) يرازگساپس 
هکنآ هن  دنک ؛ يرازگساپس  وا  زا  هتشگ و  نامداش  نادب  دیاب  ددرگ  رادیدپ  وا  هرظانم  کیرش  فرط و  نایب  هلیسو  هب  قح  رگا  نیاربانب  سپ 

. دریگ راک  هب  وا  درط  عفد و  هزرابم و  رد  ار  شیوخ  ششوک  و  هدومن ، يراسمرش  ساسحا 

هرظانم رد  فاصنا  نتشاد  راک  هب  ترورض   7

هکلب درادزاب ؛ رگید  لاؤس  هب  یلاؤس  زا  و  رگید ، لیلد  هب  یلیلد  زا  لاقتنا  رد  ار  دوخ  هرظانم ) کیرش  ینعی   ) روای رای و  دیابن  هدننک  هرظانم 
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عومجم لـالخ  زا  و  دـیامن ، داریا  ار  نآ  هتفرگ و  راـک  هب  هدروآ  مهارف  شیوخ  نهذ  رد  هچنآ  اـت  دروآ  دوـجو  هب  وا  يارب  یتاـناکما  دـیاب 
وا تانایب  ریبعت و  نمض  ار  قح  هدننک ، هرظانم  رگا  دنک . جارختسا  تسا  قح  هب  ندیـسر  رد  وا  جایتحا  دروم  ار  هچنآ  يو  تانایب  نانخس و 

دریذپب وا  زا  دیاب  دشاب -  لفاغ  مازلتسا ، نیا  زا  وا  دوخ  هچرگا  تسا -  قح  توبث  مزلتسم  وا  نخـس  هک  درک  هظحالم  ای  و  دروآ ، تسد  هب 
زا ترابع  هرظانم  فدـه  اریز  تسا ؛ ) هتـشگ  رادـیدپ  وا  هرظاـنم  کیرـش  تسد  هب  باوص  قح و  هک   ) دـیوگ ساپـس  ار  لاـعتم  يادـخ  و 
هک ینایب  نخـس و  دـنک ، رظن  بلج  گنهامهان  نوزوم و  ریغ  بسانتمان و  نایب  نخـس و  یط  رد  قح  نیا  هکنآ  ول  تسا و  قح  هب  ندیـسر 

. دیآیم تسد  هب  نآ  يالبال  زا  وا  بولطم  فده و 
: دیوگب فرط  هب  هدننک  هرظانم  هکنیا 

، یئوگب نانچ  نینچ و  یناوتیمن  تسین و  نم  نخس  همزال  يدرک -  اهر  ار  دوخ  نیتسخن  يأر  نخـس و  وت  هکنیا  هب  هجوت  اب  هیرظن - ، نیا 
ضحم و جاجل  دانع و  زا  ترابع  افرـص  درک -  یقلت  نیرظانم  ياـهیئوگ  هواـی  فیجارا و  زا  اـهنآ  دـیاب  هک  اهنخـس -  هنوگ  نیا  لاـثما  و 

. تسا یشیدنا  راوتسا  تمکح و  قیرط  زا  فارحنا  جورخ و 
، ضرتعم صخـش  هک  اجنآ  ات  دوشیم  یهتنم  ضحم ، ياهعازن  اهلادج و  یئوج و  هزیتس  هب  لفاحم  رد  اههرظانم  هک  دینکیم  هظحالم  ابلاغ 

. دیامنیم يراددوخ  لیلد  هماقا  زا  دراد  یهاگآ  نادب  هک  یلاح  رد  یعدم  یلو  دنکیم ، لیلد  هبلاطم 
يراکهابت و نیع  ياهرظانم  نینچ  هک  تسا  یهیدـب  دوشیم . یـضقنم  هنیک  دانع و  رارـصا و  راکنا و  هب  ماجنارـس  هرظانم  هسلج  هرخالاب  و 

شهوکن دروم  ملع ،-  نامتک  رطاخ  هب  میرک -  نآرق  رد  هک  تسا  یناسک  رداک  کلس و  رد  درف  دورو  بجوم  سدقم و  عرـش  هب  تنایخ 
دنا هتفرگ  رارق 

دریگ تروص  یملع  هتسجرب  دارفا  اب  دیاب  هرظانم   8

 - دشاب قح  بلاط  هدـننک ، هرظانم  هک  یتروص  رد  ات  دنـشابیم -  رظن ) بحاص  و   ) یملع لالقتـسا  ياراد  هک  درک  هرظانم  يدارفا  اب  دـیاب 
. ددرگ دنمدوس  ناشتانایب  زا  دناوتب 

رذـگهر زا  قح  ادابم  هک  دنـسرتیم  نوچ  دـنیوجیم ؛ زارتحا  ملع  ناگرزب  تسد و  هریچ  نادنمـشناد  اب  هرظانم  زا  ناگدـننک  هرظاـنم  رثکا 
دنناوتب ات  دنراد  رارق  يرت  نیئاپ  هجرد  رد  یملع  ظاحل  زا  هک  دنزیخرب  هرظانم  هب  یـصاخشا  اب  دـنراد  هقالع  اذـل  ددرگ . رادـیدپ  اهنآ  نایب 

. دننک لیمحت  ملعلا  فیعض  دارفا  رب  لطاب ، جیورت  رد  ار  دوخ  عمط  يدنمزآ و  سح 
ام هک  یبادآ  طئارش و  نکل  دراد ؛ دوجو  هدننک  هرظانم  يارب  زین  يرگید  قیقد  بادآ  طئارش و  دش ، دای  هک  یبادآ  طئارـش و  نیا  رب  هوالع 
ای هرظانم و  دوخ  رطاخ  هب  هک  یسک  تخانش  و  دریگیم ، تروص  یهلا  فده  اب  هک  ياهرظانم  تخانش  هب  ارت  دناوتیم  میدرک  دای  اهنآ  زا 

. ددرگ نومنهر  دزادرپیم ، هرظانم  هب  رگید  ياوران  ياهفده  اههزیگنا و  رطاخ  هب 

تسردان هرظانم  ثحب و  ءوس  جیاتن  تافآ و  مود : لصف 

همدقم

هب یقالخا  تاکلهم  زا  هک  یتایلب  زا  و  ددرگیم ، ناسنا  دـئاع  تسردان  هرظانم  رذـگهر  زا  هک  یئوس  جـیاتن  هرظانم و  تافآ  لصف ، نیا  رد 
. دوشیم وگتفگ  ثحب و  دیآیم ، رامش 

، لـضف راـهظا  هب  یبصع  لـیامت  قوش و  و  تاـهابم ، فرط و  تاکـسا  نارگید و  رب  هبلغ  روظنم  هب  هک  ياهرظاـنم  میـشاب  هجوتم  دـیاب  اذـل 
هدوتس سیلبا  هاگدید  زا  یلو  تسا ؛ هدوتسان  لاعتم ، دنوادخ  رظن  زا  هک  تسا  یئاهراتفر  اهیوخ و  همه  همشچرس  عبنم و  دریگیم  تروص 
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. دشابیم
، تباقر دـسح ، ءایر ، یئاتـسدوخ ، بجع و  ینیب ، گرزبدوخ  ربکت و  لـیبق  زا  ینطاـب -  ياـهیتشز  اـب  تارظاـنم  هنوگ  نیا  تبـسن  هطبار و 
و لتق ، انز ، لیبق : زا  يرهاظ  ياهیراکتشز  اهیتشز و  اب  بارش  رمخ و  تبسن  نوچمه  اهنآ -  لاثما  یبلط و  هاج  يدنسپدوخ ، سفن و  هیکزت 
ار رمخ  برش  و  دشاب ، ریخم  اهیراکتشز  ناهانگ و  ریاس  رمخ و  برش  نایم  یسک  رگا  هک  هنوگنامه  تسا . نارگید  هب  انز  تمهت  تبسن و 

رگید ياهیراکتشز  ناهانگ و  فرط  هب  ار  يو  هانگ ، نیمه  هجیتن ، رد  دهد ؛ حیجرت  ناهانگ  رگید  رب  نآ -  مرج  ندرمش  زیچان  رطاخ  هب  - 
رب تاهابم  یبلط و  هاج  و  هرظانم ، رد  اهنآ  تاکـسا  نارگید و  رب  هبلغ  هب  هقالع  سح  یـسک  هیحور  رب  رگا  زین  هنوگ  نیمه  دهدیم ؛ قوس 
هب ار  اهنآ  ناوتیم  هک   ) دـهدیم قوس  اهیدـیلپ  مامت  ینلع  باکترا  راـهظا و  هب  ار  وا  تـالیامت ، هنوگ  نیا  ددرگ ، یلوتـسم  هریچ و  نارقا ،

(. درک یقلت  تسردان  ياههرظانم  ءوس  جیاتن  تافآ و  ناونع 

یئوج هزیتس  لادج و  اب  ماوت  هرظانم  رذگهر  زا  قح  شریذپ  مدع   1

هزیتس لادج و  قیرط  زا  قح  اب  هزرابم  هب  دیدش  لیامت  صرح و  نآ و  يراگنا  شوخان  قح و  شریذپ  مدـع  هلئـسم  هرظانم ، تافآ  زا  یکی 
نیرت بولطمان  هثداح و  نیرت  بوغرمان  هک  دـنکیم  يورـشیپ  وج  هزیتس  هدـننک  هرظانم  حور  رد  اجنآ  ات  دنـسپان  تلاح  نیا  تسا . يراک 

. ددرگ رادیدپ  وا  هرظانم  فرط  نابز  رب  قح  ادابم  هک  دش  دهاوخ  نیا  وا -  هاگدید  زا  یناگدنز -  دادیور 
هب دشوکیم  یـشیدنا  هراچ  گنرین و  هبرح  بناج و  هب  قح  نایب  سیبلت و  هب  لسوت  اب  دنایامنیم  هرهچ  تروص  نیدب  قح  هک  دـنچ  ره  و 

. دزاس لامیاپ  ار  قح  ماجنارس ، ات  دبای  همادا  يو  هرظانم  شیئاناوت -  تارودقم و  بسح  رب  قح -  راکنا  روظنم 
شـشوگ هب  ینخـس  ره  هک  ياهنوگ  هب  مه  نآ  دـیآ ، یمرد  وا  رد  يوناث  تعیبط  تداع و  تروص  هب  یئوج  هزیتس  تارامم و  سپ ، نیا  زا 

هچرگا دوشیم ، هتخیگنارب  شلد  رد  هظحل  ره  یـشارت  لاکـشا  ضارتعا و  تلاح  مصخ -  زا  يریگ  هدرخ  لضف و  راهظا  يارب  دـسریم - 
. دیآ یمنرب  قح  راهظا  ددص  رد  هجو  چیه  هب  اذل  دنایامنب ؛ ار  يدوخ  حالطصا : هب  دهاوخیم  نوچ  دشاب ؛ قح  رب  وا  فرط 

دنوادـخ میدرک . دای  ار  یتاـیاور  تاـیآ و  تسا ، بترتم  نآ  رب  هک  یئوس  راـثآ  یئوج و  هزیتس  ءارم و  شهوکن  هراـبرد  نیا  زا  شیپ  اـم  و 
مرج رظن  زا  ار  ود  نآ  هکلب  دنیبیمن ، یئادج  دنکیم  بیذکت  ار  قح  هک  یسک  نایم  ددنبیم و  ءارتفا  غورد و  وا  هب  هک  یـسک  نایم  لاعتم 

: دیامرفیم هک  اجنآ  دنادیم  ربارب  مه  اب  یقالخا ، یحور و  هانگ  و 
(403  ) اج امل  قحلاب  بذک  وا  ابذک  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نم  و 

ار نآ  درادنپ و  غورد  ار  نآ  هدیسر ، ودب  قح  هک  هاگنآ  ای  هتسب و  ارتفا  غورد و  لاعتم ، دنوادخ  رب  هک  تسا  یسک  زا  رترگمتس  یـسک  هچ 
. دیامن بیذکت 

ترابع عقاو  رد  رابکتسا ، ربک و  هک  میتفگ  البق  اریز  دیآیم ؛ رامش  هب  ینیب  گرزب  دوخ  ربک و  زا  یعون  نآ ، بیذکت  قح و  شریذپ  مدع 
. دشابیم نآ  هدنیوگ  هب  قح  ندرک  در  زا 

(. دیامن بیذکت  ار  نآ  دورن و  قح  راب  ریز  هک  درادیم  او  ار  ناسنا  ینعی  ، ) تسا یتلاح  نینچ  مزلتسم  لادج ، ءارم و  و 
: دنتفگیم سنا  هلثاو و  هماما و  یبا  ءادرد و  یبا 

هلداجم و ثحب و  مرگرس  ینید  لئاسم  زا  یکی  هب  عجار  ام  هک  یلاح  رد  دش  دراو  ام  رب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  يزور 
. دوب هقباس  یب  ام  يارب  وا  مشخ  تدش  هک  دـش  نیگمـشخ  نانچ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  میدـید  میدوب ، یئوج  هزیتس 

: دومرف سپس 
درف کی  اریز  دـیرادرب ؛ تسد  یئوج  هزیتس  زا  دـندش . يدوبان  طاطحنا و  راـتفرگ  یئوج ، هزیتس  لادـج و  تلع  هب  امـش  زا  شیپ  یئاـهتلم  »
راـنک ار  لادـج  تسا . راـکنایز  تخـس  ـالماک و  وج  هزیتس  نوچ  دـینکن ؛ یئوج  هزیتس  دزیخ . یمنرب  زیتـس  لادـج و  هب  یـسک  اـب  ناـمیااب 
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زا رگا  هک  یـسک  يارب  نم  نوچ  دـیزادرپن ؛ زیتس  هب  مه  اب  منکیمن . تطاسو  تعافـش و  رگ  هزیتس  زا  تماـیق  زور  رد  نم  اریز  دـیراذگب ؛
فارطا و اهناتـسوب و  رد  یـشخب  مارآ  هاگیاج  هناخ و  هس  درادرب ، تسد  دشابیم -  نیتسار  تسا و  وا  اب  قح  یتح  هک  یلاح  رد  لادـج - 
زا سپ  نم -  راگدرورپ  هک  يراک  نیتسخن  اریز  دیرادرب ؛ تسد  لادـج  ءارم و  زا  منکیم . تنامـض  نآ ، ياههلق  تشهب و  نایم  رازغرم و 

(404 « ) تسا مدرم  اب  یئوج  هزیتس  زا  ترابع  دومرف  یهن  نآ  زا  ارم  یتسرپ -  تب  عنم 
: دومرف هک  تسا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  زا 

تشهب دراو  تسا  وا  هاوخلد  هک  يرد  ره  زا  دناوتیم  دنک -  تاقالم  اهنآ  زارحا  اب  ار  لجوزع  يادخ  یسک  هاگره  هک  تسا  تلصخ  هس  »
: ددرگ

. دشاب هدیدنسپ  راتفر  وکین و  قالخا  ياراد  هک  یسک   - 1
. دراد هاگن  لد  رد  ار  يادخ  میب  ناهن ، رد  و  اراکشآ ، نلع و  رس و  رد  هک  يدرف   - 2

(. 405 « ) دشاب قح  رب  هچرگا  دنک ، يراددوخ  یئوج  هزیتس  لادج و  زا  هک  یصخش   - 3
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  زا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

. دزاسیم رامیب  ینامیا  ناردارب  هب  تبسن  ار  ناسنا  بلق  تلاح ، ود  نیا  اریز  دیشاب ؛ رذح  رب  مدرم  اب  تموصخ  یئوج و  هزیتس  زا  »
(. 406 « ) دنکیم کمک  اهنآ  دشر  شیور و  هب  دزاسیم و  راد  هشیر  اهلد  رد  ار  یئورود  قافن و  و 

: درک ضرع  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هب  مالسلا ) هیلع   ) لیئربج هک  دومرف  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
(. 407 « ) شاب رذح  رب  مدرم  اب  يریگرد  یئوج و  هزیتس  زا  »

يراکایر رهاظت و   2

نتخاس فوطعم  نانآ و  بولق  بلج  يارب  شالت  یعس و  مدرم و  هدوت  زا  هظحالم  رهاظت و  ءایر و  هرظانم ، رابنایز  لماوع  تافآ و  زا  یکی 
و هداد ، يرای  يو  هرظانم  فرط  هب  تبسن  ار  وا  و  هدومن ، دییات  ار  وا  هیرظن  يأر و  نارگید  هلیسونیدب ، ات  دشابیم ؛ نتـشیوخ  هب  اهنآ  هجوت 

. تسا نآ  زا  زیچان  یشخب  هکلب  رهاظت و  ءایر و  نیع  يراک  نینچ  دننک . یگنهامه  راهظا  وا  اب 
لاعتم دـنوادخ  تسا . هدنـشک  کلهم و  لماع  كانفوخ و  یـضرم  یندـشان و  ناـمرد  تخـس و  يدرد  عون  کـی  يزاـس ، هنحـص  ءاـیر و 

: دیامرفیم
(408  ) روبی وه  کئلوا  رکم  دیدش و  باذع  مهل  تائیسلا  نورکمی  نیذلا  و 

دهاوخن ياجب  دوخ  زا  يرثا  دش و  دهاوخ  دوبان  هابت و  نانآ  گنرین  و  تخـس ، ياهجنکـش  تسا  ار  اهنآ  دـنرآ  تشز  ياهگنرین  هکنانآ  و 
. تشاذگ

: دناهتفگ نیرسفم  زا  یخرب 
. دنشابیم ناراکایر  زا  ترابع  دارفا  نیا 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  زین  و 
(409  ) دحا هبر  ةدابعب  كرشیال  احلاص و  المع  لمعیلف  هبر  ءاقل  اوجری  ناک  نمف 

چیه شراگدرورپ ، یگدنب  رد  و  دوش ، هتـسیاش  لامعا  راک  ردنا  تسد  دـیاب  تسا  راودـیما  شیوخ  راگدرورپ  تمحر  ءاقل  هب  یـسک  رگا 
. دهدن رارق  وا  زابنا  ار  يزیچ 

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر  تسا . یفخ » كرش   » زا ترابع  رهاظت  ءایر و 
. تسا رغصا » كرش   » مکانمیب تخس  امش  هب  تبسن  نآ  زا  هک  يرما  نیرت  نیگمهس 
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؟ تسیچ رغصا  كرش  دندرک  ضرع 
: دومرف

اهنآ هب  تمایق  زور  رد  دـناسرب -  اهنآ  لامعا  تازاـجم  هب  ار  دوخ  ناگدـنب  دـهاوخیم  هک  هاـگنآ  لاـعتم -  دـنوادخ  رهاـظت . يراـکایر و 
: دنکیم باطخ 

(( دیبایب اهنآ  دزن  ار  شیوخ  لامعا  شاداپ  دیناوتیم  ایآ  هک  دیرگنب  دیدرکیم ؛ رهاظت  ءایر و  اهنآ  رطاخ  هب  هک  دـیوش  هدـنهانپ  یناسک  هب 
(. 10»

ای دندرک  ضرع  دیربب ، هانپ  لاعتم  دنوادخ  هب  هودنا ، ) نزح و  يداو  رد  طوقـس  زا  ای   ) يراوخ تلذم و  هاچ  رد  طوقـس  زا  « )) دومرف زین  و 
؟ تسیچ تلذم  هاچ  نیا  هللا  لوسر 

: دومرف
(. 411 « ) تسا هتشگ  هدامآ  وج  هزیتس  ناراکایر  يارب  هک  خزود  رد  تسا  یهاگترپ  هرد و  »

: تسا هدومرف  ومه  و 
: دنیوگیم تمایق  زور  رد  راکایر  هب  »

زا ار  تشاداپ  رجا و  دـیاب  تسا ، هتـشگ  هابت  وت  شاداپ  رجا و  و  مگردرـس ، وت  راتفر  لمع و  رهاظتم ، راـکبیرف  يا  راـکهانگ و  رجاـف و  يا 
(. 412 « ) درکیم لمع  وا  رطاخ  هب  هک  ینک  تفایرد  هبلاطم و  یسک 

لاؤس ادحا  هبر  ةدابعب  كرشی  احلاص و ال  المع  لمعیلف  هبر  ءاقل  اوجری  ناک  نمف  هیآ  هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  ینیادم  حارج 
: دومرف ترضح  درک ،

ياضر وا  فدـه  یلو  تسا ؛ نیرفآ  شاداپ  هک  ددرگیم  یلمع  راـک  ردـنا  تسد  هک  تسا  یـسک  زا  تراـبع  هیآ  نیا  روظنم  قادـصم و  »
نیا ددرگ . رومان  یکاـپ  هب  هعماـج  ناـیم  رد  و  دـنرادنپب ، يربم  هزیکاـپ و  ار  يو  مدرم ، افرـص  دـهاوخیم  وا  هکلب  تسین ؛ لاـعتم  دـنوادخ 

(. 413 « ) دشابیم كرش  راچد  لاعتم ، دنوادخ  شتسرپ  تدابع و  رد  هک  تسا  یسک  نامه  زا  ترابع  صخش 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) ماما نامه  زا 

. دزارفیم رب  یلعا  ءالم  هب  رطاخ  تیاضر  یلاحشوخ و  اب  ار  ادخ  ناگدنب  لامعا  یهلا ، هتشرف  »
: دیوگیم دوخ  نارومام  هب  لج ) زع و   ) دنوادخ دربیم  الاب  وسنادب  ار  نانآ  تانسح  هک  هاگنآ  و 

هدادن رارق  رظن  دم  رد  ارصحنم  ارم  شیوخ ، لامعا  رد  وا  اریز  دیهد ؛ رارق  ناراکهنگ  لامعا  ناوید  و  نیجس »  » رد ار  صخـش  نیا  تانـسح 
(414 .« ) دوب

(. دنهنیم اجنآ  رد  ار  رافک  راجف و  همان  هک  تسا  یلحم  زا  ترابع  نیجس  )
: دومرف هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  زا 

: دراد دوجو  هناشن  زیمم و  هس  راکایر  يارب  »
ددرگیم نامداش  طاشن و  اب  دنیبیم  ار  مدرم  هک  هاگنآ   - 1

دوشیم لاحیب  لسک و  تسا  اهنت  هک  یماگنه  هب  و   - 2
(415 .« ) دنیاتسب شیاهراک  مامت  رد  ار  وا  مدرم ، هک  درادیم  تسود  و   - 3

بضغ مشخ و   3

هاگن رود  مشخ  سرریت  زا  ار  دوخ  دـناوتیمن  اـبلاغ  هدـننک  هرظاـنم  تسا . بضغ  مشخ و  تسرداـن ، هرظاـنم  تفآ  ءوس و  هضراـع  نیموس 
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و دننک ، مالعا  دودرم  ار  وا  راتفگ  دننک و  لاکشا  داریا و  وا  نخس  هب  رگا  هژیو  هب  دنتسین . ریذپ  یئادج  مه  زا  ود  نیا  تاقوا  رتشیب  و  دراد ،
ریزگاـن یطئارـش ، نـینچ  رد  ددرگ . یقلت  لوـبق  لـباقریغ  مدرم ، روـضح  رد  وا  لالدتــسا  و  دوـش ، عـقاو  داـقتنا  ضارتـعا و  دروـم  وا  ناـیب 

. دوشیم نیگمشخ 
 - ار بضغ  مشخ و  وا ، یمارگ  لوسر  لاعتم و  دنوادخ  تسا . قح  هب  ان  تسردان و  انایحا  و  قح ، هب  یهاگ  هدننک ، هرظانم  بضغ  مشخ و 

هدومرف دیدهت  باذـع  هب  راظتنا -  دـح  زا  شیب  و  تخـس -  ار  مدرم  همه  نآ ، هب  تبـسن  هدرک و  شهوکن  دـتفا -  قافتا  هک  یتیفیک  ره  هب 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  تسا .

(416  ) لوسر . یلع هتنیکس  هللا  لزناف  ۀیلهاجلا  ۀیمح  ۀیمحلا  مهبولق  یف  اورفک  نیذلا  لعج  اذا 
لاعتم دنوادخ  اذل  یلهاج ؛ بصعت  تریغ و  مه  نآ  دـنتخاس ، رارقرب  دوخ  ياهلد  رد  ار  تریغ  تیمح و  ساپـسان ، رفاک و  دارفا  هک  هاگنآ 

. دروآ ورف  دوخ  هداتسرف  رب  ار  رطاخ  نانیمطا  شمارآ و 
نینمؤم هدرک و  شهوکن  تسا -  مشخ  هدزاب  هک  یتیبصع  مه  نآ  تیبصع -  هب  رهاظت  رطاخ  هب  ار  رافک  لاـعتم ، دـنوادخ  تهج  نیمه  هب 

. تسا هداد  رارق  شیاتس  دروم  هدومرف  تمحرم  نانآ  هب  لاعتم  راگدرورپ  هک  یشمارآ  رطاخ  هب  ار 
وا رب  بضغ  مشخ و  هک  تسا  یـسک  زا  ترابع  دیـس »  » هک تسا  هدـش  تیاور  اروصح » ادیـس و   » ریـسفت رد  سابع ) نبا  یلوم   ) همرکع زا 

. ددرگن هریچ 
: درک ضرع  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  یصخش  هک  دناهدرک  تیاور 

: دومرف دشاب ، مه  دنمدوس  دیفم و  تسا ، رصتخم  لمع ، نآ  هکنآ  نمض  امرف ، هیصوت  یئامنهار و  یلمع  هب  ارم 
: دومرف مه  زاب  درک ، رارکت  ار  تساوخرد  نامه  هرابود  درم  نآ  وشم . نیگمشخ 

(417  ) وشم . نیگمشخ
؟ دزاس رود  یهلا  مشخ  زا  ار  ناسنا  دناوتیم  یلماع  هچ  هک  دش  لاؤس  مالسلا ) هیلع   ) موصعم زا 

: دومرف
(. يدرگن یهلا  بضغ  راتفرگ  ات   ) نکم یئاور  مشخ 

: دومرف هک  تسا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا 
(. 418 « ) دنکفایم هدرپ  وا  ياهیتشز  بویع و  يور  رب  لاعتم  دنوادخ  دنک ، يراددوخ  بضغ  مشخ و  زا  یسک  رگا  »

: دیوگیم ءادردوبا 
، مدرگ تشهب  دراو  نآ  هیاـس  ریز  هک  نک  داـشرا  یلمع  هب  ارم  هللا  لوسر  اـی  مدرک  ضرع  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  هب  »

: دومرف
(. 419 « ) ریگم مشخ 

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر 
ار نآ  ینیریـش  دهـش و  دنکیم و ، دساف  ار  لسع  دزربت ، خلت و  هایگ  ینعی  ربص »  » هکنانچنآ دزاسیم  هابت  ار  ناسنا  نامیا  بضغ ، مشخ و  »

(. 420 « ) درادیم رب  نایم  زا 
: دومرف زین  و 

(. 421 « ) تفرگ رارق  خزود  هاگترپ  هبل  رب  هکنآ  رگم  دیدرگن  بضغ  راچد  یسک  چیه  »
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

: تفگیم هک  مدینش  مردپ  زا 
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: درک ضرع  دیسر و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  روضح  درگنابایب ، نیشنارحص و  يدرم 
: دومرف ترضح  امرف . میلعت  دنمدوس  عماج و  یبلاطم  نم  هب  ددرگیم ، يرپس  نابایب  رد  نم  یناگدنز  راگزور و 

تفایرد ار  خساپ  نامه  درک و  رارکت  راب  هس  ار  روکذم  تساوخرد  نیشنارحص  درم  نیا  يوشن . نیگمشخ  هک  مهدیم  روتـسد  وت  هب  نم  »
: تفگ سپس  دومن .

رما یبوخ ، ریخ و  زج  يزیچ  هبارم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  نوـچ  درک ؛ مهاوـخن  شـسرپ  يزیچ  هب  عـجار  سپ  نیا  زا 
(. 422 « ) تسا هدومرفن 

: تفگ هک  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  نامه  زا 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

(. 423 « ) دزاسیم هابت  ار  لسع  هکرس ، هک  روطنامه  دنکیم  هابت  ار  ناسنا  نامیا  یئاور ، مشخ  »
: دومرف دمآ ، نایم  هب  بضغ  زا  نخس  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  روضح  رد  يزور 

شتآ دراو  هک  هاـگنآ  رگم  دوشیمن  مارآ  یـضار و  عناـق و  دـنیبیمن و  دوـخ  هب  تداعـس  يور  زگره  ددرگیم  بضغ  راـچد  هک  يدرف  »
(. دباییمن نیکست  شمشخ  دوشن  یهانگ  بکترم  ات  ینعی  (. ) 424 « ) ددرگ خزود 

: تسا هدومرف  ومه 
: تسا هدمآ  ةاروت  باتک  رد  »

: دومرف وا  هب  ادخ  درکیم  تاجانم  لج  زع و  يادخ  اب  مالسلا ) هیلع   ) یسوم یتقو 
يراد نتشیوخ  وا ، رب  یئاور  مشخ  زا  متخاس  طلسم  وا  رب  ارت  ماهداد و  رارق  وت  تسد  رد  ار  وا  رایتخا  مامز  هک  یسک  هب  تبسن  یـسوم ، يا 

(. 425 « ) منک يراددوخ  وت  رب  یئاور  مشخ  زا  نم  ات  نک 
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  تفگ  هک  تسا  یلامث  هزمح  یبا  زا 

مـشخ راـچد  امـش  زا  یکی  هک  هاـگنآ  و  ددرگیم ، هتخورفارب  یمدآ  بلق  رد  هک  تسا  یناطیـش  شتآ  زا  ياهراـپ  بـضغ ، مـشخ و  نـیا  »
دباییم هار  یمدآ  بلق  هب  ناطیش  هک  تسا  قیرط  نیا  زا  دنکیم و  ادیپ  یگدمآرب  وا  ندرگ  ياهگر  هدش و  هتخورفارب  شنامشچ  دوشیم 

(. 426 « ) دنکیم ذوفن  نآ  رد  و 
: دشابیم ناوارف  بضغ ، شهوکن  تمذم و  رد  ثیداحا  رابخا و 

: تسا هدمآ  نهک  رابخا  رد 
: تفگ دندوب  بحاصم  وا  اب  هک  یناسک  هب  ءایبنا  زا  یکی 

نم زا  سپ  ددرگ و  زارطمه  نم  اـب  توبن  تبترم  ماـقم و  ظاـحل  زا  هلیـسونیدب  اـت  دوشن  نیگمـشخ  هک  ددـنبیم  ناـمیپ  نم  اـب  یـسک  هچ 
: تفگ سلجم  ناناوج  زا  یکی  دشاب ؟ منیشناج 

: تفگ ناوج  نامه  مه  زاب  درک ، رارکت  ار  دوخ  داهنشیپ  نخس و  مالسلا ) هیلع   ) ربمایپ نآ  سپس  منکیم . لوبق  ار  يدهعت  نینچ  نم 
ربمایپ نآ  یتقو  دشن .) نیگمـشخ  زگره  و   ) دنام رادافو  دوخ  دهعت  هب  تبـسن  زین  المع  وا  مریگیم . هدـهع  هب  ار  یناسنا  تیلوئـسم  نیا  نم 

هیلع « ) یبن لفکلاوذ   » ناـمه ناوج  نآ  و  دـمآ ، لـئان  شتلحر ) زا  سپ   ) وا تبترم  ماـقم و  هب  روکذـم  ناوج  تفر ، اـیند  زا  مالـسلا ) هیلع  )
. دومن افو  الماک  زین  دوخ  دهعت  هب  ددرگن و  نیگمشخ  دش  دهعتم  لفکتم و  هک  تسا  مالسلا )

يزوت هنیک  دقح و   4

مدـع رطاخ  هب  ناـسنا  یتقو  نوچ  دـشابیم ؛ بضغ  هداز  هدزاـب و  زین  دوخ  هک  تسا  يزوت  هنیک  دـقح و  هرظاـنم ، راـبنایز  تفآ  نیمراـهچ 
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رد ددرگ و  یمزاب  وا  نورد  هب  تلاح  نیا  دریگیم  لد  هب  ار  نآ  دناشنیم و  ورف  ار  شیوخ  مشخ  بلق ، یفـشت  بضغ و  لامعا  رب  یئاناوت 
. دروآیم رب  رس  هنیک  زا  هدمآرد و  دقح  تروص  هب  هرخالاب  و  دنامیم ، ظوفحم  ناهنپ و  رادیاپ و  اجنآ  رد  هدرک و  ذوفن  نآ 

ربمایپ هک  مینادیم  هکنیا  اب  تسا  نابیرگ  هب  تسد  ترفن  ضغب و  ینیگنس و  ساسحا  اب  هراومه  ناسنا  بلق  هک  تسا  نیا  دقح  زا  دوصقم 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا

.« تسین زوت  هنیک  دهدیمن و  هار  دوخ  لد  هب  هنیک  نمؤم ، درف  کی  »
ناغمرا هب  ناسنا  يارب  ار  يدنـسپان  تالاح  تشز و  روما  انمـض  هک  دشابیم  بضغ  مشخ و  خلت  هویم  هرمث و  يزوت ، هنیک  دقح و  نیاربانب 

هرانک تلزع و  دناسریم ، بیـسآ  يو  فرط  هب  هک  يدنیاشوخان  ثداوح  ربارب  رد  یئوگازـسان  دسح ، زا : دـنترابع  روما  نیا  هک  دروآیم 
هدرپ مدرم ، رارـسا  ياشفا  تبیغ ، غورد ، لـیبق : زا  عورـشمان  اوراـن و  ياهنخـس  ناـکیدزن ، نادـنواشیوخ و  زا  ندـیرب  ندرک ، رهق  یئوج و 

. رادرک نابز و  اب  ندناسر  رازآ  ددرگیم ، رجنم  ءازهتسا  هب  هک  یبلاطم  لقن  يرد ،
(. دنکیم ینسوت  ریسم ، نیا  رد   ) دهدیم هزاجا  يو  هب  زوت  هنیک  درف  تاناکما  هک  اجنآ  ات  و 

رد وت -  يزوت  هنیک  ءوس  هجیتـن  لقادـح  تسا . يزرو  هنیک  دـقح و  ءوس  راـثآ  جـیاتن و  زا  ياهراـپ  هدـیهوکن ، هنادرخباـن و  روما  نیا  همه 
ینیگنـس ساـسحا  دوخ  نورد  بلق و  رد  تلاـح  نیا  دوجو  زا  هک  تسا  نیا  یـشاب -  رذـح  رب  مه  تشز  روما  نیا  زا  یناوتب  هک  یتروـص 

بولطم و ياـهراک  دروم  رد  هفیظو  ءادا  زا  يوشیم  ریزگاـن  هک  اـجنآ  اـت  يرادزاـب  وا  هب  تبـسن  ضغب  زا  ار  تلد  یناوـتیمن  و  ینکیم ،
وا و هب  ناسحا  رد  مادـقا  مایق و  هرظانم و  فرط  هب  تبـسن  مامتها  تیانع و  ارادـم و  قفر و  یئورـشوخ و  لـیبق : زا  دـنوادخ -  دنـسپ  دروم 

. يزرو عانتما  وا -  اب  نواعت  يرایمه و 
وت و نایم  دـناشکیم و  ناـصقن  طوقـس و  طاـطحنا و  هب  ار  وت  ناـمیا  نید و  هیاـپ  هجرد و  یناور ، ياهـشبنج  ینورد و  تـالاح  نیا  ماـمت 

. دهدن رارق  باذع  رفیک و  ضرعم  رد  ارت  هچرگا ، دزاسیم ، رارقرب  یئادج  هلصاف و  لاعتم ، راگدرورپ  گرزب  شاداپ  میظع و  لضفت 
: دریگ شیپ  رد  ار  تلاح  هس  دناوتیم  دشاب -  دوخ  هرظانم  فرط  تازاجم  رب  رداق  هک  یتروص  رد  زوت -  هنیک  درف  هک  دوب  هجوتم  دیاب 

. تسا یهاوخ  تلادع  و  لدع »  » نیع راک ، نیا  هک  دیامن ، ءادا  تساک  مک و  نودب  لماک و  روط  هب  ار  دوخ  فرط  قح   - 1
. دیمان لضفت »  » ناوتیم ار  یتشذگ  نینچ  هتبلا  هک  دنک ، ناسحا  تشذگ  وفع و  قیرط  زا  وا  هب  تبسن   - 2

. دنمانیم روج »  » ار یلمع  نینچ  هک  دیامن  متس  يو  هب  دشاب  ملظ  قحتسم  هکنآ  نودب  تهج و  یب  دنک و  لمع  اوران   - 3
. دننکیم باختنا  ار  ياهویش  نینچ  هیامورف ، يدارفا  ینعی  دشابیم ، شابوا  لذارا و  هویش  موس ، راتفر 

. تسا نیتسار  دارفا  نیقیدص و  مسر  هار و  مود ، راتفر 
 - دنک لیصحت  ار  وفع  تلیضف  ماقم و  دناوتن  رگا  نمؤم -  درف  دیاب  هک  تسا ، ياهتـسیاش  حلاص و  نامدرم  هجرد  هیاپ و  جوا  لوا ، راتفر  و 

نادب ار  رشب  دارفا  لاعتم ، دنوادخ  هک  يوفع  ددرگ . رومان  نادب  هتخیمآرد و  تلصخ  نامه  اب  وا  تیـصخش  هتفرگ و  وخ  یتلـصخ  نینچ  اب 
یگژیو یتلاح ، نینچ  نتشاد  رطاخ  هب  ار  مالسلا ) مهیلع   ) همئا و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دوخ یمارگ  هداتـسرف  هدرک و  توعد  رما و 

: دومرف شربمایپ  هب  لاعتم  يادخ  تسا . هتخاس  زاتمم  مدرم  ریاس  زا  ار  نانآ  و  هدیشخب ،
(427  ) فعلا ذخ 

. ریگ شیپ  رد  ار  تشذگ  وفع و 
: دومرف ای  و 

(428  ) يوقتلل برقا  اوفعت  نا  و 
. تسا يرت  کیدزن  دنویپ  ياراد  رت و  بسانم  روخ و  رد  يراگزیهرپ ، يوقت و  اب  ياهویش  نینچ  دینک ، وفع  رگا 

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر 
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: تسا دروم  هب  اجب و  منک  دای  مسق  اهنآ  دروم  رد  رگا  هک  تسا  زیچ  هس  تسا  وا  تردق  دی  رد  نم  تایح  ناج و  هک  یئادخ  هب  دنگوس  »
. دینک قافنا  دیهدب و  هقدص  نیاربانب  دهاکیمن ، نآ  زا  دزاسیمن و  مک  ار  رشب  هتساوخ  لام و  یقافنا ، هقدص و  چیه   - 1

رب لاعتم  دـنوادخ  دریگ ، شیپ  رد  ار  ضامغا  وفع و  مسر  هار و  دـنوادخ ، ياـضر  بسک  روظنم  هب  رگا  هتفر  متـس  وا  رب  هک  يدرف  ره   - 2
. دیازفایم تمایق  زور  رد  وا  يزارفرس  تزع و 

يوسارف ار  یتسدیهت  رقف و  زا  يرد  لاعتم  دنوادخ  دیاشگب ، مدرم  يور  هب  ار  شیوخ  یلام  تساوخرد  لاؤس و  زا  يرد  هک  یسک  ره   - 3
(429 .« ) دنکیم زاب  وا 

: دومرف زین  و 
عیفر ار  امـش  تلزنم  ماقم و  لاعتم  دنوادخ  ات  دینک  ینتورف  سپ  دـیازفایمن ؛ ناسنا  رب  يزیچ  ماقم  یئالاو  تعفر و  زج  ینتورف ، عضاوت و  »

زارفرس ار  امـش  لاعتم  دنوادخ  ات  دیزاس  دوخ  هشیپ  ار  وفع  اذل  دربیم ؛ الاب  ار  ناسنا  يزارفرـس  تزع و  ياههیاپ  تشذگ ، وفع و  دنادرگ .
(430 « ) دیشاب یهلا  تمحر  لومشم  ات  دیهد  هقدص  سپ  دزاسیم  رت  هدنیازف  ار  ناسنا  تورث  لام و  یلام ، قافنا  هقدص و  دنادرگ .

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 
: درک ضرع  ادخ  هب  مالسلا ) هیلع   ) یسوم

؟ تسا رتزیزع  وت  هاگشیپ  رد  تناگدنب  زا  کیمادک  نم ، راگدرورپ  »
: دومرف

(. 431 « ) ییامن تشذگ  وفع و  تازاجم ، رب  یئاناوت  نیع  رد  هک  یسک  نآ 
هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تفگ ، ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  وا  نانس و  نب  هللادبع  زا  ریمع  یبا  نبا 

: دومرف اهینارنخس  زا  یکی  نمض  رد  ملس ) هلآ و  و 
؟ مزاس هاگآ  ترخآ  ایند و  نیرفآ  شاداپ  قالخا  تلصخ و  نیرتیلاع  شنیرفآ و  ياههدیدپ  نیرتهب  هب  ار  امش  دیهاوخیم  مدرم ، يا  ناه  »

(: هکنیا زا  دنترابع  اهتلصخ  نیا  )
. يریگ شیپ  رد  ار  ضامغا  وفع و  تسا  هتشاد  اور  متس  وت  رب  هک  یسک  هب  تبسن   - 1

. یشاب طابترا  رد  يو  اب  ینک و  محر  هلص  هدرک ، محر  عطق  هتسسگ و  وت  زا  ار  دوخ  طابترا  هک  یسک  اب   - 2
. ینک یکین  تسا  هدرک  يدب  وت  هب  تبسن  هک  یسک  هب   - 3

(. 432 « ) دزرون غیرد  هتخاس ، مورحم  شیوخ  ياطع  ششخب و  زا  ارت  هک  یسک  هب  تبسن  ششخب  ءاطع و  زا   - 4
. تسین باتک  نیا  ءاضتقا  روخ  رد  اهنآ  همه  رکذ  نکل  تسا ؛ ریگمشچ  ناوارف و  یسب  تشذگ ، وفع و  تلیضف  هرابرد  ثیداحا  رابخا و 

دسح کشر و   5

دـقح و و  تسا ، يزرو  هنیک  دـقح و  هجیتن  هدزاب و  زین  دوخ  هک  تسا  دـسح  کشر و  زا  ترابع  هرظانم  رـضم  ضراوع  تاـفآ و  نیمجنپ 
. میتفگ نخس  هراب  نیا  رد  البق  هکنانچ  دشابیم ، بضغ  مشخ  هرمث  زین  يزرو  هنیک 

بوـلغم وا  ربارب  رد  یهاـگ  بلاـغ و  دوـخ ، فرط  رب  یهاـگ  اریز  تسین ؛ ناـما  رد  دوـخ  فرط  هـب  تبـسن  دـسح  زا  هدـننک  هرظاـنم  اـبلاغ 
عقاو نارگید  نیـسحت  دـیجمت و  لومـشم  وا  فرط  نخـس  طقف  یهاگ  زین  هتفرگ و  رارق  شیاتـس  دروم  وا  نخـس  طقف  یهاـگ  و  ددرگیم ؛

. دوشیم
هدوـب و وا  نآ  زا  يزوریپ  هبلغ و  هک  دـنکیم  وزرآ  نینچ  دریگن  رارق  نارگید  شیاتـس  دروـم  وا  نخـس  اـی  دـشابن و  وا  اـب  هبلغ  هک  هاـگنآ 

شناد ملع و  نوچ  تسا ؛ دسح  نیع  وزرآ ، ینمت و  هنوگ  نیا  دشاب . مورحم  ایازم  نیا  زا  وا  فرط  دننک و  شیاتس  وا  نخس  زا  زین  نارگید 
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، دشاب وا  نآ  زا  نآ  مزاول  يزوریپ و  هبلغ و  نینچ  هک  دنک  وزرآ  هدـننک  هرظانم  یتقو  سپ  تسا  یهلا  ياهتمعن  نیرتمهم  نیرتگرزب و  زا 
ياهدننک هرظانم  ره  هب  یتلاح  نینچ  تسا . هدیزرو  دسح  وا  هب  تبـسن  تقیقح  رد  دـنامب ، ) مورحم  یئایازم  نینچ  زا  يو  هرظانم  فرط  (و 

رارق دوخ  تنایـص  هاـنپ  رد  ار  ناـنآ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یناـسک  زجب  هتبلا -  ددرگیم . ياهدوتـسان  هیحور  نینچ  راـچد  دـهدیم و  تسد 
: تسا هتفگ  سابع  نبا  اذل  دنتسین ؛ نوصم  یحور  ياهیراتفرگ  نینچ  زا  ناگدننک  هرظانم  رثکا  دهدیم - 

یخرب هرابرد  ءاهقف  زا  یخرب  داریا  راـتفگ و  و  دـیهد ، رارق  دوخ  راـیتخا  رد  ار  نآ  دـیریگ و  ارف  دـیتفای  هک  یئاـج  ره  رد  ار  شناد  ملع و  »
، نانآ ءارآ  توافت  هجیتن ، رد  اهنآ و  ندیزرو  فالتخا  نوچ  دیهدن ؛ رارق  رایعم  كالم و  ار  اهنآ  فالتخا  دروخرب و  و  دـیریذپن ، ار  رگید 

.« تسا یچراکش  هاگنیمک  رد  ای  لغآ و  نایم  رد  رن  ناوهآ  ای  رن و  ياهزب  تفلاخم  دننامه 
، دسح تمذم  هب  عجار  تسا . نوریب  يریگرامآ  رامش و  دح  زا  تسا  هدیسر  ام  هب  نآ  هب  تبـسن  دیدهت  دسح و  شهوکن  هرابرد  هچنآ  اما 

شنیرفآ نامز  نیتسخن  زا  تسا  هداتفا  قاـفتا  نیمز  يور  رد  هک  داـسف -  هاـنگ و  هب  هتخیمآ  ياهدادـیور  همه  هک  تسا  یفاـک  ردـق  نیمه 
. دریگیم هشیر  دسح  کشر و  نیمه  زا  یتسه -  ناهج  یئاپرب  ماگنه  نیرخآ  ات  مدآ 

هاگرد زا  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  دیماجنا  اجنادب  يو  راک  ماجرف  دـیزرو ، دـسح  مالـسلا ) هیلع   ) رـشبلاوبا مدآ  هب  تبـسن  سیلبا  هک  هاگنآ 
. دنیب جنر  نآ  رد  هنادواج  ات  درک  هدامآ  يو  يارب  ار  خزود  شتآ  هجنکش  و  دومرف ، درط  شیوخ  تمحر 

هتفای و هار  یناسنا  ندب  رد  نوخ  حور و  نوچمه  دیدرگ و  طلسم  رشب  رب  دوخ -  موش  تشونرس  هب  سیلبا  ءالتبا  طوقس و  زا  سپ  دسح - 
. دمآرد يراک  هبت  داسف و  یمئاد  هزیگنا  لماع و  تروصب  ماجنارس  و  درک ، ذوفن  نآ  رد 

لتق و بجوم  یناور ، ناماسبان  تلاـح  نیمه  و  داد ، يور  مدآ  شنیرفآ  زا  سپ  هلـصافالب  هک  دوب  یهاـنگ  شزغل و  نیتسخن  دـسح ، يرآ 
هلئسم ردارب و  ود  نیا  ناتساد  لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  دیدرگ ؛ لیباق ) ینعی   ) شردارب هلیـسو  هب  لیباه ) ینعی   ) رـشبلاوبا مدآ  دنزرف  تداهش 
یفرعم هیاپمه  نیرق و  رگنوسفا ، رحاس و  ناطیـش و  اب  ار  دـساح  میرک  نآرق  رد  زین  و  دومن ، وگزاب  دوخ  یمارگ  راتـشبن  رد  ار  یـشکردارب 

: تسا هدومرف  هدرک و 
(433  ) دسح اذا  دساح  رش  نم  و  دقعلا ، یف  تاثافنلا  رش  نم  و  تقو ، اذا  قساغ  رش  نم  و 

هب دزرویم ، تداسح  هک  هاگنآ  دوسح  رش  زا  و  دنمدیم ، اههرگ  رد  هک  ینانز  رش  زا  دور و  ورف  ای  دریگارف و  هک  هاگنآ  یکیرات  رش  زا  و 
. مربیم هانپ  دوخ  راگدرورپ 

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 
(. 434 « ) ار مزیه  شتآ ، هکنانچنآ  دزاسیم  دوبان  دعلبیم و  ار  ناسنا  نامیا ) و   ) کین ياهراک  تانسح و  دسح ، »

: دومرف ومه  و 
تکرح هب  ادص  رس و  یب  مارآ و  مارآ  امش  فرط  هب  تسا -  يزرو  هنیک  دسح و  زا  ترابع  هک  نیـشیپ -  ياههعماج  ياهیرامیب  اهدرد و  »

هکلب دیادزیم ؛ ار  نآ  دشارتیم و  ار  ندب  يوم  هک  میوگیمن  دیادزیم ، دشارتیم و  هک  یئاهدرد  تسا ، هدروآ  يور  امـش  هب  هدمآرد و 
وا تردق  دی  رد  دمحم  ناج  هک  یئادخ  هب  دنگوس  دنکیم . رود  امـش  رطاخ  نورد و  هحفـص  زا  ار  نآ  دـشارتیم و  ار  امـش  نامیا  نید و 

. دیشاب زهجم  نامیا  نید و  حالس  اب  هک  هاگنآ  رگم  دش  دیهاوخن  تشهب  دراو  امش  زا  کیچیه  تسا 
(. 435 « ) دینکن تداسح  مه  هب  و   ) هدیزرو تبحم  مه  هب  تبسن  هک  هاگنآ  رگم  دیریگ  رب  رد  ار  نامیا  حالس  دیناوتیمن  و 

: دومرف زین  و 
. دنوشیم خزود  دراو  رما -  شش  رطاخ  هب  یسرپزاب ، هبساحم و  نودب  مدرم -  زا  هقرف  شش  »

؟ دنتسه یناسک  هچ  هقرف  شش  نیا  دندرک  ضرع 
: دومرف
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. متس روج و  تلع  هب  نایاورنامرف  ءارما و   - 1
. یلهاج تیبصع  تیمح و  رطاخ  هب  نایزات  اهبرع و   - 2

. ینیب گرزبدوخ  ربکت و  تلع  هب  نارادلام  فارشا و  اسؤر و   - 3
. تنایخ رطاخ  هب  نارگادوس  راجت و   - 4

. ینادان تلع  هب  نایئاتسور   - 5
(. 436 « ) دسح رطاخ  هب  نادنمشناد  ءاملع و   - 6

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  ملسم  نب  دمحم 
نیگمـشخ تدـش  هب  دروآیم و  نابز  رب  هشیدـنا  زا  يراع  ینخـس  و   ) ددرگیم يراـک  ره  دراو  یگدزباتـش  اـب  دولآ  مشخ  هک  یـصخش  »

. ددرگیم رفک  راچد  هجیتن  رد  دوشیم ، )
(. 437 « ) دربیم ورف  دوخ  ماک  رد  ار  مزیه  شتآ ، هکنانچنآ  دعلبیم  ار  ناسنا  نامیا  دسح ، و 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
(. 438 « ) نارگید رب  تاهابم  رخف و  و  ینیبدوخ ، بجع و  دسح ، زا : دنترابع  رشب  نامیا  نید و  ياهتفآ  »

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) ماما نامه 
: درک باطخ  نینچ  مالسلا ) هیلع   ) یسوم هب  لاعتم  دنوادخ 

مـشچ اهنآ  يایازم  هب  نکم و  تداسح  ماهتـشاد -  ینازرا  اهنآ  هب  ار  ملـضفت  فطل و  هکنیا  رطاـخ  هب  مدرم -  هب  تبـسن  نارمع ، رـسپ  يا  »
مک زا  دهاوخیم  دشابیم و  نیگمشخ  نارگید ، هب  نم  ناسحا  هب  تبسن  دوسح  ناسنا  اریز  نکم ؛ يریگ  یپ  ار  نآ  دوخ ، لد  رد  و  زودن ،

دهاوخن نم  نآ  زا  زین  وا  متـسین و  وا  نآ  زا  نم  دشاب  ناسنیدـب  وا  رگا  دـنک ؛ يریگولج  ماهدرک  میـسقت  مدرم  نایم  هک  یئاه  هرهب  فیک  و 
(439 .« ) دوب

(. میا هناگیب  مه  هب  تبسن  ینعی  )
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) ماما نامه  و 

وا یلو  تسا ؛ ) هدومرف  ءاطع  نارگید  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یتمعن  هنوگناـمه  ناـهاوخ  ینعی   ) دروخیم هطبغ  ناـمیااب ، درف  کـی  »
دزرویم و تداسح  قفانم  نکل  تسین ؛ ) دوخ  هب  نآ  بلج  نارگید و  زا  تمعن  بلس  ناهاوخ  ینعی   ) دزرویمن دسح  نارگید ، هب  تبـسن 

(. 440 « ) دروخیمن هطبغ 

مدرم زا  یئوج  هرانک  دارفا و  زا  ندیرب   6

هنیک دـقح و  ياهدـمآ  یپ  قحاول و  زا  زین  تلاح  نیا  و  تسا ، اهنآ  اـب  هطبار  عطق  مدرم و  زا  نتفرگ  هلـصاف  رهق و  هرظاـنم ، تفآ  نیمـشش 
هرهچ نآ ، رذـگهر  زا  بضغ  مشخ و  دریگیم و  الاب  دوشیم و  هتخیگنارب  راجزنا  ترفن و  هرظانم ، لها  ناـیم  یتقو  اریز  دـشابیم ؛ يزوت 
راهظا نینچ  ای  درادـنپیم و  نینچ  و  دـنکیم ، هابتـشا  يرگید  تسا و  وا  اب  قح  هک  ددرگیم  یعدـم  فرط  ود  زا  کـی  ره  و  دـنایامنیم ،

دیامنیم يراشفاپ  شیوخ  تفلاخم  رد  وا  يأر  فالخرب  مکحتـسم  ياهدارا  اب  دزرویم و  رارـصا  یلطاب  رما  يور  يو  فرط  هک  دـنکیم 
. دریگ هلصاف  وا  زا  هدرک و  هطبار  عطق  وا  اب  هک  تسا  نیا  وا  مشخ  هنیک و  همزال  و  دوب ، ) دهاوخ  یشور  نینچ  يرهق  هجیتن  هنیک ، مشخ و  )

. تسا هریبک  یصاعم  زا  ناهانگ و  نیرتگرزب  زا  راک  نیا  و 
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  درک  تیاور  مردپ  تفگ  هک  مدینـش  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  دـیوگیم  ریثک  نب  دواد 

: دومرفیم
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حلص و مه  اب  دنرب و  رس  هب  یتلاح  نینچ  اب  زور  هس  تدم  و  دننک ) رهق  مه  زا  حالطـصا  هب  و   ) دننیزگ يرود  مه  زا  ناملـسم  درف  ود  رگا  »
زا کی  ره  رگا  درک . روصت  یتسود  دنویپ  تیالو و  هنوگچیه  اهنآ  نایم  ناوتیمن  دنتسه و  نوریب  مالسا  هزوح  زا  دنیامنن  یتشآ  شزاس و 
زور رد  دوشیم  مدقـشیپ  راک  نیا  رد  هک  یـسک  نآ  دـننک ، زاب  رگیدـکی  اب  ار  تبحـص  رـس  دـندرگ و  مدقـشیپ  طابترا ، هداـعا  رد  ود  نآ 

(. 441 « ) تسا زاتشیپ  تشهب ، يوس  هب  باسح 
: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

وا تنعل  قحتسم  دنوادخ و  يرازیب  تئارب و  بجوتـسم  اهنآ  زا  یکی  هکنآ  رگم  دننکیمن  يرود  رهق و  مه  زا  ناملـسم  درف  ود  تقوچیه  »
: درک ضرع  ترضح  نآ  هب  ( 442 « ) بتعم . » دنتسه يرفیک  نینچ  قحتسم  ود ، ره  یهاگ  و  دشابیم ؛

هب نیاربانب  سپ  دشابیم . يرفیک  نینچ  قحتـسم  تسا و  زواجتم  ملاظ و  دش  مدقـشیپ  هطبار  عطق  رد  درک و  رهق  هک  یکی  نیا  موش  تیادف 
؟ دنیب رفیک  دیاب  تسا  مولظم  هک  يرگید  نآ  لیلد  هچ 

: دومرف
. دیامنیمن رظن  فرص  وا  نخس  زا  و  دروخیمن ، ورف  ار  شمشخ  وا  رطاخ  يارب  دنکیمن و  توعد  یتشآ  طابترا و  هب  ار  شردارب  وا  نوچ 

: دومرفیم هک  مدینش  مردپ  زا 
دناسر و یحور  رازآ  ودب  دزاس و  دراو  یمخز  مشچ  يرگید  هب  اهنآ  زا  یکی  دنزیخرب و  عازن  هب  مه  اب  دـنوش و  ریگرد  مه  اب  درف  ود  رگا 

: دیوگب وا  هب  ددرگزاب و  دوخ  رگمتس  قیفر  هب  هدیدمتس  مولظم و  دیاب  دیآ  بلاغ  وا  رب 
، لاعتم دنوادخ  اریز  ددرگ ؛ ناربج  شقیفر  وا و  نایم  هطبار  عطق  رهق و  یئادج  ءالخ و  هلیـسونیدب  ات  نک  وفع  ارم  مراک و  متـس  نم  ردارب !

(. 443 « ) دناتسیم ملاظ  زا  ار  مولظم  قح  هک  تسا  يرگداد  لداع و  رواد 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  نیعا  نب  ةرارز 

داسفا اهنآ  نایم  دروآیم و  دوجو  هب  یگناگیب  یئادج و  ینمشد و  اهنآ  نایم  ددرگنرب -  شنید  زا  نانمؤم  زا  یکی  هک  هاگنآ  ات  ناطیش -  »
: دیوگیم سپس  دزادرپیم و  تحارتسا  ددمت و  هب  دباوخیم و  تشپ  هب  دنتفرگ  هلصاف  مه  زا  اهنآ  یتقو  دنکیم .

: دومرف ترضح  نآ  مدش . بایماک  زوریپ و  نم 
دیشاب و سونام  مه  هب  تبسن  نانمؤم  هورگ  يا  دروآ . دوجو  هب  یتشآ  سنا و  تسود ، ود  نایم  هک  دازرمایب  ار  یسک  نآ  يادخ ، نیاربانب ،

(. 444 « ) دینک ینابرهم  رگیدکی  هب 
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  ریصب  یبا 

. تسا نامداش  دنسرخ و  هراومه  ناطیش  دنیوجیم  يرود  مه  زا  ناملسم  درف  ود  هک  یتقو  نآ  ات  »
رارق یئاج  رد  دناوتیمن  هک  ياهنوگ  هب  دزرلیم  ددرگیم و  تسس  ناطیش  ياهوناز  دننک  دیدجت  ار  دوخ  یتسود  دنـسر و  مه  هب  یتقو  و 

: دنزیم دایرف  دوش و  هتخیسگ  مه  زا  شدنویپ  گر و  و  دریگ ،
(.« تخاس دراو  بیسآ  نم  رب  ینعی  ( ) 445  ) دناسر بیسآ  ودب  یتخبدب  يدوبان و  طوقس و  هک  نم ) رب  ینعی   ) وا رب  ياو 

مارح ياهراتفگ  اوران و  نانخس   7

؛ دـشابیم هرظانم  جـیاتن  زا  هکلب  يزوت و  هنیک  مزاول  زا  هک  تسا  اهنآ  لاثما  تبیغ و  غورد و  لیبق  زا  اوران  نانخـس  هرظاـنم ، تفآ  نیمتفه 
نیاربانب تسین . يراع  دوشیم  داریا  نخـس ، نآ  بحاص  هب  نیهوت  شهوکن و  روظنم  هب  هک  ینخـس  لقن  زا  زگره  تسرداـن ، هرظاـنم  اریز 

. ددرگیم يراکلغد  ءارتفا و  غورد و  بکترم  هجیتن  رد  و  دنکیم ، دومناو  هنوگرگد  فیرحت و  ار  فرط  نانخس  هدننک  هرظانم 
راک نیا  هرمث  هک  تسا  ادـیپ  درامـشیم . رب  درخبان  ناداـن و  دـیامنیم و  دادـملق  قمحا  لـهاج و  ار  شیوخ  فرط  اراکـشآ  زین  یهاـگ  و 
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. دربیم نایم  زا  ار  وا  تمرح  دزاسیم و  وربآ  یب  ار  يدنموربآ  درف  هک  تسا  نیا  زا  ترابع 
تفگ ناوتیم  هک  تسا  هدش  دیدهت  اهنآ  هب  تبـسن  ثیدـح  نآرق و  رد  ياهنوگ  هب  و  دـشابیم ، هریبک  ناهانگ  زا  رکذـلا  قباس  راتفر  همه 
لکا  » هب ار  لمع  نیا  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یفاک  ردق  نیمه  تبیغ ، شهوکن  زا  عالطا  يارب  تسا . نوریب  ءاصحا  دـح  زا  نآ  راعـش  هک 

: دیامرفیم هدرک و  هیبشت  رادرم  تشوگ  ندروخ  ینعی  هتیم »
(446  ) هومتهرکف اتیم  هیخا  محل  لکای  نا  مکدحا  بحیا  اضعب  مکضعب  بتغی  و ال 

ار دوخ  هدرم  ردارب  ندب  تشوگ  هک  درادیم  تسود  امـش  زا  کیچیه  ایآ  دنک ، یئوگدـب  وا  زا  يرگید  بایغ  رد  امـش  زا  کیچیه  دـیابن 
. دیشابیم رازیب  رفنتم و  يراک  نینچ  زا  هک  تسا  یهیدب  دروخب ؟

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن 
: تسا رادروخرب  رابتعا  تمرح و  زا  ینعی  مارح ، رگید  ناملسم  رب  ناملسم  کی  تایثیح  نوئش و  مامت  »

یسک ینعی  ، ) دشابیم ناملسم  يوربآ  اب  طابترا  رد  هک  تسا  ياهلئـسم  تبیغ ، و  ( 447 « ) دـشابیم تمرح  ياراد  وا  يوربآ  لام و  نوخ ،
(. دنکیم زواجت  وا  يوربآ  میرح  هب  تقیقح  رد  دنکیم  تبیغ  يرگید  زا  هک 

: دومرف زین  و 
راتفرگ ناسنا ، یهاگ  تسا  نکمم  نوچ  تسا ؛ انز  زا  رتدب  رت و  تخس  هانگ ، مرج و  ظاحل  زا  تبیغ  اریز  دیشاب ؛ رذح  رب  ندرک  تبیغ  زا  »

ار وا  تسا ، هدش  تبیغ  وا  زا  هک  یـسک  هاگنآ  ات  دنکیم -  تبیغ  هک  یـسک  اما  دریذـپب . ار  وا  هبوت  مه  دـنوادخ  دـنک و  هبوت  ددرگ و  انز 
(. 448 « ) دوشیمن عقاو  راگدرورپ  شزرمآ  لومشم  دهدن -  رارق  تشذگ  وفع و  دروم 

: دیوگیم ءارب 
اـههنال و رد  هک  یناوجون  نارتخد  اـی  اههدـنرپ و  هجوج  یتح  هک  درکیم  ینارنخـس  اـم  يارب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر  دندرکیم . كرد  ار  نآ  دندینشیم و  ار  ترـضح  نآ  يادص  دنتـشاد  تماقا  دوخ  ياههناخ 

: دومرف ینارنخس  نیا  نمض  ملس )
ددص رد  دـیزیهرپب و  ندرک  تبیغ  زا  تسا ، یهت  نامیا  نید و  زا  امـش  نورد  بلق و  یلو  دـیئامنیم ؛ نامیا  راهظا  نابز  اب  هک  یمدرم  يا  »

يو بویع  زا  زین  ادخ  دشاب  واکجنک  نارگید ، بویع  هب  تبـسن  یـسک  رگا  اریز  دـیئاینرب ؛ ناملـسم  ناردارب  صئاقن  بویع و  زا  یئوج  یپ 
. دنکیم یئوج  یپ 

(. 449 « ) دزاسیم وربآ  یب  اوسر و  شا -  هناخ  نایم  رد  یتح  ار -  وا  دنک  یئوج  یپ  شبویع  اههدرخ و  زا  لاعتم  دنوادخ  هکیسک  و 
: دومرف هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

، هدینـش يو  هب  عجار  دوخ  شوگ  اب  ای  هدـید و  وا  رد  دوخ  نامـشچ  اب  هک  اهیتشز  زا  هچنآ  نمؤم ، درف  کی  هرابرد  نامیااب  درف  کـی  رگا  »
: دیوگیم اهنآ  دروم  رد  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  دشابن ) یضار  فرط  هک  یتروص  رد   ) دنک وگزاب  نارگید  يارب 

(450 . ) یلا باذع  مهل  اونمآ  نیذلا  یف  ۀشحافلا  عیشت  نا  نوبحی  نیذلا  نا 
شیپ رد  كاندرد  ياهجنکـش  نانآ  يارب  ددرگ ، ءاشفا  عیاش و  هعماج  نایم  رد  نامیااب  دارفا  ياهیتشز  اهیدـب و  دـنلیام  هک  یناسک  اـققحم 

.« تسا
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن 

.« تسا ندرک  انز  راب  یس  زا  رت  تخس  هانگ -  مرج و  تیمها  ظاحل  زا  نمؤم -  تبیغ  »
: هک تسا  هدمآ  رگید  یثیدح  رد  و 

.« دشابیم ندرک  انز  راب  شش  یس و  زا  رت  تخس  تبیغ ، »
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نیا ياههشیر  لوصا و  هب  هراشا  اجنیا  رد  ام  فده  و  دـماجنایم ، لوط  هب  ددرگ -  حرطم  لماک  روطب  رگا  تبیغ -  هرابرد  راتفگ  ثحب و 
. تسا یقالخا  لئاذر  هنوگ 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  رمع  نب  لضفم 
ار وا  يدرمناوج  تیـصخش و  نامزاس  و  دربب ، نایم  زا  ار  وا  يوربآ  هلیـسو  نادـب  هک  دـنک  وگزاب  ار  یبلاطم  ینمؤم ، هب  عجار  یـسک  رگا  »
تیالو و ياهزرم  دودح و  زا  ار  يو  لاعتم  دنوادخ  دنک ، طوقـس  مدرم  هاگدـید  زا  هکنآ  ات  دزاس ، راد  هکل  ار  وا  تیثیح  و  دـیامن ، ناریو 
ار وا  دـنکیمن و  لابقتـسا  يو  یتسود  زا  زین  ناطیـش  و  دزاسیم ، دراو  ناطیـش  یتسود  تیالو و  هزوح  رد  دـناریم و  نوریب  دوخ  یتسود 

(. 451 « ) دریذپیمن
: دیوگیم هک  یثیدح  شرازگ  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

: دومرف تسا » مارح  رگید  نانمؤم  رب  نمؤم  بیع  »
تسا نیا  دوصقم  هکلب  ینیبب ؛ ار  نآ  وت  طقف  ددرگ و  فوشکم  نایامن و  نمؤم ، درف  کی  زا  یصقن  یبیع و  هک  تسین  نیا  افرـص  روظنم ، »

(. 452 « ) دنک داقتنا  وا  زا  قیرط  نیا  زا  هدومن و  لقن  نارگید  يارب  ار  صقن  بیع و  نآ  وت  هک 
: دندومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلاامهیلع )  ) قداص ماما  رقاب و  ماما  زا  هرارز 

يردارب و حرط  يرگید  درف  اب  نامیا  نید و  ساسا  رب  وا  هک  تسا  نیا  دزاسیم  کیدزن  رفک  يداو  هب  ار  ادخ  هدنب  هک  يزرم  نیرتکیدزن  »
« دنک شنزرـس  اهنآ  هلیـسو  هب  ار  وا  ادابم  زور  رد  هدرمـشرب و  ار  يو  بویع  اهـشزغل و  یتسود ، کسام  ریز  رد  یلو  دزاس ؛ رارقرب  یتسود 

(. 453)
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  ریصبوبا 

وا تشوگ  ندروخ  دیآیم . رامش  هب  نامیا  زا  جورخ  رفک و  ناونع  هب  وا  اب  گنج  دوشیم . بوسحم  هانگ  قسف و  نمؤم ، هب  نتفگ  ازـسان  »
(. یندوشخبان  ) تسا یتیصعم  وا ، ) زا  ندرک  تبیغ  ینعی  )

(. 454 « ) دشابیم وا  نوخ  تمرح  اب  ناسمه  وا  لام  تمرح  و 
دودح و زا  تقیقح  رد  دنک ، ) رفنت  یگنتلد و  راهظا  وا  هب  تبـسن  هلیـسونیدب  و   ) دیوگب فا »  » دوخ ینامیا  ردارب  هب  ینمؤم  درف  کی  رگا  »

. دوشیم جراخ  يو  اب  یتسود  ياهزرم 
دوخ نطاب  رد  هک  ینمؤم  زا  لاعتم  دنوادخ  دوب . دنهاوخ  ساپـسان  رفاک و  ود  نآ  زا  یکی  ارهق  یتسه » نم  نمـشد  وت   » دـیوگب وا  هب  رگا  و 

(. 455 « ) دریذپیمن ار  یلمع  چیه  دشاب  یئوس  رظن  ياراد  شیوخ  ینامیا  ناردارب  هب  تبسن 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  راسی ) نب   ) لیضف

روخ رد  زین  وا  و  دریمیم ، عضو  نیرتدب  هب  دزاس -  شودخم  ار  وا  تیـصخش  دنز و  هنعط  يو  هب  ینمؤم  يور  شیپ  رد  رگا  یناسنا -  ره  »
(. 456 « ) دربن نآ  زا  ياهرهب  دنکن و  تشگزاب  یکین  ریخ و  هب  هک  تسنآ 

نارگید هب  تبسن  یئوج  يرترب  ینیب و  گرزب  دوخ  ربکت و   8

تاسلج رد  هرظانم  ثحب و  تسا . نارگید  رب  دوخ  ینیب  يرترب  عفرت و  ینیب و  گرزب  دوخ  ربکت و  هرظانم ، ءوس  بقاوع  تافآ و  نیمتـشه 
ناـماسبان تـالاح  نیا  زا  تسا و  هارمه  ناـنآ ، هب  تبـسن  هزادـنا  زا  شیب  يرترب  راـهظا  ناـنگمه و  نارقا و  رب  ربکت  اـب  هراومه  لـفاحم ، و 

قح فرح  راب  ریز  دـهاوخیم  ناسنا  هک  دریگیم  تروص  یطئارـش  رد  سلاجم  لـفاحم و  رد  هرظاـنم  يرآ  تسین . ریذـپ  یئادـج  یناور ،
زا نوچ  ددرگ ؛ نشور  تباث و  الماک  هدننک  هرظانم  رب  اهنآ  نخـس  تیناقح  هکنآ  ول  دریذپن و  ار  نانآ  ءارآ  دنکیم  یعـس  دورن و  نارگید 

. دوش تباث  يو  رب  نانآ  يزوریپ  هبلغ و  ادابم  هک  دراد  میب  نآ 
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دـنک و فارتعا  شیوخ  هابتـشا  هب  احیرـص  تسین  رـضاح  دوش  ینلع  زرحم و  نارگید  يارب  زین  وا  تیبولغم  یناوتاـن و  زجع و  رگا  یتـح  و 
: دیوگب

ربک نامه  تسا ، ینیب  گرزب  دوخ  ربک و  رگنایامن  ياهیحور ، نینچ  دیوگیم ». وا  لباقم  فرط  هک  تسا  نامه  قح  ماهدرک و  هابتشا  نم  »
: تسا هدومرف  نآ ) شهوکن  نایب  ماقم  رد  ( ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  هک  ینیب  گرزب  دوخ  و 

(457 .« ) درادن هار  تشهب  هب  دشاب ، هتشاد  دوجو  یسک  بلق  رد  ياهرذ -  رادقم  هب  یتح  ینیب -  گرزب  دوخ  ربک و  رگا  »
ياـهشنم ربـک و  میدرک -  داـی  نآ  زا  هتـشذگ  ياـهثحب  رد  هک  یثیدـح -  نمـض  ملـس ) هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ 

هب فارتـعا  مدـع  نآ و  هدـنیوگ  نخـس  نتخاـس  دودرم  قحلارطب ،»  » زا روظنم  دوـمرف . ریبـعت  ساـنلا » صمغ  قـحلا و  رطب   » هب ار  هنادرخباـن 
. تسا نآ  تیناقح  ندوب  زرحم  تابثا و  زا  سپ  نآ  تیناقح 

. دشابیم مدرم  ندرمش  ریقح  تسپ و  سانلا » صمغ   » زا روظنم  و 
نارگید رظن  زا  تسا -  نشور  حضاو و  يو  يارب  الماک  هکنیا  دوجو  اب  تقیقح -  قح و  هک  تسا  ددـص  رد  یئاذـک  هدـننک  هرظانم  نانچ 

قح هب  وا  فرط  تسا و  قحم  وا  طقف  هک  درادنپیم  نوچ  دنک ؛ ریقحت  ار  يو  انایحا  هدومن و  در  هدنیوگ ، رب  ار  نآ  دناوتب  ات  هدـنام  یفخم 
. دشیدنایم لطاب  هب  درادن و  یئانشآ 

ناغمرا هب  ناـسنا  يارب  ار  شناد  ملع و  هک  تسا  ینیناوق  تخانـش  تیلباـق  یملع و  يورین  هکلم و  دـقاف  وا  فرط  هک  دـنکیم  روصت  زین  و 
. دروآیم

: دومرف لاعتم  دنوادخ  هک  هدش  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  زا 
نم اب  یهلا  تفص  تمس و  ود  نیا  رد  یسک  رگا  دنایامنیم . ارم  ءادر  یگرزب ، ءایربک و  دهدیم و  لیکشت  ارم  ششوپ  تمظع ، هوکـش و  »

(. 458 « ) دزاسیم شدوبان  هتسکش و  مه  رد  ار  وا  دزیخرب  يدروامه  عازن و  هب 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

يوار تسا . قح  يراگنا  کبس  مدرم و  ندرمش  راوخ  ینعی  قحلا ،» هفـس  قلخلا و  صمغ   » زا ترابع  ربک ، نیرت  هرطاخمرپ  نیرت و  میظع  »
: دیوگیم

؟ تسیچ قحلا » هفس  قلخلا و  صمغ   » مدرک ضرع  ترضح  نآ  هب 
: دومرف

دروم ار  اهنآ  تهجیب  هدرک و  يریگ  هدرخ  قح ، لـها  زا  ینک و  یناداـن  قح ، ربارب  رد  یـسانشن و  ار  قح  وت  هک  تسنآ  ریبعت  نیا  ياوتحم 
. یهد رارق  داقتنا 

تمظع رد  وا  اب  هتساخرب و  يریگرد  عازن و  هب  لاعتم  دنوادخ  نوئش  اب  تقیقح  رد  دنک  راتفر  هعماج  دارفا  اب  ياهیحور  نینچ  اب  یسک  رگا 
(. 459 « ) تسا هدیزای  تسد  یئاتمه  يدروامه و  هب  شیگرزب  یئایربک و  و 

: دومرفیم هک  مدینش  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  تسا  هتفگ  ءالعلا  یبا  نب  نیسح 
هماج و ياهصیـصخ ، نینچ  تفـص و  نیا  هک  یلاح  رد  دراد ، دوجو  تریـس  دب  نامدرم  زا  يداژن  هفئاط و  ره  رد  ینیب  گرزبدوخ  ربک و  »
زع و يادخ  دوش ، ریگرد  لاعتم  دنوادخ  اب  تفـص  نیا  رد  یـسک  رگا  دشابیم . نوزوم  یهلا ، دوجو  تماق  رب  افرـص  هک  تسا  یـشوپ  نت 

(. 460 « ) دشخبیمن ینوزف  وا  رد  ار  یتلاح  هنوگچیه  یگیامورف -  تراقح و  یتسپ و  زج  لج - 
: دندرک لاؤس  مالسلا ) هیلع   ) ماما نامه  زا 

؟ تسیچ ینیدیب  داحلا و  هجرد  نیرتزیچان  نیرتمک و  »
: دومرف
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(461 .« ) تسا ینامیا  یب  داحلا و  تاجرد  نیرت  نیئاپ  ینیب ، گرزبدوخ  ربک و 
: دندومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  نینچ  مالسلاامهیلع )  ) قداص ماما  رقاب و  ماما  زا  هرارز 

(462 .« ) دش دهاوخن  تشهب  دراو  دراد ، دوجو  وا  بلق  رد  ربک  ياهرذ  هکنآ  »
: مدرک ضرع  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب  دیوگیم  دیزی  نب  رمع  نب ) دمحم  )

راوهار کـباچ و  بکرم  رب  و  مربیم ، تذـل  نآ  زا  هدرک و  مامـشتسا  ار  رطع  شوخ و  يوب  و  منکیم ، لواـنت  اراوگ  بوـخ و  ياذـغ  نم 
گرزب ربجت و  نم ، راتفر  يدام و  ياهيریگ  هرهب  هنوگ  نیا  رد  امش  رظن  هب  ایآ  دنکیم . تکرح  نم  یپ  رد  مه  يرکون  و  موشیم ، راوس 

تخادـنا و ریز  هب  رـس  دومن و  گنرد  یکدـنا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  مشاب ؟ رذـح  رب  اـهنآ  زا  دـیاب  نم  هک  دراد  دوجو  ربک  یـشنم و 
: دومرف سپس 

رد صمغ »  » تلاـح اـب  هعماـج  دارفا  اـب  هک  تسا  یـسک  زا  تراـبع  دـشابیم ، دورطم  یهلا  رهم  تمحر و  زا  هک  يربـکتم  نوعلم و  راـبج  »
: درک ضرع  دیزی  نب  رمع  دنک . يدرخ  یب  ینادان و  تقیقح  قح و  ربارب  رد  تسا و  طابترا 

؟ تسیچ صمغ »  » موهفم ینعم و  منادیمن  منکیمن ؛ ینادان  نآ  ربارب  رد  متسین و  رکنم  هاگآان و  نآ  هب  تبسن  مسانشیم و  ار  قح  نم 
: دومرف

ناـمه يدرف  نینچ  نیا  دزرو . ربـکت  اـهنآ  هب  تبـسن  دـیوگ و  روز  اـهنآ  هب  هدومن و  ریقحت  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  زا  تراـبع  صمغ » »»
(463 .« ) دشابیم شکندرگ  ربکتم و  و  رابج »  » قادصم

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یلامث  هزمحوبا 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

زا ار  اهنآ  و  درگنیمن ، تمحرم  فطل و  دـید  اـب  ناـنآ  هب  ددرگیمن و  نخـس  مه  مدرم  زا  هتـسد  هس  اـب  تماـیق  زور  رد  لاـعتم  دـنوادخ  »
: دشابیم مهارف  كاندرد  ياهجنکش  هورگ  هس  نیا  يارب  دزاسیمن . هزیکاپ  يربم و  راتفر ، یتشز  یگدولآ و 

رد ار  ناربکتم » نارابج و  ( » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  اذـل ) هاوخدوخ ، ریقف  و  رابج ، ناطلـس  و  راـکانز ، هدروخلاـس  ریپ و  )
(464 .« ) درک دای  هورگ  هس  نیا  رامش 

اهنآ زا  يریگ  هدرخ  مدرم و  بویع  زا  يواکجنک   9

دنکیم هرظانم  هک  صخـش  دـشابیم . هعماج  دارفا  ياهیتشز  بویع و  زا  سـسجت  يریگ و  یپ  هرظانم ، شخب  نایز  هضراع  تفآ و  نیمهن 
هیلع دوخ  يارب  ادابم ! زور  يارب  ار  نآ  ات  دـشابیم  دوخ  فرط  نایب  رد  رگید  ياهـشزغل  اـی  یناـبز و  شزغل  يوجتـسج  نتفاـی و  ددـص  رد 

ای و  دهد ، رارق  شیوخ  بذاک  یکاپ  يارب  يرازبا  و  دوخ ، تیصخش  نخس و  ینابم  میکحت  يارب  ياهلیسو  هتخاس و  هدامآ  هریخذ و  فرط 
. دیامن عفد  ناربج و  هلیسو  نادب  ار  دوخ  صئاقن  دوبمک و  انایحا 

مک و زا  اذل  دنکیم ؛ ادـیپ  شرتسگ  ذوفن و  دنتـسه  ایند  يایوج  شناد ، ملع و  يراجم  زا  هک  يدارفا  ناربخ و  یب  يارب  یتلاح  نینچ  یتح 
روضح رد  ار  صقاون  بویع و  نینچ  نآ ، یپ  رد  ات  دـنیامنیم  يواکجنک  قیقحت و  دوخ ، لباقم  فرط  صئاـقن  بویع و  تـالاح و  فیک 

. دنزاس حرطم  وا  ربارب  رد  ار  اهنآ  اهافش  هدیشک و  وا  خر  هب  يو 
: دیوگیم نایفارطا  هب  هداد و  رارق  فرط  ندنابوک  يارب  يزیواتسد  لیلد و  ار  بویع  نیا  دشوکیم  نینچ  نیا  يدرف  انایحا  و 

ناورهر و  نامیا ، نید و  زا  ناربخ  یب  هک  ياهدوتـسان  راتفر  راکفا و  لیبق  نیا  زا  و  متخاس !!؟ وربآ  یب  راسمرـش و  ار  فرط  هنوگچ  دیدید 
: دومرف لاعتم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنشابیم ؛ نآ  راتفرگ  راچد و  نابآم ، سیلبا  ناطیش و  هقیرط 

. دینکن سسجت  مدرم  راتفر  تایفیک  تالاح و  رد  ینعی  ( 465 « ) اوسسجت «و ال 
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: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 
مدرم ياهیتشز  بویع و  زا  تسا ، هدرکن  ذوفن  امـش  بلق  رد  ناـمیا  نیا  یلو  تسا ؛ ناـمیا  ياـیوگ  امـش  ناـبز  هک  یناـنمؤم  ناـنمؤم ، يا  »

وا صقاون  اههدرخ و  زین  لاعتم  دنوادخ  دیآرب ، نارگید  ياههدرخ  بویع و  زا  یئوج  یپ  ندیواک و  ددـص  رد  یـسک  رگا  دـینکن . شواک 
. دنکیم یئوج  یپ  ار 

(466 .« ) دنکیم اوسر  شا -  هناخ  نورد  رد  یتح  ار -  وا  دیآرب  يو  بویع  يواکجنک  ددص  رد  نابرهم  يادخ  هک  یسک  و 
: دومرف هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

نآ ددص  رد  و  ددنبب ، تفلا  يردارب و  حرط  رگید  يدرف  اب  هک  تسا  یـسک  زا  ترابع  لاعتم ، دـنوادخ  زا  ناسنا  نیرت  هناگیب  نیرترود و  »
و ( ) 467 « ) دـهد رارق  شنزرـس  تمالم و  دروم  ار  يو  اهنآ  هلیـسو  هب  یبسانم  تصرف  زور و  رد  اـت  دـنک  هریخذ  ار  شیاهـشزغل  هک  دـشاب 

(. درادرب نایم  زا  ار  وا  يوربآ  دبوکب و  مه  رد  ار  وا  تیصخش 
: دومرف هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

ددـص رد  و  دزیرب ، یتسود  حرط  نید ، ساسا  رب  رگید  درف  اـب  يدرف  هک  تسا  نیا  دـناسریم  رفک  زرم  هب  ار  ناـسنا  هک  یهار  نیرتکیدزن  »
(468 .« ) دریگ تمالم  داقتنا و  داب  هب  ار  وا  شدوخ ، رظن  دروم  زور  رد  هلیسو  نادب  ات  دیآرب  وا  ياهشزغل  ندرمشرب  یئوج و  یپ 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما نامه 
یسک دننامه  مرج ، ینیگنـس  رظن  زا  دزاس  رـشتنم  اهنآ  نایم  رد  ار  نآ  دنک و  شاف  نارگید  يارب  ار  مدرم  ياههدرخ  اهیتشز و  یـسک  رگا  »

. تسا هتشگ  تشز  لامعا  نامه  راک  ردنا  تسد  هک  تسا 
دهاوخ هابتـشا  یتشز و  نامه  راچد  دوخ  گرم  زا  شیپ  دـنک ، شنزرـس  شهابتـشا ) راک و  یتشز  رطاخ  هب   ) ار ینمؤم  درف  یـسک ، رگا  و 

(469 .« ) دش
: دیوگیم مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

رارق باتع  تمالم و  دروم  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  لاعتم ، دـنوادخ  دـنک ، دروخرب  شنزرـس  تمـالم و  اـب  شیناـمیا  ردارب  اـب  یـسک  رگا  »
(470 .« ) داد دهاوخ 

: تفگ هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) ماما نامه  زا 
: دومرف ینانخس  یط  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

رادـیدپ تیارب  وت  هنادنـسپ  ادـخ  هیجوت  فالخرب  یعطاق  لیلد  هک  هاگنآ  رگم  نک ، لمح  هجو  نیرتوکین  هب  ار  دوخ  یناـمیا  ردارب  راـتفر  »
. دزاس دودسم  ارت  هیجوت  هار  وا ، راتفر  ددرگ و 

نآ هب  تبـسن  یباییم ، یئوکین  هیجوت  یبوخ -  ریخ و  تهج  رد  دوخ -  ینید  ردارب  تسردان  رهاظ  هب  راتفگ  يارب  یناوتیم  هک  اجنآ  ات  و 
(. 471 « ) ربم دب  نامگ  راتفگ ،

نارگید یتخبدب  هودنا و  زا  يداش  ساسحا  یهاوخدب و   10

اهنآ تداعـس  یـشوخ و  زا  و  دنکیم ، يداش  ساسحا  نارگید  یتخبدـب  یگراچیب و  زا  هدـننک  هرظانم  هک  تسا  نیا  هرظانم ، تفآ  نیمهد 
دوخ هک  دشابن  یتیفیک  تلاح و  ناهاوخ  رادتـسود و  دوخ ، ینامیا  ردارب  هب  تبـسن  ناملـسم  درف  کی  رگا  ددرگیم . نیگهودنا  روجنر و 
لها مسر  هار و  يوخ و  قلخ و  زا  هدوب و  دوبمک  راتفرگ  صقن و  راچد  ینامیا  ظاحل  زا  یناملـسم  نینچ  دـیامنیم  نآ  هب  هقالع  ساـسحا 

. تسا رودب  تخس  نید ،
و دنتـسه ، نانگمه  ندـنابوک  تاکـسا و  هب  هقالع  قایتشا و  راتفرگ  هک  دراد  هار  يدارفا  توق  رد  ابلاغ  از  یناـشیرپ  ناـشیرپ و  تلاـح  نیا 
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. تسا هدش  هریچ  اهنآ  بلق  رب  ناشینامیا  ناردارب  هب  تبسن  لضف  راهظا  هب  قایتشا  سح 
رگا هک  تسا  یفئاـظو  قوقح و  ياراد  دوخ ، عوـنمه  درف  هب  تبـسن  ناملـسم  درف  ره  هک  مینیبیم  يرامـش  یب  ددـعتم و  ثیداـحا  یط  رد 

تعاط لاعتم و  دنوادخ  یتسود  تیالو و  ياهزرم  دودح و  زا  دنکن  ءادا  ار  قح  نآ  دـیامن و  یهاتوک  لامها و  اهنآ  زا  کی  ره  هب  تبـسن 
. تسا ینامیا  ناردارب  هب  تبسن  یهاوخریخ  قح  نیمه  اهنآ  هلمج  زا  هک  دهنیم ، رتارفاپ  هدرک و  زواجت  وا  زا 

هب تفگ  یلعم  هک  تسا  هدروآ  دوخ  باتک  رد  ار  یتیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  وا  سینخ و  نب  یلعم  زا  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  »
: مدرک ضرع  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

؟ دراد یقح  هچ  رگید  ناملسم  هب  تبسن  ناملسم  درف  کی 
: دومرف

رد ءارجا ، ترورـض  رظن  زا  قوقح  نیا  و  دشابیم ، ءارجالا  یمتح  بجاو و  هک  تسا  قح  تفه  ياراد  يرگید  هب  تبـسن  اهنآ  زا  کی  ره 
دنوادخ تعاط  تیالو و  هزوح  زا  دـیامن  يراگنا  لهـس  نآ  ءادا  رد  دـنک و  فاحجا  اهنآ  زا  کی  ره  هب  تبـسن  رگا  هک  دراد  رارق  يدـح 

ادـخ نآ  زا  درک و  یقلت  سانلا » قح   » ناونع هب  دـیاب  ار  قوقح  نیا  ینعی   ) تسین یبیـصن  قوقح ، نیا  رد  ار  يادـخ  هتبلا  و  دوریم ؛ نوریب 
ترفغم و دروم  ار  راگنا  لهـس  زواجتم و  درف  شندـش ، لاـمیاپ  تروص  رد  و  درذـگرد ؛ نآ  زا  لاـمها -  تروص  رد  دـناوتب -  هک  تسین 

: دیوگیم یلعم  دهد . رارق  شزرمآ 
: مدرک ضرع  مالسلا ) هیلع   ) ماما هب  ( 

؟ دهدیم لیکشت  ار  هناگ  تفه  قوقح  نیا  یئاهزیچ  هچ  مدرگ ، تنابرق 
: دومرف

تنایـص و نآ  زا  یناوتن  يزاس و  هابت  ار  قوقح  نیا  ادابم  هک  مراد  نآ  میب  میاـمنیم و  يزوسلد  سرت و  ساـسحا  وت  هب  تبـسن  نم  یلعم !
؟ یئامن يراگنا  لهس  نآ  نتسب  راک  هب  رد  یلو  ینک ؛ ادیپ  یهاگآ  قوقح ، نیا  هب  نم ) خساپ  اب  و   ) ینک تبقارم 

: دیوگیم یلعم 
: مدرک ضرع 

قداص ماما  مروآ . تسد  هب  ار  یقوقح  نینچ  ءادا  ناوت  یهلا ، هوق  لوح و  زا  دادمتـسا  اب  تیـشم و  لظ  رد  مراودیما  ینعی  « ) هللااب الا  ةوق  «ال 
: دومرف شرازگ  دوشیم  دای  الیذ  هک  یحرش  هب  ار  قوقح  نیا  مالسلا ) هیلع  )

ایوج و دوخ  هک  یـشاب  وا  يارب  یئاهزیچ  نامه  ناهاوخ  وت  هک  تسنآ  رگید  ناملـسم  رب  ناملـسم  کی  قح  نیرتزیچان  نیرت و  هداـس   - 1
. یتسه نتشیوخ  يارب  نآ  رادتسود 

. یتسه نازیرگ  رفنتم و  نآ  زا  دوخ  هک  یئامن  رفنت  زیرگ و  ساسحا  یئاهزیچ  نامه  زا  وا  هرابرد  و 
. يرب نامرف  وا  روتسد  زا  یشاب و  وا  يدونشوخ  اضر و  بتارم  يایوج  ایوپ و  و  هدوب ، رذح  رب  وا  يدنسرخان  ندش و  نیگمشخ  زا   - 2

. یناسر ددم  تدوجو ) همه  و   ) اپ تسد و  لام و  ناج و  اب  وا  هب  دیاب   - 3
. یشاب وا  هنیئآ  زادرپدومنهر و  انیب و  مشچ  دیاب   - 4

. هنهرب وا  یشاب و  هتشاد  شوپ  نت  وت  هنشت ، وا  یشاب و  باریس  وت  هنسرگ ، وا  یشاب و  ریس  وت  دیابن   - 5
يراد لیـسگ  يو  دزن  هب  تمدخ  تهج  رد  ار  دوخ  رکون  هک  تسا  مزال  وت  رب  دشاب  نآ  دـقاف  وا  یتسه و  رکون  مداخ و  ياراد  وت  رگا   - 6

. دزاس هدامآ  ار  شرتسب  دروآ و  مهارف  ار  وا  ياذغ  دیوشب و  ار  وا  هماج  ات 
رد شگرم ) زا  سپ   ) ینک و شتدایع  يرامیب  ماگنه  يریذپب و  ار  وا  توعد  یهد و  رثا  بیترت  نادب  هتـشاد و  رواب  ار  وا  دنگوس  دیاب   - 7
رد دیابن  ینک . یتسدشیپ  تردابم و  نآ  نیمات  رد  تسا  دنمزاین  يزیچ  هب  وا  هک  ینک  ساسحا  رگا  و  یناسر ، مه  هب  روضح  وا  هزانج  رانک 
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؛ ددرگ لاؤس  مرـش  راچد  دراذـگ و  نایم  رد  وت  اب  ار  دوخ  تساوخرد  هک  يزاس  ریزگان  ار  يو  اـت  يراد  اور  ار  یفیرعت  وا  جـئاوح  نیماـت 
. ینک یتسدشیپ  جئاوح  نآ  نیمات  رد  دیاب  هکلب 

طوبرم دوخ  یتسود  هتشر  اب  ار  وا  یتسود  هداد و  دنویپ  وا  اب  ار  دوخ  یتسود  تیالو و  هتشر  ياهتسناوت  ینک  لمع  يو  اب  هویـش  نیدب  رگا 
(. 472 « ) دزاس

نیا رد  دـیاب  هک  دـشابیم  هجوت  نایاش  و   ) ناوارف رایـسب  رگیدـکی ، هب  تبـسن  ناناملـسم  ینامیا و  ناردارب  قوقح  هرابرد  تایاور  رابخا و 
(473  ) دوش . هعجارم ثیدح  بتک  هب  هنیمز 

یئاتسدوخ سفن و  هیکزت   11

ای هراشا و  ءامیا و  اب  ای  نایب و  تحارـص  اب  ای  ياهدننک -  هرظانم  اب  هک  تسا  یئاتـسدوخ  سفن و  هیکزت  زا  ترابع  هرظانم ، تفآ  نیمهدزای 
. دزاییم تسد  یئاتسدوخ  نیا  هب  نارگید -  نخس  نتخاس  دومناو  تسردان  تشز و  دوخ و  نخس  دییات  رذگهر  زا  هیانک - ، اب 

: دیوگیم دروآیم و  نابز  هب  اراکشآ  ار  نآ  هدرک و  راهظا  ار  یئاتسدوخ  ینعی  ینورد ، تلاح  نیا  ابلاغ  و 
نآرق رد  لاعتم  دنوادخ  دنادیم ) ومه   ) هک یلاح  رد  تسا ،» مهبم  انـشآان و  اهنآ  رب  بلاطم  هنوگ  نیا  لاثما  هک  متـسین  يدارفا  نآ  زا  نم  »

: تسا هدومرف  میرک 
.« دیشابن ارآ  نتشیوخ  اتسدوخ و  مکسفنا =  اوکزتالف  »

: دنتفگ ناگرزب  زا  یکی  هب 
: تفگ خساپ  رد  تسیچ ؟ دشابیم  تسردان  تشز و  نآ ، راهظا  هک  یتسرد  تسار و  نخس  نآ 

. دیاشگب یئاتسدوخ  هب  نابز  ناسنا ، هک  تسا  نیا  دشابیم  تشز  یتسار -  قدص و  مغریلع  هک -  یتسار  نخس  نینچ  »
رظن رد  وت  تلزنم  ردـق و  زا  دومرف -  یهن  نآ  زا  لاـعتم  دـنوادخ  تسا و  تشز  هکنآ  رب  هوـالع  وت - ، یئاتـسدوخ  هک  یـشاب  هجوتم  دـیاب 

وت تلزنم  ردـق و  رب  یئاتـسدوخ  هک  ینادـب  یهاوخیم  رگا  يوش . عـقاو  ادـخ  مشخ  لومـشم  هک  ددرگیم  بجوـم  و  دـهاکیم ، نارگید 
بلق رد  ار  نآ  یتشز  دـنزاییم ، تسد  یئاتـسدوخ  هب  لضف ، راهظا  قیرط  زا  نانآ  هک  هاـگنآ  رگنب ، دوخ  ناـنگمه  نارقا و  هب  دـیازفایمن ،

. دنکیم ینیگنس  تناج  حور و  رب  نانآ  راتفر  زرط  یئامنیم و  ساسحا  دوخ 
هاگ هب  زین  نانآ  هک  ینادـب  دـیاب  ینک ؟ شهوکن  ار  اهنآ  يوشیم -  ادـج  نانآ  زا  هک  هظحل  نآ  رد  یهدیم -  هزاـجا  دوخ  هب  روطچ  وت  و 

تـسد هب  تسد  ار  وت  زا  يریگ  هدرخ  دـنهدیم و  رارق  شهوـکن  داـقتنا و  دروـم  ارت  لد ، ناـج و  اـب  اـنطاب و  هلـصافالب و  وـت ، یئاتـسدوخ 
راهظا شهوکن  زا  ياهزیمآ  اب  ارت  یئاتـسدوخ  خـلت  هرطاخ  یبلق و  تانونکم  يوشیم  ادـج  اـهنآ  زا  هک  هاـگنآ  وت و  باـیغ  رد  دـننکیم و 

.« دننکیم

یئورود قافن و   12

؛ دـنوشیم هدـناشک  یتلاح  نینچ  هب  ریزگان  هرظانم  لها  هک  دـشابیم  تیـصخش  یگناگود  یئورود و  قاـفن و  هرظاـنم ، تفآ  نیمهدزاود 
. دندرگیم هجاوم  هتفشآ  ریگرد و  يرطاخ  كاندرد و  یعضو  اب  دوخ  ناوریپ  نابیقر و  نادروامه و  اب  نانآ  اریز 

نامه رد  یلو  دنیامنیم ؛ یلاحـشوخ  هب  رهاظت  نانآ ، اب  دروخرب  رد  هدرک و  قایتشا  تبحم و  راهظا  اهنآ  تاقالم  هب  انایحا  هک  یلاح  رد  و 
. دزرلیم اهنآ  ندب  مادنا  ءاضعا و  ندرگ و  گر  دشارخیم  دلخیم و  ار  اهنآ  نورد  هک  ياهنیک  ضغب و  تلع  هب  لاح 

دننکیم راهظا  هک  ار  هچنآ  فالخ  انطاب  دنتسه و  وگغورد  قایتشا ، تبحم و  راهظا  دروم  رد  رگیدکی  هب  تبـسن  هک  دننادیم  اهنآ  همه  و 
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. دنراد لد  رد 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

ابلق نکل  دننکیم ؛ یتسود  راهظا  مه  هب  تبـسن  نابز  اب  و  دـندنبیمن ، راک  هب  ار  نآ  یلو  دـنریگیم ؛ ارف  ار  شناد  ملع و  مدرم ، هک  هاگنآ  »
دنوادخ هاگنامه  دنلـسگیم ، مه  زا  ار  ناکیدزن  نادـنواشیوخ و  اب  طابترا  هتـشر  دـننکیم و  محر  عطق  دـنراد و  لد  هب  ار  رگیدـکی  هنیک 

(474 .« ) دزاسیم رک  روک و  ار  اهنآ  هدومن و  درط  شیوخ ، تمحر  زا  ار  نانآ  لاعتم 
. دراد نوصم  یئوس ، ضراوع  تافآ و  نینچ  بیسآ  زا  ار  ام  هک  میهاوخیم  دنوادخ  زا 

همتاخ

هناگ هدزاود  ياهتفآ  نیا  زا  تفآ  نیتسخن  هک  ددرگیم  ناسنا  تیصخش  طوقس  طاطحنا و  بجوم  هک  یتلصخ  تفآ و  هدزاود  دوب  نیا 
دـنادرگیم و مارح  وا  رب  ار  تشهب  و  دزاـسیم ، مورحم  یتخبـشوخ  زا  ار  وا  هدرک و  داـجیا  یمیرح  وا  تداعـس  تـشهب و  ناـسنا و  ناـیم 

. دروآیم ناغمرا  هب  يو  يارب  ار  منهج  شتآ  تسا -  یئورود  قافن و  زا  ترابع  هک  نآ -  نیرخآ 
التبم اهنادب  هرظانم ، رذـگهر  زا  لاح  ره  هب  و  ، ) دـنراد یفلتخم  عاضوا  تیعقوم ، هیاپ و  ظاحل  زا  تافآ  نیا  اب  هطبار  رد  ناگدـننک  هرظانم 
دنتسه یحور  هدنشک  تافآ  اهبورکیم و  نیا  زا  يداوم  لماح  صاخشا ، نیرتدنمدرخ  ینید و  ياهتیصخش  نیرت  میظع  یتح  دندرگیم ، )
ناهنپ ناهن و  ناشدوجو ، رد  هدوتـسان  تافآ  میخدب و  ياهیرامیب  نیا  هک  دنـشوکیم  یهتنم  دنهرب  اهنآ  زا  هک  دـنراد  ار  نآ  ناوت  رتمک  و 

. دنزیخ یمنرب  اهنآ  نامرد  هب  زین  دوخ  دوشن و  رهاظ  مدرم  يارب  اهنآ  ینورد  تالاح  هک  دننکیم  شالت  و  دنامب ،
تسا نیا  دناسریم  رمث  هب  ناسنا  فلتخم  ياهرشق  رد  ار  ياهدوتـسان  ياهتلـصخ  تافآ و  نینچ  هک  ياهدمع  لماع  یـساسا و  تلع  نآ 

فادـها و  تسا ، حرطم  ادـخ  ریغ  ملع ، زا  دارفا  یئاـیوپ  ریـسم  رد  نوـچ  و   ) دریگیم ارف  یهلاریغ  یفدـه  يارب  ار  شناد  ملع و  ناـسنا  هک 
(. دنوشیم یتافآ  نینچ  راتفرگ  تهج  نیا  زا  دهدیم  رارق  دوخ  ششوپ  ریز  ار  ریسم  نیا  رسارس  ییایند 

ملع و نیمه  تسا  نکمم  یلو  دزاسیمن ؛ لامها  راتفرگ  ادبا  ار  دنمشناد  ملاع و  هسفن ، یف  شناد  ملع و  دوخ  هک  تفگ  دیاب  هدرشف  روطب 
؛ دهد قوس  یتخبدب  تواقش و  تیـصخش و  يدوبان  طوقـس و  هب  ار  وا  میقتـسم ، ) طارـص  یهلا و  ریـسم  زا  ملاع  فارحنا  تلع  هب   ) شناد

مهارف ار  دنوادخ  هب  وا  برق  یتخبکین و  تداعـس و  تابجوم  دنمـشناد ) ملاع و  راوتـسا  نیتسار و  ياهماگ  تاکرب  زا   ) ملع نامه  هکنانچ 
. دریگ رارق  يو  تمحر  راوج  رد  ات  هدروآ 

؟ دشاب ياهدئاف  نمضتم  دناوتیم  هرظانم  ایآ 
ار هدـئاف  هرهب و  ود  دـناوتیم  هکلب ) تسین ؛ ياهدوهیب  وغل و  راک  ، ) هرظانم هک  دزاس  حرطم  ار  یلاؤس  نینچ  دـنک و  داریا  اـم  هب  یـسک  رگا 

: دناسر رمث  هب  هدننک  هرظانم  يارب 
غامد لد و  زا  هاج  بح  تدایـس و  تسایر و  هب  هقالع  رگا  اریز  تسا ؛ شناد  ملع و  هب  دارفا  شیارگ  لیامت و  هزیگنا  لماع و  هرظانم ،  - 1
میزاس دودـسم  ار  هرظانم  باوبا  قرط و  مامت  ام  رگا  و  ددرگیم ؛ یگدوسرف  ساردـنا و  راـچد  اهـشناد  مولع و  دوش ، هتخیر  نوریب  مدرم ،

. میوشیم شناد  ملع و  هب  مدرم  شیارگ  سح  یتسس  فعض و  بجوم 
، ياهرظاـنم نینچ  يارجم  زا  ناـسنا  نهذ  دریگیم ، تروص  یهاـگآ  ملع و  دانـسا  ذـخآم و  قـیقد  نتفاـیزاب  روـظنم  هب  هرظاـنم  نوـچ   - 2

. ددرگیم دنمورین  یمدآ  حور  ناج و  هدش و  هدیزرو 
؛ تفریذپ ار  نآ  دیاب  هک  دسریم  رظن  هب  تسار  ینخـس  و  تسرد ، يداریا  نینچ  هچرگا  هک  میوش  روآدای  دیاب  داریا  نیا  هب  خـساپ  زا  لبق 
ار هشقانم  ثحب و  هرظانم و  باوبا  همه  هک  تسا  هدوبن  روظنم  نیدـب  میدرک  دای  هرظانم  تافآ  هب  عجار  اـم  هک  ار  یقئاـقح  بلاـطم و  نکل 
و تسا ؛ نیئآ  تشه  ياراد  هرظانم  هک  دوب  نیا  هرظانم ، ءوس  جئاتن  نییبت  تافآ و  نیا  حیضوت  شرازگ و  زا  ام  فده  هکلب  میزاس ؛ دودسم 
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و هدرک ، تاعارم  یئاسانـش و  ار  تافآ  طئارـش و  نیا  هدـننک  هرظانم  ات  دراد  لابند  هب  زین  ار  راـبنایز  ءوس و  هضراـع  تفآ و  هدزاود  اـنمض 
هک هرظاـنم  دـنمدوس  دـئاوع  دـئاوف و  نآ  یپ  رد  و  هدومن ، رازگرب  تاـفآ  نیا  زا  زارتحا  طئارـش و  نیا  تیاـعر  اـب  ار  دوخ  هشقاـنم  ثحب و 

. دراذگ ینوزف  هب  ور  يو  رد  دشابیم  نهذ  یگدیزرو  شناد و  ملع و  هب  شیارگ  تبغر و  زا  ترابع 
ثحب و هب  طرـش  دـیق و  نودـب  و  هدوب ، لماک  يدازآ  ياراد  هدـننک  هرظانم  دـیاب  هک  دـشاب  نانچ  داریا ، لاؤس و  نینچ  حرط  زا  روظنم  رگا 

نیا همه  دـیآ ، دوجو  هب  شناد  ملع و  هب  یتبغر  وا  رد  هکنیا  رطاـخ  هب  و  دریگب ، هدـیدان  ار  نآ  راـبنایز  جـیاتن  تاـفآ و  و  دزادرپب ، هشقاـنم 
ياهتیصخش وا و  لوسر  لاعتم و  دنوادخ  اریز  درک ؛ یقلت  یتسردان  تشز و  يرواد  عون  کی  دیاب  ار  ینخـس  نینچ  دنک ، لمحت  ار  تافآ 

تـسد يورخا  رجا  يونعم و  شاداـپ  هب  نآ  يارجم  زا  اـت  دـندرک  قیوشت  بیغرت و  شناد  ملع و  هب  تهج  نآ  زا  ار  مدرم  یهلا ، هدـیزگرب 
زین ناطیـش  دیآیم و  رامـش  هب  شناد  ملع و  هب  قایتشا  تبغر و  يارب  یعیبط  هزیگنا  کی  تسایر  يرآ  ماقم . هاج و  تسایر و  هب  هن  دنبای ،
رما نیا  رد  ناسنا  يروای  ددـم و  تباین و  هب  يزاین  چـیه  هک  یناطیـش  دـشابیم ، ناسنا  صیرحت  بیغرت و  هزیگنا و  نیا  کیرحت  هب  رومام 
نینچ نیا  دسریم ، رمث  هب  وا  قیوشت  ناطیـش و  کیرحت  قیرط  زا  شناد  ملع و  هب  تبـسن  ناسنا  رد  هک  یـشیارگ  مینادب  دیاب  یلو  درادـن ؛

: دومرف نانآ  هرابرد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  دیآیم  دوجو  هب  يدارفا  رد  شیارگ  تبغر و 
(475  ) مهل قالخال  ماوقاب  و  رجافلا ، لجرلاب  نیدلا  اذه  دیؤی  هللا  نا 

ینید و هرهب  زا  هک  دنکیم  دییات  یهورگ  تمه  هیاس  رد  راکهانگ و  رجاف و  يدرم  هلیـسو  هب  ار  سدـقم  نیئآ  نید و  نیا  لاعتم  دـنوادخ 
. دنمورحم يورخا  بیصن 

هب یـشیارگ  تبغر و  یهلا ، شاداپ  هب  لوصو  رد  یعـس  هب  اهنآ  قیوشت  ناربمایپ و  ءایبنا و  میلاعت  هیاس  ریز  یـسک  رد  رگا  لـباقم ، هطقن  رد 
رامـش هب  وا  شناگدنب  رب  دنوادخ  نیتسار  ناگدنیامن  نانیـشناج و  ءافلخ و  ءایبنا و  ناثراو  هلمج  زا  یـسک  نینچ  دیآ ، مهارف  شناد  ملع و 

. دنیآیم
هرظانم ارچ  یلو  ( ؛ تسا یتسرد  تسار و  هلئـسم  دسریم ) رمث  هب  هرظانم  قیرط  زا  هک   ) لقع يورین  یگدیزرو  نهذ و  ذیحـشت  هلئـسم  اما 
هدـیدان ار  نآ  تاـفآ  ءوـس و  هلئاـغ  دروآیمن و  يور  هشقاـنم  ثحب و  هب  شیوـخ  یـشوهزیت  نهذ و  یگدـیزرو  تهج  رد  افرـص  هدـننک 

يورین تیوقت  نهذ و  ذیحشت  هلئسم  اب  هطبار  رد  افرـص  هک  تسا  مزال  وا  رب  دیآ )!؟ یمنرب  یتافآ  نینچ  ندرب  نایم  زا  ددص  رد  دریگیم و 
دای اهنآ  زا  احورـشم  هک  یتافآ  دزاس ، رود  دوخ  زا  ار  نآ  تافآ  ءوس و  راثآ  هک  دـنک  یعـس  زین  ددرگ و  هرظاـنم  راـک  ردـنا  تسد  لـقع ،

. میدرک
رذگهر زا  هک   - ) لقع تیوقت  نهذ و  ذیحـشت  زا  تسا  فظوم  دـشاب  یتافآ  نینچ  زا  بانتجا  زارتحا و  یئاناوت  دـقاف  هدـننک ، هرظانم  رگا 

ار شیوخ  تصرف  یملع ، ياهتقد  همادا  رکفت و  رارمتـسا  شناد و  ملع و  نتفرگارف  هب  و  دـیامن ، يراددوخ  تسا - ) ریذـپ  ناکما  هرظاـنم ،
یگدیزرو نهذ و  ذیحـشت  يارب  ياهویـش  نینچ  نوچ  دیامن ؛ هزیکاپ  یقالخا  ياهیگریت  اهیگدولآ و  زا  ار  شلد  ناج و  دزاس و  فورـصم 

. تسا رتآراک  رتاسر و  هرظانم ، زا  لقع ،
ياهنادرخبان ياههرظانم  نینچ  راک  ردـنا  تسد  هکنآ  نودـب  نامیا -  هب  دـنب  ياپ  ءاـملع  نارادـنید و  رطاـخ  نهذ و  هک  مینادیم  زین  اـم  و 

. دوب رادروخرب  یفاک  يورین  یگدیزرو و  زا  دندرگ - 
تافآ و هک  ياهدئاف  دشاب -  هدئاف  کی  دـجاو  اهنت  يزیچ ، رگا  هک ) دـناسریم  هجیتن  نیا  هب  ار  ام  هداس ، یـسررب  یحطـس و  هعلاطم  کی  )

رارق تافآ  همه  نآ  ضرعم  رد  ار  نتـشیوخ  زیچان ، هدـئاف  نآ  رطاخ  هب  دـیابن  ناسنا  دروآیم -  راـب  هب  دوخ  لاـبند  هب  ار  یناوارف  ياـهنایز 
ناوارف نآ  ياهنایز  راضم و  یلو  زیچان ، اهنآ  عفن  هک   ) تسا رامق  هداب و  نوناـق  مکح و  دـننامه  يزیچ ، نینچ  نوناـق  مکح و  هکلب  دـهد ؛

: دیامرفیم رامق  هداب و  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  و ) دشابیم ،
(476  ) امهعفن نم  ربکا  امهمثا  سانلل و  عفانم  ریبک و  مثا  امهیف  لق  رسیملا  رمخلا و  نع  کنولئسی 
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دوجو مدرم  يارب  زین  یعفانم  و  گرزب ، هانگ  مرج و  راک ، ود  نیا  رد  وگب : اهنآ  خـساپ  رد  وت  دـننکیم ، لاؤس  راـمق  هداـب و  هب  عجار  وت  زا 
. تسا اهنآ  هدئاف  عفن و  زا  رتگرزب  رتمهم و  ود ، نآ  نایز  هانگ و  مرج و  یلو  دراد ؛

تیمها و رطاخ  هب  ار -  يزابرامق  رمخ و  برش  لاعتم  دنوادخ  دشابیم ) رتنوزف  نآ ، عفانم  زا  رامق  بارـش و  راضم  تافآ و  هکنیا  هب  رظن  )
. درک مالعا  انلع  ار  اهنآ  تمرح  رتمامت ، هچ  ره  ینحل  تدش  دیکات و  اب  هدومرف و  میرحت  اهنآ -  تافآ  راضم و  تدش 

. دروآ مهارف  ار  یمدآ  قیفوت  تابجوم  بابسا و  دناوتیم  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  يرآ 

باتک يرادهاگن  شراگن و  نیئآ  بادآ و  باب 4 

نآ دئاوف  شراگن و  تباتک و  تیمها   1

، تسا مالـسا  سدـقم  تعیرـش  ینابهگن  تنایـص  لماع  نیرتگرزب  ینید و  بلاطم  نیرتمهم  نیرتدـنمجرا و  زا  شراگن  تباتک و  عوضوم 
فراعم زا  هلسلس  نآ  زین  و  ود ، نآ  زا  مهلم  یعرش  مولع  زا  ياهعومجم  و  تنـس ، و  نآرق ، )  ) باتک زا  هک  یهلا  نیناوق  سدقم و  تعیرش 

. دوشیم لیکشت  تسا ، هتسباو  اهنادب  تنس  باتک و  تخانش  مهف و  هک  یلقع 
: ددرگیم میسقت  مسق  دنچ  هب  دباییم -  شراگن  هک  یملع  تیمها  بسح  رب  شراگن -  تباتک و  نوناق  مکح و 

ینابهاگن ظـفح و  اریز  تسا ؛ ینیع  بجاو  زین  نآ  شراـگن  دـشاب ، ینیع  بجاو  دـباییم ، شراـگن  هک  یملع  نآ  نتفرگارف  هچناـنچ   - 1
. دشابیم نآ  شراگن  رب  فقوتم  یملع ، نینچ 

. تسا یئافک  بجاو  زین ، نآ  شراگن  تباتک و  دشاب ، یئافک  بجاو  دح  رد  ملع ، نآ  ملعت  رگا   - 2
. دوب دهاوخ  بحتسم  زین  نآ  شراگن  دشاب ، بحتسم  ملع ، نآ  يریگدای  رگا  و   - 3

دیق و چیه  نودـب  ینعی  قلطم  روطب  فلؤم - ) رـصع   ) ینعی ام ، نامز  رد  ثیدـح  نآرق و  اب  هطبار  رد  شراگن  هلئـسم  هک  تفگ  دـیاب  یلو 
بتک هک  میدرگیم  فقاو  تقیقح  نیا  هب  میریگ  رظن  رد  ار  ناهج  فلتخم  راطقا  قطانم و  ام  رگا  اریز  تسا ؛ يرورض  بجاو و  یطرش - 

تـسا یئافک  بوجو  ياراد  هک  یفیلکت -  نینچ  ءادا  ءادا و  رد  نونکات  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  یفیک  یمک و  دوبمک  راچد  نانچ  ینید ،
رد هک  ثیدح  نآرق و  ریـسفت  بتک  دروم  رد  هژیو  هب  تسا ، هدشن  مایق  یئافک  بجاو  هفیظو  ءادا  هب  هتفرگن و  ماجنا  لماک  اسر و  يراک  - 

هدـش ینوگنرـس  راچد  هتـشگ و  یگنوگژاو  شوختـسد  نآ  تایار  مالعا و  و  هداهن ، یگدوسرف  یگتفـشآ و  هب  ور  ملع  ود  نیا  راثآ  عقاو 
تنایـص و ظفح و  شراگن و  راک  ردنا  تسد  هک  تسا  یئافک  بجاو  دـمآراک ، ناملـسم  درف  ره  رب  ياهنامز  هرود و  نینچ  رد  اذـل  تسا .

. دزرون غیرد  یعاسم  هنوگ  ره  لذب  زا  تهج  نیا  رد  و  هدش ، ردقنارگ  ملع  ود  نیا  بلاطم  تیاور  حیحصت و 
زا مدرم  جـئاوح  هک  يدـح -  رد  تسا ، یئاـفک  بوـجو  ياراد  هـک  یفیلکت  ءادا  رد  رگا  هـک  تـسا  نـیا  ملـسم  یعطق و  دـعاوق  هـلمج  زا 
نآ ماجنا  رد  دنیامن و  تیلوئـسم  هفیظو و  ساسحا  نآ ، هب  تبـسن  هعماج  دارفا  همه  دیاب  دوشن  یمادـقا  مایق و  ددرگ -  نیمات  نآ  رذـگهر 

. دوب دنهاوخ  راکهانگ  مرجم و  یگمه  دوش  يراگنا  لهس  یهاتوک و  اهنآ  هب  تبسن  هک  یتروص  رد  و  دنشوکب ؛
هرابرد یتیافک  اب  دـمآراک و  دارفا  ای  درف و  هک  یتقو  ات  تسا  هتفرگ  رارق  مدرم  هدـهع  رد  یئاـفک  بجاو  ناونع  هب  هک  یفیلاـکت  نیارباـنب ،

همه شود  رب  ینیع -  بجاو  اب  نزومه  ناسمه و  اهنآ -  ءادا  تیلوئسم  دنزاسن ، فرطرب  نآ  اب  هطبار  رد  ار  مدرم  زاین  و  دننکن ، مادقا  اهنآ 
. دنهد ماجنا  ار  اهنآ  دیاب  هک  دنکیم  ینیگنس  دارفا ،

دروم شراگن ، هلئـسم  اهنآ  قبط  رب  هک  دروخیم  مشچ  هب  یناوارف  ثیداحا  یملع ، ینید و  راثآ  شراگن  تباـتک و  هراـبرد  نیا ، رب  هوـالع 
یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  هلمج  نآ  زا  تسا ، هدـش  ررقم  ینید  هفیظو  نیا  ءادا  ربارب  رد  یمهم  شاداـپ  هتفرگ و  رارق  صیرحت  قیوشت و 

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 501 

http://www.ghaemiyeh.com


: دندرک ضرع  دینک ». ینابهاگن  تنایص و  نآ  زا  دیرآ و  دنب  هب  ار  شناد  ملع و  »
؟ تسیچ شناد  ملع و  ندیشک  دنب  هب  مسر  هار و 

: دومرف
(. دنکیم تنایص  شناد ، ملع و  ءاقب  رارمتسا و  موادت و  زا  راک  نیا  هک  ( ) 477 « ) نآ شراگن  تباتک و  »

تسجیم و تکرـش  وا  سلجم  رد  دیـسریم و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  روضح  راصنا  زا  يدرم  هک  تسا  هدـش  تیاور 
نآ نانخـس  هتفیـش  هک  يروط  هب  دومنیم  زیگنا  تفگـش  وا  يارب  دروآیم و  دجو  هب  ار  وا  تخـس  هک  دینـشیم  ترـضح  نآ  زا  ینانخس 

: دراپسب رطاخ  هب  ار  اهنآ  تسناوتیمن  یلو  دشیم ؛ ترضح 
وا هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تشاذـگ ، نایم  رد  ترـضح  اب  هظفاـح ، دوبمک  فعـض و  تهج  زا  ار  دوخ  ینارگن  اذـل 

: دومرف
(478  ) سیونب ار  شتانایب  راتفگ و  هک  دومرف  هراشا  شتسد  هب  ریگ و  ددم  شیوخ  تسد  زا  نانخس ، نیا  يرادهاگن  ظفح و  يارب 

: دومرف اهنآ  هب  دناوخ و  ارف  ار  دوخ  ناگدازرهاوخ  نادنزرف و  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ینعی  یلع  نب  نسح 
هک دراد  دوجو  مه  دیما  نیا  یلو  دییآیم ، رامش  هب  دوخ  شیوخ  موق  لیماف و  لاسدرخ  کچوک و  دارفا  ناونع  هب  نونکا  مه  امش  هچرگا 

. دیریگارف ار  شناد  ملع و  هک  تسا  مزال  امش  رب  اذل  دیشاب ؛ رگید  یهورگ  موق و  ناگرزب 
نآ هدرک و  مایق  ملع  شراگن  هب  دیاب  دنراپسب  رطاخ  رد  ای  دنریگارف و  ار  شناد  ملع و  دنناوتن  هک  دنوش  هدید  یناسک  امـش  عمج  رد  رگا  و 

(479  ) ننک . ینابهگن نآ  زا  هداد و  رارق  شیوخ  ياههناخ  رد  ار  یملع  هتشون 
: دومرفیم هک  مدینش  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  دیوگیم  ریصب  یبا 

دوخ رطاخ  رد  نآ -  شراگن  قیرط  زا  زج  ار -  قیاـقح  نیا  دـیناوتیمن  امـش  اریز  دـیدرگ ؛ راـک  هب  تسد  ینید ) قیاـقح   ) شراـگن يارب  »
(. 480 « ) دینک ینابهاگن  نآ  زا  هدومن و  ظفح 

: دومرف ومه  و 
(. 481 « ) دریگیم نانیمطا  مارآ و  نادب  هدرک و  هیکت  راتشبن  رب  ناسنا ، حور  لد و  ناج و  »

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  تسا  هدش  تیاور  هرارز  نب  دیبع  زا 
(. 482 « ) دینکیم ادیپ  زاین  نادب  یکیدزن  هدنیآ  رد  اریز  دیئامن ؛ يرادهاگن  نآ  زا  دینک و  ظفح  ار  دوخ  ياهراتشبن  اهباتک و  »

: دومرف نم  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تفگ ، رمع  نب  لضفم 
نیا تنادنزرف  يارب  يورب ، ایند  زا  نوچ  و  زاس ؛ رشتنم  دوخ  ینامیا  ناردارب  نایم  ار  دوخ  یهاگآ  ملع و  و  شاب ، شراگن  راک  ردنا  تسد  »

اب ار  نتـشیوخ  دنناوتیمن  دوخ -  بتک  اههتـشون و  اب  زج  مدرم -  هک  تسا  شیپ  رد  بوشآرپ  يراگزور  اریز  راذگ ؛ ثرا  هب  ار  اهراتـشبن 
(. 483 « ) دنزاس مرگرس  سونام و  يرگید  زیچ 

: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدروآ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هب  دوخ  دانسا  اب  یلاما »  » باتک رد  قودص  موحرم 
ساکعنا نآ  رد  یملع  بلاطم  هک  يراتـشبن  دراذـگب ، یقاب  دوخ  زا  راتـشبن  زا  یگرب  رگا  یتح  دوریم  ایند  زا  نمؤم  درف  کی  هک  هاـگنآ  »

. درک دهاوخ  تنایص  ار  وا  و  دوب ، دهاوخ  منهج  شتآ  نایم  وا و  نایم  يرپس  ظافح و  هدرپ و  تروصب  گرب  نیا  تسا ، هتفای 
. دنکیم اطع  يو  هب  تسنآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  رت  هدرتسگ  يرهش  تسا ، هتفای  شراگن  نآ  رد  هک  یفرح  ره  ربارب  رد  لاعتم  دنوادخ  و 

: دنکیم باطخ  نینچ  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  ياهتشرف  درب ، رس  هب  دنمشناد  ملاع و  روضح  رد  ياهظحل  یسک  رگا  و 
رد و  مهد ، ینکـس  تشهب  رد  وا  تیعم  رد  ارت  هک  منکیم  دای  دـنگوس  دوخ  لالج  تزع و  هب  يدرک ، سولج  نم  هدـنب  رانک  رد  وت  نوچ 

(. 484 « ) تسین دراو  نم  رب  یلاکشا  داریا و  چیه  راک  نیا 
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دشاب تین  صولخ  ياراد  هدنسیون  دیاب   2

رد تسا  مزال  وا  رب  هکنانچ  دهد -  رارق  شیوخ  شراگن  فده  هناصلاخ ، ار  وا  هتساوخ  لاعتم و  دنوادخ  هک  تسا  مزال  ياهدنسیون  ره  رب 
تنایص لیصحت و  زا  یعون  يدابع و  رما  کی  ناونع  هب  شراگن  تباتک و  اریز  دشاب ؛ تین  صولخ  ياراد  زین  ملع  بلط  نتخومآ و  شناد 

اهتذل و یناسفن و  ياههرهب  ظوظح و  لاثما : لاعتم ، دنوادخ  زج  شراگن ، تباتک و  هلئـسم  رد  یـسک  رگا  دیآیم . رامـش  هب  شناد  ملع و 
رارق دوخ  رظن  دم  رد  ار  یفادـها  نینچ  ملع ، بلط  رد  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دـهد ، رارق  دوخ  روظنم  فدـه و  ار  يویند  عماطم  هرخالاب 

و هتشادن ، ترخآ  رد  یبیـصن  هرهب و  دراد -  یماو  جنر  هب  ار  دوخ  یگدنـسیون ، شراگن و  راک  رد  هک  يدرف -  نینچ  املـسم  . ) دشاب هداد 
(. دوب دهاوخ  هجاوم  یماکان  اب  دوخ  ششوک  ریسم  رد 

هک دـش  نایب  یبلاطم  عورـشم ، یبای  تهج  سح  تین و  صالخا  تیمها  هرابرد  یبلاـطم  ملعت ، میلعت و  بادآ  هب  طوبرم  ياـهثحب  رد  ـالبق 
. تسا شهوکن  هتسیاش  دشاب ، یهلاریغ  یفده  ياراد  سدقم ، ریسم  نیا  رد  ناسنا  رگا 

. دناهدش دیدهت  يونعم  يورخا و  ياهرفیک  هب  دارفا  هنوگ  نیا  هک  دش  نایب  و 
يراج زین  شراگن  تباـتک و  عوضوم  هراـبرد  دـش  ناـیب  نتخومآ  شناد  رما  رد  تین  صولخ  موزل  هلئـسم  رد  ـالبق  هک  یـشرازگ  ناـمه  و 

. تسا
تباتک و دروم  رد  دـش ؛ يروآداـی  ادـخ  ریغ  يارب  يزودـنا  ملع  یئوج و  شناد  دروم  رد  هک  یـشیاتس  قیوشت و  اـی  شهوکن و  دـیدهت و 
وا راتشبن  تسا  نکمم  هک  دراگنیم  ار  یقئاقح  دوخ  تسد  اب  هدنـسیون ، بتاک و  هک  تروص  نیا  هب  دباییم ؛ ینوزف  نآ  رـش  ریخ و  هدزاب 

. دیآرد وا  ررض  ای  عفن و  هب  یلیلد  تجح و  ناونع  هب  تمایق  زور  رد 
ای رش و  ریخ و  تسا ، بترتم  رش  ریخ و  ظاحل  زا  یجیاتن  هچ  وا  راتشبن  رب  و  دراگنیم ، ار  یبلاطم  هنوگچ  هک  دنک  تقد  هدنسیون  دیاب  سپ 

. دریگیم رارق  دانتسا  لمع و  دروم  يزارد  رود و  ياهتدم  رد  وا ، گرم  زا  سپ  زین  وا و  تایح  اب  نامزمه  هک  یتنس  تعدب و 
ار نآ  دندرگیم و  دـنمهرهب  وا  هتـشون  زا  هک  یناسک  شاداپ  رد  هک  دـشاب  هجوتم  دـیاب  یبلطم  ره  هدـنراگن  ای  باتک و  هدنـسیون  نیاربانب ،

دهاوخ کیرش  میهس و  دنوشیم ، نآ  راچد  وا  هتشون  رذگهر  زا  هک  یمدرم  هانگ  رزو و  رد  و  دنهدیم ، رارق  دوخ  راک  زیواتـسد  ذخأم و 
. دوب

دنمدوس بلاطم  شراگن  شاداپ  هک  دنادب  دیاب  و  درادیم ، او  نتشون  هب  ار  وا  یتلع  هزیگنا و  هچ  هک  درگنب  قیقد  ياهدنسیون ، ره  دیاب  سپ 
ماود و و  رتشیب ، عافتنا  ناکما  ظاحل  زا  دیفم -  راتـشبن  نوچ  دشابیم ؛ شناد  ملع و  شاداپ  زا  رتنوزف  دراوم ، زا  یخرب  رد  انایحا -  ینید - 
رد هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا ، يرتنوزف  تیمها  ياراد  دوشیم ، لـقتنم  نارگید  هب  ًاهافـش  هک  یـشناد  ملع و  رب  نآ -  عفاـنم  رارمتـسا 

گرم زا  سپ  نادنمشناد -  ياههتشون  اریز  دراد ؛ تیزم  قح  هار  نازابناج  ءادهش و  نوخ  رب  ینید  نادنمـشناد  ياههتـشون  ثیدح ، قطنم 
رابرپ یئایازم  عفانم و  نینچ  نانآ -  گرم  زا  سپ  ءادهش -  نوخ  يارب  یلو  دراد ؛ رارمتسا  نآ  دوس  و  دناسریم ، دوس  مدرم  هب  زین -  اهنآ 

!؟. درادن دوجو  رمتسم  و 

زاین دروم  دیفم و  بتک  يروآ  عمج  تیمها   3

هار زا  و  دزرو ، مامتها  شیوخ -  تاـناکما  ردـق  هب  تسا -  وا  جاـیتحا  دروم  هک  يدـنمدوس  یملع  بتک  ندروآ  مهارف  رد  وجـشناد  دـیاب 
دنمدوس بتک  اریز  دریگ ؛ راـک  هب  ار  دوـخ  شـشوک  زاـین -  دروـم  بتک  نتفرگ  هیراـع  هزاـجا و  اـب  هن ، رگا  و  ( - 485  ) دـیرخ شراگن و 

. دشابیم ملع  لیصحت  رازبا  یملع ،
هیاس رد  نانآ  هک  داتفا  قافتا  رایسب  زین  و  دیسر ، هبرجت  هب  تقیقح  نیا  یملع  ناگنازرف  ءالـضف و  زا  يریثک  عمج  يارب  قباس  ياههرود  رد 
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نینچ هک  یلاح  رد  دندش ؛ لئان  هجوت  بلاج  هدنیازف و  یئاهتفرـشیپ  تایقرت و  هب  یملع  ظاحل  زا  زاین ، دروم  دـنمدوس و  بتک  يروآ  عمج 
هک دراد  دوجو  یناوارف  ياهناتـساد  هراب  نیا  رد  دادن . تسد  دندشن -  زاین  دروم  بتک  هیهت  هب  قفوم  هک  یناسک  يارب  یتفرـشیپ -  قیفوت و 

(486  ) شگ . دهاوخ نخس  هلاطا  بجوم  اهنآ  شرازگ  لقن و 
رامـش ندوزفا  بتک و  ندروآ  مهارف  هب  افرـص  مهف  ملع و  ظاحل  زا  ار  دوخ  بیـصن  ظح و  وجـشناد ، تسین  هتـسیاش  هک  مینادب  دیاب  انمض 
يروآ عمج  هب  مامتها  رب  هوالع  وا -  هکلب  دزاس ؛ شوخلد  ناوارف ، ددعتم و  بتک  نتـشاد  هب  ار  نتـشیوخ  هدرک و  رـصحنم  دودـحم و  اهنآ 

دروم نیا  رد  يرعاش  تسا . دـنمزاین  ناداتـسا ، رـضحم  رد  سولج  هعلاطم و  ملع و  لیـصحت  جـنر  لمحت  شـشوک و  هب  زاین -  دروم  بتک 
: دیوگیم دزاس ) هدروآرب  ار  ناسنا  یحور  يونعم و  جئاوح  یملع و  ناوت  دناوتیمن ، بتک  يروآ  عمج  فرص  هکنیا  رب  ینبم  )

عفنیال بتکلل  کعمجف  ایعاو  اظفاح  نکت  مل  اذا 
. دناسریمن يدوس  وت  هب  بتک  يروآ  عمج  فرص  یشابن ، اشوک  یملع ، بلاطم  ظفح  تفایرد و  كرد و  مهف و  رد  رگا 

؟ تسا اور  یطئارش  هچ  رد  بتک  خاسنتسا   4

؛ دزاس مرگرس  نآ  زا  يرادرب  هخسن  هب  ار  دوخ  دیابن  دشابیم  نآ  لاثما  ای  باتک و  نتفرگ  تناما  ای  ندیرخ و  هب  رداق  وجشناد  هک  یتقو  ات 
. تسا بتک  خاسنتسا  زا  رت  شزرارپ  رتمهم و  ملع ، لیصحت  هب  لاغتشا  اریز 

تـسد دارفا  هکنیا  ای  تسا و  یلام  تاناکما  دقاف  وجـشناد ، هک  ینعم  نیا  هب  دشابن ، ریذـپ  ناکما  وجـشناد  يارب  بتک  ندـیرخ  هچنانچ  اما 
. دیامن خاسنتسا  شیوخ  هدافتسا  روظنم  هب  ار  دوخ  رظن  دروم  باتک  دناوتیم  دنا ، بایمک  بتک ، خاسنتسا  راک  ردنا 

. دزاس عناق  ار  نتشیوخ  نآ ، نتفرگ  هیراع  اب  دیابن  دشاب  باتک  کلمت  ندیرخ و  يارب  یلام  تاناکما  دجاو  هک  یتروص  رد  زین  و 
شیوخ ددم  زا  ار  وا  زین  لاعتم  دنوادخ  نوچ  دشوکب ؛ نآ  لیمکت  رد  هتـشامگ و  تمه  نادب  دیاب  دـشاب  باتک  خاسنتـسا  هب  ریزگان  رگا  و 

ظح و یناسآ -  نت  تلاسک و  تلع  هب  زج  اریز  دزاسیمن ؛ عیاض  ریسم ، نیا  رد  شناد  ملع و  هب  تبـسن  ار  وا  هرهب  ظح و  هدرک و  دنمهرهب 
تـسد شیوخ  فده  هب  دسانـشب  ار  رمع  ردق  دـیاپب و  ار  دوخ  تصرف  تقو و  یـسک  رگا  ددرگیمن . عیاض  یناگدـنز ، رد  ناسنا  بیـصن 

. دیسر ناگدننک  هعلاطم  رظن  هب  بسانم ، ینانخس  دنمدوس و  یبلاطم  البق  هراب  نیا  رد  دباییم .

نارگید هب  بتک  نداد  تناما  هیراع و  يونعم  دئاوف   5

نآ هک  یصخش  ددرگن و  ررضتم  شیوخ ، باتک  نداد  هیراع  رذگهر  زا  دوخ  هک  ياهنوگ  هب  دهد ، هیراع  نارگید  هب  ار  باتک  یسک  رگا 
رجا و دکؤم ،» بحتـسم   » لمع کی  ناونع  هب  و  دـشابیم ، دروم  هب  اجب و  رایـسب  يراک  نینچ  دـناسرن ، ینایز  باتک  هب  دریگیم  هیراع  ار 
هب تدـعاسم  و  کین ، راک  رد  يرایمه  تدـضاعم و  و  یملع ، هناعا  زا  یعون  باـتک ، نداد  تناـما  اریز  دراد ؛ لاـبند  هب  ار  یبلاـج  شاداـپ 

تلیـضف ياراد  نیرفآ و  شاداپ  دشابیم ، نارگید  زاین  دروم  هک  يزیچ  ره  نداد  هیراع  هکنآ  رب  هوالع  دـیآیم . رامـش  هب  يوقت  ناسحا و 
. تسا

: تسا هتفگ  ناینیشیپ  زا  یکی 
.« ددرگیم یناسنا  یملع و  ياههیامرس  ینوزف  تکرب و  ریخ و  بجوم  نارگید ، هب  بتک  نداد  تناما  هیراع و  »

: تسا هتفگ  يرگید  دنمشناد 
راـچد بولطماـن ، ياـهماجرف  بقاوع و  زا  یکی  هب  دزرو ؛ لـخب  باـتک ، نداد  هیراـع  زا  دـنک و  غـیرد  شناد  ملع و  لذـب  زا  یـسک  رگا  »

: ددرگیم
. دوشیم یشومارف  نایسن و  راتفرگ  نآ ، ياوتحم  ای  بتک و  ملع و  نآ  هب  تبسن   - 1

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 504 

http://www.ghaemiyeh.com


. دربیمن يدوس  بتک ، ملع و  نیا  زا  تسا  هدنز  هک  یتقو  ات  ای  و   - 2
. دوریم نایم  زا  وا  ياهباتک  هکنآ  ای  دریمیم و  بتک ، نیا  زا  هدربان  دوس  و   - 3

 - شناسحا رطاخ  هب  هدنهد -  هیراع  زا  دـیاب  تشگ  قفوم  رگید  یـسک  زا  باتک  نتفرگ  هیراع  هب  یـسک  رگا  هک  دـش  رکذـتم  دـیاب  انمض 
.« دزادرپب اناسل  المع و  ار  وا  یکین  شاداپ  و  دنک ، رکشت 

اهنآ نابحاص  هب  یتیراع  بتک  عیرس  هداعا  تنایص و  موزل   6

رد یصقن  بیع و  ای  دوش و  فلت  ادابم  هک  دشوکب  نآ  تنایـص  ظفح و  رد  دیاب  دریگیم  تیراع  تناما و  هب  يرگید  زا  یباتک  هک  یـسک 
نآ بحاص  هب  جایتحا  عفر  زا  سپ  ار  نآ  دـیاب  هکلب  دزاس ؛ ینـالوط  ار  نآ  يرادـهاگن  هدرک و  سبح  ار  باـتک  دـیابن  وا  دـیآ . دـیدپ  نآ 

. دنادرگرب
: درادهاگن دوخ  دزن  ار  نآ  دیابن  دوشیم  دای  الیذ  هک  یلیلد  دنچ  هب  تفرگرب  باتک  زا  ار  شیوخ  زاین  هک  هاگنآ  و 

. دریگرب نآ  زا  ار  شیوخ  هرهب  دناوتن  یلو  دنک ، ادیپ  زاین  نادب  انایحا  نآ  بحاص  هک  دوشیم  بجوم  باتک ، سبح   - 1
. ددرگ رطاخ  لالم  یتسس و  راچد  نآ  زا  هدافتسا  رد  باتک  هدنریگ  هیراع  هک  دوشیم  ثعاب  راک  نیا   - 2

غیرد فاکنتـسا و  نارگید  هب  نآ  نداد  هیراـع  زا  باـتک  بحاـص  هک  دوشیم  بجوم  اـنایحا  نآ  عیرـس  هداـعا  مدـع  باـتک و  سبح   - 3
. دیامن

بجوم زین  و  ددرگیم ، مارح  نآ  يرادهاگن  سبح و  سپ -  نآ  زا  دنک -  هبلاطم  هدـنریگ  تناما  زا  ار  نآ  تشگزاب  باتک ، بحاص  رگا 
ددرگ بیع  صقن و  راچد  ای  دورب و  ناـیم  زا  یتیراـع  باـتک  طـیرفت ، طارفا و  نودـب  رگا  یتح  هک  ینعم  نیا  هب  . ) دوب دـهاوخ  وا  ناـمض 

(. دشابیم نآ  ناربج  نماض  هدنریگ ، تناما 
یتیراع بتک  هداعا  در و  رد  هلطامم  شهوکن  ماـقم  رد  ار  اـهنآ  هک  دـنکیم  رظن  بلج  رثن ، مظن و  هب  یناوارف  نانخـس  فلـس ، ناـگرزب  زا 

. دناهتشاد راهظا 
هب هداعا  مدـع  نآ و  تنایـص  ظفح و  رد  يراگنا  لهـس  باتک و  سبح  رطاـخ  هب  يداـیز  دارفا  هک  دـناهدش  روآداـی  ناـگرزب  ناـمه  زین  و 

. دندیزرو عانتما  نارگید  هب  بتک  نداد  هیراع  زا  نآ ، هداعا  رد  هلطامم  ای  شنابحاص و 

یتیراع بتک  زا  يریگ  هرهب  هدافتسا و  دودح   7

حالـصا ار  نآ  تاهابتـشا  نآ ، بحاص  هزاجا  نودـب  درادـن  قح  دریگیم  يرگید  زا  هراجا -  ای  هیراع و  ناونع  هب  ار -  یباـتک  هک  یـسک 
. دسیونب يزیچ  نآ  هیشاح  رد  ای  و  دنک ،

دـنادب و هک  هاگنآ  رگم  دراگنب ، ار  يزیچ  هحفـص -  ناـیاپ  رد  هچ  زاـغآ و  رد  هچ  نآ -  هتـشونان  دیفـس و  ياـهاج  رد  تسین  زاـجم  زین  و 
. تسا یضار  يراک  نینچ  هب  نآ  کلام  دنک  زارحا 

هیراع دیاب  ینعی  دـیامن ، ءافتکا  تسا  هدینـش  هک  یئزج  نامه  رب  نتـشون  هب  دـیاب  هک  دـشاب  ثدـحم »  » نتـشون دـننامه  زین  وا  نتـشون  دـیاب 
. دسیونب یتیراع  باتک  يور  دراد  هزاجا  هک  ياهزادنا  نامه  هب  هدینش و  هچنآ  بسح  رب  هدنریگ 

صخـش رایتخا  رد  تناما  هعیدو و  ای  هیراع و  ناونع  هب  ترورـض -  نودب  ار -  نآ  ای  و  دنک ، فیثک  هایـس و  ار  باتک  دیابن  هدنریگ  هیراع 
يور زا  نآ ، بحاص  هزاـجا  نودـب  درادـن  قح  نینچمه  وا  دـشابیم . زئاـج  اعرـش  يراـک  نینچ  هک  يدروم  رد  یتح  دـهد ؛ رارق  يرگید 
ناونع هب  باتک  زا  يرادرب  هرهب  اب  هک  تسا  يرگید  هدافتسا  يرادرب و  هرهب  عون  کی  باتک ، زا  خاسنتسا  اریز  دنک ؛ يرادرب  هخـسن  باتک 

. تسا رت  نوزف  رت و  نیگنس  نآ ، زا  دراد و  قرف  هعلاطم ،
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یـسک يارب  نآ -  زا  يرادرب  هخـسن  دشابن ، دودحم  یـصخشم  دارفا  يارب  نآ  زا  يرادرب  هرهب  دـشاب و  ماع » فقو   » تروص هب  یباتک  رگا 
طایتحا مزح و  اب  ماوت  خاسنتسا  نیا  دیاب  هتبلا  تسا . عنامالب  دشاب -  زئاج  يو  يارب  نآ  زا  هدافتـسا  عافتنا و  یفقو و  باتک  يرادهاگن  هک 

. دریگ ماجنا 
حالـصا ار  نآ  دـناوتیم  دـشاب  باتک  حالـصا  تیلها  ياراد  تسا  زاجم  نوذام و  رظان ، فرط  زا  هک  یـسک  ای  یفقو و  باتک  رظان  رگا  و 

. دسریم بوجو  دح  رس  هب  یتاحالصا  نینچ  یهاگ  تفگ  ناوتیم  هکلب  دنک ؛
. دوب دهاوخ  عرش  مکاح  اب  نآ ، رب  تراظن  قح  دشابن ، یصاخ  رظان  ياراد  باتک  هچنانچ  و 

ناونع هب  یتیراع  باتک  زا   ) دـیابن دـیآیم ، رب  باتک  خاسنتـسا  ددـص  رد  رظان ، ای  باـتک و  بحاـص  هزاـجا  اـب  هدـنریگ  هیراـع  هک  هاـگنآ 
ياههتـشون يور  دراذگب و  نآ  يور  ار  نادملق  درادـن  قح  زین  و  دـهد ، رارق  نآ  تاحفـص  نایم  رد  ار  ذـغاک  دـنک و ) هدافتـسا  یتسدریز 

. دشکب طخ  باتک ،
 - تسا نآ  يرادهاگن  رد  ندیزرو  یهاتوک  يراگنا و  لهس  هحماسم و  زا  یشان  هک  هعیاض -  هنوگ  ره  زا  ار  باتک  دیاب  هصالخ : روطب  و 

. دنک تنایص  ظفح و 
یتافرـصت زا  یعون  اریز  دراد ؛ توافت  تسا  یـصخش  کلم  هک  یبتک  يرادهاگن  تیفیک  اب  نارگید  بتک  تنایـص  يرادـهاگن و  تیفیک 

رد هژیو  هب  تسین ؛ اور  یتناما  یتیراع و  بتک  دروم  رد  تافرـصت  نامه  یلو  دـشابیم ؛ اور  زئاـج و  یکلم ، بتک  هراـبرد  هک  دراد  دوجو 
دوخ ياـهباتک  دروـم  رد  جازمدرـس  لاـحیب و  مدرم  زا  يرایـسب  نوـچ  دنتـسه ؛ راـگنا  لهـس  بتک ، يرادـهاگن  رما  رد  هک  یناـسک  دروـم 
دروم رد  هک  دننکیم ) یشک  هرهب  ياهنوگ  هب  یـصخش  ياهباتک  زا  و   ) دنریگیم شیپ  رد  بسانمان  زیمآریقحت و  یئاه  شور  تافرـصت و 

. دشابیمن اور  هجو  چیه  هب  یئاه  شور  نینچ  لامعا  یتیراع ، یتناما و  ياهباتک 

خاسنتسا هعلاطم و  ماگنه  هب  باتک  يرادهاگن  رد  تقد   8

هب تسا -  فظوم  هکلب  دـهد ؛ رارق  نیمز  يور  رب  هدرتسگ  زاب و  تروص  هب  ار  نآ  دـیابن  نآ ، هعلاطم  ای  باتک و  زا  يرادرب  هخـسن  ماگنه 
اههتشر ات  دراذگب  لحر »  » ینعی باتک ، هب  صوصخم  زیم  يور  ای  باتک و  ود  نایم  ار  نآ  دشابیم -  لوادتم  لومعم و  هک  یتروص  نامه 

. ددرگن هراپ  هدوسرف و  هدیئاس و  نآ  ياهگرب  دلج و  دوشن و  هتخیسگ  مه  زا  نآ  قاروا  ياهدنویپ  و 

اهنآ بیترت  بتک و  ندیچ  تیفیک   9

ای بوچ و  هتخت  ای  زیم و  يور  ار  راک  نیا  دیاب  دـنیچب  مه  يولهپ  ار  اهنآ  دـهد و  رارق  رگید  بتک  رانک  رد  ار  باتک  دـهاوخیم  هک  یتقو 
ات دراذگب  نیمز  زا  رت  عفترم  یئاج  رد  ار  اهنآ  دشاب و  هتشاد  دوجو  ياهلصاف  نیمز  بتک و  نایم  تسا  رتهب  دراذگب . نآ  لاثما  دنب و  تخت 

. دوشن یگدیئاس  یگدیدبآ و  تبوطر و  راچد 
باتک و نایم  دـیاب  زین  و  دوش ، هدـناشوپ  فاص  یقئاع  اب  نآ  يور  ریز و  دـیاب  دزاس  بترم  بوچ  هتخت  يور  ار  اـهباتک  دـهاوخیم  رگا 
هک دـهد  رارق  نآ ، دـننام  هراوید و  نآ ، هاـگ  هیکت  باـتک و  ناـیم  نینچمه  دزاـس و  دراو  ياهمدـص  نادـب  اـنایحا  تسا  نکمم  هک  يزیچ 

. ددرگن باتک  یگدیئاس  شیاسرف و  بجوم 
، اهنآ نافلؤم  نافنصم و  فرش  اهنآ و  فرش  مولع و  تیثیح  شزرا و  ظاحل  زا  ار  تکازن  بدا و  بتک ، نداهن  ندیچ و  رما  رد  تسا  مزال 
شزرا و بسح  رب  ار  بتک  هیقب  و  هداد ، رارق  اـهباتک  همه  يور  رب  ار  باـتک  نیرت  فیرـش  نیرتدنمـشزرا و  دـیاب  نیارباـنب  دـنک . تیاـعر 

. دنیچب مه  يور  رب  جیردت  هب  روکذم ، تیمها 
نآرق تسا  رتهب  یلو  دهد ؛ رارق  اهنآ  مامت  كرات  رب  بتک و  همه  زارف  رب  ار  نآ  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  میرک  نآرق  بتک ، نایم  رد  رگا 
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ریز رد  هک  یبیترت  هب  و  دزیوایب ؛ تسا  هدش  هدیبوک  رهاط  راوید  يور  رب  هک  یخیم  عون  ره  ای  نینهآ و  خیم  رب  راد  هتسد  فیک  رد  ار  میرک 
: دنیچب ار  رگید  ياهباتک  دوشیم  دای 

حرش و دیجم ، نآرق  ریسفت  تسا ، ) هدش  شراگن  نآ  رد  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم نانخس  افرص  هک  یبتک  ینعی  ، ) فرـص ثیدح  بتک 
(. نایب و و یناعم و  وحن و  فرص و   ) یبرع نابز  روتسد  دعاوق و  هقف ، هقف ، لوصا  تاداقتعا ، نید و  لوصا  ثیدح ، ریسفت 

ورف ابترم  ات  دـهد  رارق  رت  کچوک  عطق  ياراد  ياـهباتک  يور  رب  ار  مجحرپ  گرزب و  عطق  ياراد  ياـهباتک  دـیابن  هک  تسناد  دـیاب  اـنمض 
. دنتفین

، يراذگ هناشن  روظنم  هب  بترم  دناشوپیم -  ار  باتک  يور  دشابیم و  پچ  فرط  دلج  هب  لصتم  هک  ار -  باتک  دلج  هچیرد  دـیابن  زین  و 
تسا مزال  اذل  و  ددرگیم ، باتک  یگدننکـش  شیاسرف و  تعرـس  بجوم  راک ، نیا  رد  يور  هدایز  نوچ  دهد ؛ اج  باتک  قاروا  نایم  رد 

. دوشن يور  هدایز  راک ، نیا  رد  یشیاسرف ، نینچ  زا  يریگولج  يارب 
، زاین ماگنه  هب  دناوتیم  هک  تسنآ  يراک  نینچ  هدئاف  دـسیونب . نآ  نیئاپ  زا  تاحفـص ، رخآ  رانک  رد  ار  باتک  ناونع  مان و  تسا  هتـسیاش 

. دشکب نوریب  رگید  ياهباتک  يالبال  زا  ار  نآ  هدرک و  یئاسانش  ار  رظن  دروم  باتک 

تخاس دراو  ياهمدص  نآ  هب  و  هداد ، رارق  هرمزور  جئاوح  رازفا  تسد  ار  باتک  دیابن   10

هداد و رارق  اـهنآ  لاـثما  اـههراپ و  ذـغاک  اـههوزج و  هریخذ  هاـگیاج  نزخم و  ار  نآ  دـیابن  دوـشن ) دراو  ياهمدـص  باـتک ، هب  هکنیا  يارب  )
. دومن هتشابنا  اهزیچ  هنوگ  نیا  اب  ار  نآ  يالبال 

لاثما رگید و  تارـشح  کک و  هاگلتق  اکتم ، ءاکتا ، لحم  یتشپ ، ندرـشف ، ندیبوک و  رازبا  نزداب ، هدـخم ، ناونع : هب  باتک  زا  دـیابن  زین  و 
. ددرگن هدولآ  تارشح ، نتشک  رذگهر  زا  باتک  قاروا  يالبال  هک  دومن  یعس  دیاب  هژیو  هب  درک ؛ يرادرب  هرهب  اهنآ 

؛ درک هدافتسا  تخمز  کشخ و  ياهزیچ  ای  بوچ و  هدرخ  زا  يراذگ  هناشن  يارب  و  دومن ، ات  ار  نآ  قاروا  هشوگ  ود  باتک و  هیشاح  دیابن 
. دومن يراذگ  هناشن  ار  رظن  دروم  لحم  كزان ، فیطل و  يذغاک  اب  دیاب  هکلب 

. دراشفب باتک  قاروا  يور  تدش  هب  ار  نآ  دیابن  دزاس  صخشم  نخان ، اب  ار  شرظن  دروم  لحم  دهاوخب  هچنانچ  و 

درک یسراو  ینیبزاب و  نآ -  تیمامت  تحص و  هب  نانیمطا  روظنم  هب  ار -  هدش  يرادیرخ  بتک  دیاب   11

یئاسانش رد  هدرک و  هاگن  تقد  اب  ار  نآ  هداعا ، ماگنه  زین  نتفرگ و  ماگنه  هب  تسا  هتـسیاش  تفرگ  تیراع  هب  ار  یباتک  یـسک ، هک  هاگنآ 
. دومنن لامها  نآ 

ار نآ  تاحفص  دومن و  یسراو  ار  نآ  قاروا  ءازجا  باوبا و  بیترت  اههنایم و  ماجنا و  زاغآ و  دیاب  دنکیم  يرادیرخ  ار  یباتک  یتقو  زین  و 
. دیزرو مامتها  نادب  دومن و  هنیاعم  ار  نآ  تیمامت ) لامک و  و   ) یتسرد تحص و  هرخالاب  و  درک ، ینیبزاب 

تحص و هب  تبسن  یبسن  نانیمطا  تهج  رد  باتک -  یـسرزاب  يارب  ناسنا  تصرف  لاجم و  قیـض  ماگنه  هب  دناوتیم -  هک  یقرط  زا  یکی 
اهتـسویپ و نیمه  دوجو  نوچ  تسا ؛ باـتک  دوخ  رد  دوـجوم  تاحالـصا  اهتـسویپ و  دوـجو  دـهد ، يراـی  ار  یمدآ  باـتک ، ندوـب  لـماک 

(487  ) شاب . یم نآ  تیمامت  تحص و  رب  هاوگ  دهاش و  رگنایامن و  تاحالصا ،
: تسا هتفگ  ناگرزب  زا  یکی 
: ملظی یتح  باتکلا  ءیضیال 

رذگهر زا  هک  هاگنآ  رگم  دشاب  دوخ  لامک  یتسرد و  رگنـشور  دـنایامنب و  تیمامت ، تحـص و  ظاحل  زا  ار  دوخ  نورد  دـناوتیمن  باتک 
(. دوش زواجت  اههتشون  دودح  هب  دور و  متس  نآ  رب  قاحلا ، حالصا و  هار  زا  ای  و   ) ددرگ یگریت  راچد  قاحلا ، حالصا و 
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طشک و برـض و   » قیرط زا  هک  ددرگیم  نئمطم  ۀبـسن  اههتـشون  رد  فرـصت  حالـصا و  کـح و  هدـهاشم  اـب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  روظنم 
. تسا هتفرگ  ماجنا  نآ  لیمکت  حالصا و  تهج  رد  یئاهششوک  ( ، 488 « ) قاحلا

اب مهیلع ، ) هللا  ناوضر   ) نید ناگرزب  و  مالسلا ) مهیلع   ) همئا و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  لاعتم و  دنوادخ  مان  شراگن  دیاب   12
. دشاب ماوت  اهنآ  زا  مارتحا  لیلجت و 

تـشون ریاس  و   ) ذـغاک بکرم و  هماج و  ندـب و  و  هدوب ، هلبق  هب  ور  رهاط و  ینید ، بتک  خاسنتـسا  شراگن و  ماـگنه  هب  ناـسنا  تسا  رتهب 
هللا یلـص   ) مرکا ربمایپ  رب  دورد  و  وا ، شیاتـس  ساپـس و  نابرهم و  يادخ  مان  اب  ار  دوخ  راتـشبن  و  دنـشاب ، رهاط  كاپ و  رگید ، ) ياهرازفا 

: هنومن ناونع  هب  دنک . زاغآ  مالسلا ) مهیلع   ) شنادناخ و  ملس ) هلآ و  هیلع و 
: دیامن حاتتفا  ریز  تارابع  اب  ار  دوخ  راتشبن 

.« نیرهاطلا هلآ  دمحم و  هلوسر  یلع  مالسلا  ةولصلا و  و  نیملاعلا ، بر  دمحلا هللا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »
دوخ باتک  زاغآ  رد  ار  اههلمج  نیا  باتک ، فلؤم  هچرگا  دـنک ؛ عورـش  ار  دوخ  راک  یئاه ، هلمج  نانچ  اـب  باـتک  هدـننک  خاسنتـسا  دـیاب 
نینچ دوخ ، باتک  رد  فلؤم  هک  دـهد  رادـشه  دـیامن و  مالعا  ار  بتارم  باتک ، هدـننک  خاسنتـسا  دـیاب  یتروص  نینچ  رد  دـشاب . هدرواین 
دورد و  وا ، شیاتس  لاعتم و  دنوادخ  مان  نتشون  زا  سپ  باتک -  هدننک  خاسنتـسا  دیاب  رگید : ترابع  هب  تسا . هدربن  راک  هب  ار  یئاه  هلمج 

: دسیونب مالسلا - ) مهیلع   ) همئا و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  رب 
.« تسا هتشون  ای  هتفگ و  نینچ  داتسا ، ای  فلؤم  »

. تسا هدرواین  دوخ  باتک  رد  ار  هلدمح » هلمسب و  ، » باتک فلؤم  هک  ددرگ  روآدای  بیترت ، نیدب  هرخالاب  و 
شراگن شنادناخ ، رب  دورد  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  رب  دورد  لاعتم و  دنوادخ  ساپس  شیاتس و  اب  دیاب  زین  ناسنیدب  و 

. درب نایاپ  ار  باتک  خاسنتسا  ای  و 
. دهد ماجنا  درک -  مالعا  ار  باتک  ءازجا  تادلجم و  ندوب  مامتان  ای  ندوب و  مامت  تیمک  تیفیک و  هکنآ  زا  سپ  ار -  راک  نیا  دیاب  هتبلا  و 

: دسیونب نینچ  دشاب -  هدیسرن  دوخ  نایاپ  هب  باتک  هک  یتروص  رد  ةولص - » هلدمح و   » شراگن زا  لبق  هک  ینعم  نیا  هب 
.« دش دهاوخ  شراگن  نالف ، ءزج  نآ  زا  سپ  و  نالف ، ءزج  نایاپ  تسا  نیا  »

: دسیونب سپس  و 
 … .« ةولصلا دمحلا هللا … و  »

: دسیونب دیاب  دشاب  هدیسر  دوخ  لماک  نایاپ  هب  باتک ، رگا  و 
نایاپ هب  هدـیدرگ و  لماک  باتک ، عومجم  وزج ، نیا  ندـش  لماک  اب  و  دیـسر ، نایاپ  هب  باتک ، زا  نالف  ءزج   » ای و  تشگ » لـماک  باـتک ، »

: دسیونب سپس  تسا ؛ » هدیسر  دوخ 
 … .« ةولصلا و  هللادمحلا ، »

. دشابیم یناوارف  دئاوف  نمضتم  هک  اهتشاددای  هنوگ  نیا  لاثما  و 
«، یلاعت : » لاثما تسا ، مارتحا  میظعت و  زا  یکاح  هک  دـسیونب  ار  یتارابع  نآ ، لابند  هب  دـیاب  دراگنیم  ار  لاعتم  دـنوادخ  مان  هک  اج  ره  رد 

. اهنآ دننام  و  سدقت » «، » لج زع و  «، » هناحبس »
. دروآ نابز  هب  ار  زیمآ  مارتحا  فاصوا  نیا  لاعتم ، دنوادخ  مان  شراگن  ماگنه  تسا  هتسیاش  ای  و 

وا و رب  دنوادخ  تایحت  دورد و  ینعی  مالس ،» ةولـص و  ، » دراگنیم ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  كرابم  مسا  هک  هاگنآ  و 
.« ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  : » تروص نیدب  الثم  دسیونب ، نآ  زا  سپ  ار  شنادناخ 
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. دروآ نابز  هب  شراگن -  رب  هوالع  ار -  مالس » ةولص و   » نیمه و 
اهراب ار  مالس » ةولص و   » هک ددرگیم  ریزگان  هکنیا  زا  و  دراگنن ، زمر  هب  ار  نآ  دنکن و  یسیون  هدرشف  مالس ،» ةولص و   » شراگن هلئـسم  رد 

رطس کی  رد  ترضح  نآ  مان  رارکت  رطاخ  هب  ار -  مالـس » ةولـص و   » نیا دشاب  راچان  هچ  رگا  دوشن ؛ لولم  رطاخ و  هدرزآ  دسیونب  ررکم  و 
هللا یلـص   ) مرکا ربمایپ  رب  دورد  و  مالـس » ةولـص و   » رد فلختم ، نیررحم  ای  هرهب ، یب  مورحم و  دارفا  زا  ياهدـع  هکنانچ  دراگنب . اررکم  - 

: دنسیونیم الثم  دنروآیم ، هانپ  یسیون  هدرشف  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و 
فیلکت و راب  ریز  زا  ندرک  یلاخ  هناش  و  یلوا » كرت   » ناونع هب  دیاب  يراک  نینچ  هک  ( 489 « ) مسلص  » و ص »-  «، » مص «، » ملص «، » معلص »

. درک یقلت  ( 490  ) نید صوصن  اب  ریاغم  و  هتسیاش ، ياهفیظو 
: تسا هتفگ  نادنمشناد  زا  یکی  یتح 

.« تشگ ادج  شندب  زا  شتسد  ماجنارس ، تشون ، معلص »  » هک یسک  نیتسخن  »
ماگنه هب  ملس - ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  رب  دورد  لیـصفت  لیمکت و  رد  لامها  رذگهر  زا  هک  یئوس  تبقاع  هجیتن و  نیرتمک 

شراگن قیرط  زا  تسا  نکمم  طقف  هک  تسا  یمیظع  شاداپ  نداد  تسد  زا : ترابع  ددرگیم  ناسنا  ضراع  ترـضح -  نآ  مان  شراـگن 
(491  ) وش . وا دئاع  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  رب  یلیصفت  مالس » ةولص و   » دورد و

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر  زا 
 - یهلا ناگتـشرف  دراگنب ) نم  مان  یپ  رد  ار  دورد  نآ  و   ) دتـسرف دورد  نم  رب  دوشیم ) دای  نآ  رد  نم  ماـن  هک   ) يراتـشبن رد  یـسک  رگا  »

(492 .« ) دنیامنیم ترفغم  بلط  وا  يارب  لاعتم  دنوادخ  زا  هراومه  تسا -  یقاب  راتشبن ، نآ  رد  نم  مان  هک  یمادام 
هیلع هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  راوگرزب  هتسجرب و  هباحص  صوصخب ، هباحص و  زا  یکی  مان  هب  دوخ  هتشون  رد  هک  هاگنآ  هدنـسیون -  بتاک و 
ادخ ياضر  هیلع =  هللا  ناوضر  «، » دشاب یضار  وا  زا  يادخ  هنع =  هللا  یضر  : » لیبق زا  یتارابع  نآ ، لابند  هب  دیاب  دسریم -  ملس ) هلآ و  و 

. دسیونب ار  داب » وا  رب 
: دسیونب نآ  یپ  رد  دیاب  دیسر  فلس  ناگرزب  زا  یکی  مان  هب  هچنانچ  و 

هنوگ نیا  لاثما  و  داهد ؛ » رارق  شیوخ  تمحر  شـشوپ  ریز  ار  وا  يادخ ، هتمحرب =  هللا  هدمغت  «، » دانک تمحر  ار  وا  يادخ  هللا =  ۀـمحر  »
(. دنکیم دای  دوخ  راتشبن  رد  ار  وا  مان  هدنسیون ، هک  تسا  یسک  هب  تبسن  ءاعد  مارتحا و  لیلجت و  رگنایامن  هک  ار   ) تارابع

هللا و تاولـص   » ناربمایپ ءایبنا و  زا  کی  ره  مان  لاـبند  هب  ار  مالـس » ةولـص و   » هک تسا  هدوب  نآ  رب  ینید  ناـگرزب  ءاـملع و  تداـع  مسر و 
، لومعم مسر  هدعاق و  نیا  زا  فلخت  هچرگا  دنتشاگنیم . مالسلا » مهیلع   » همئا زا  کی  ره  مان  یپ  رد  ار  مالس »  » و نیعمجا ،» مهیلع  همالس 

. تسا اور  زئاج و 
ار هلئـسم  نیا  زین  ثیدح  نآرق و  هکنانچ  دروآ ؛ نابز  رب  ای  هتـشاگن و  ینیدتم ، نمؤم و  درف  ره  مان  لابند  هب  ار  ةولـص »  » تسا زئاج  یتح  و 

. دنکیم دییات 
ءاشنا ار  نآ  هدنسیون ، بتاک و  دیاب  هک  درک  یقلت  یئاعد  ناونع  هب  ناگتسجرب ، نیا  یماسا  لابند  هب  ار  زیمآ  شیاتس  تارابع  شراگن  دیاب 
تیاور یلـصا  کـی  زا  ار  نآ  هدنـسیون ، دـیاب  هک  درمـشرب  ینخـس  ناونع  هب  ار  تاراـبع  نیا  دـیابن  و  درواـیب ، یماـسا  نیا  یپ  رد  هدرک و 

هفیظو نیا  ءادا  زین  و  درادن ، خاسنتسا  دروم  باتک  رد  نآ  هدهاشم  هب  يزاین  تارابع ، نیا  نتـشون  رد  هدنـسیون  بتاک و  نیاربانب ، دنکیم .
زیمآ شیاتس  ریباعت  هنوگ  نیا  دیاب  هک  دنک  هفیظو  ساسحا  هدنـسیون  بتاک و  دیاب  هکلب  درادن ؛ باتک  فلؤم  هتـشون  زرط  اب  یطابترا  چیه 

. دباین ار  يریباعت  نینچ  هدینش ، هک  ینانخس  ای  لصا و  هخسن  رد  هچ  رگا  دراگنب ، روکذم  ياهمان  یپ  رد  ار 
لـصا هخـسن  رد  ای  ثیدـح و  تیاور و  نمـض  یماسا -  نیا  یپ  رد  ار  زیمآ  لـیلجت  ریباـعت  هنوگ  نیا  لاـثما  باـتک ، هدـننک  خاسنتـسا  رگا 

. دوب دهاوخ  يرتنوزف  ترورض  تیمها و  ياراد  اهنآ  شراگن  هب  وا  مادقا  درک ، هدهاشم  فلؤم -  فنصم و 
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رگید ياههیرظن  ریاس  رب  هک  تسا  ياهیرظن  درک - ) لیلجت  اهنآ  زا  اهافـش  ابتک و  روکذـم ، یماسا  شراگن  زا  سپ  دـیاب  هک  قوف -  هیرظن 
نیا ناوتیم  هک  دـندقتعم  ءاملع  زا  یهورگ  یلو  دـناهدرک . باختنا  دـییات و  ار  هیرظن  يأر و  نیمه  زین  نادنمـشناد  رثکا  و  دراد ؛ ناـحجر 

. درک فذح  راتشبن  زا  دشاب -  هدروآ  نابز  رب  هدننک  خاسنتسا  ای  هدنسیون و  ار  اهنآ  هک  یتروص  رد  ار -  زیمآ  لیلجت  تارابع 
رد هچ  راتفگ و  رد  هچ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  یمارگ  ماـن  لابندـب  ةولـص »  » اـب ماوت  ار  مالـس »  » تسا رتهب  هتفرمهیور 
هک دشاب  ياهیآ  قبط  رب  وا  شراگن  ات  ملس )» هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  : » تشون ای  تفگ و  دیاب  شفیرـش  مان  لابندب  ینعی   ) دومن دای  راتـشبن ،

: دیامرفیم
(493 « ) امیلست اوملس  هیلع و  اولص  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یبنلا ، یلع  نولصی  هتکئالم  هللا و  نا  »

نآ رب  ار  دوخ  مالس  ةولص و  نانمؤم ، امـش  دنتـسرفیم . دورد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  رب  ناگتـشرف ، لاعتم و  دنوادخ  )
(. دینک راثن  ترضح 

. درادن یعنام  دسیونن  ار  مالس »  » دنک و ءافتکا  اهنت  ةولص »  » هب هدنسیون  رگا 

دسیونب اناوخ  نشور و  دیاب  هکلب  دزاس ؛ دودحم  طخ  نسح  هب  ار  شیوخ  مامتها  هدنسیون ، دیابن   13

فیلات ای  خاسنتسا و  نیح  رد  نتـشون -  ابیز  طخ و  نسح  رطاخ  هب  دیابن  تسا  یملع  رئاخذ  نتخودنا  لیـصحت و  مرگرـس  هک  یئوجـشناد 
ندوب و اناوخ  تحص و  هب  دیاب  هکلب  دزاس ؛ فورصم  تهج  نیا  رد  ار  دوخ  ياوق  همه  هتـشاداو و  تمحز  جنر و  هب  ار  نتـشیوخ  باتک - 

. دهد تیمها  نآ  حیحصت  ای 
زا هتـسسگ  تروص  هب  دیاب  هک  تسا  یفورح  نتخیمآ  زا  ترابع  قیلعت  دزیهرپب ، تخـس  شراگن  رد  قیلعت »  » زا دیاب  ياهتـشون  ره  هدنراگن 

. دبای شراگن  رگید  فورح  زا  يادج  مه و 
. تسا ماوت  فورح ، یگداتفا  شزغل و  اب  هک  تسا  یسیوندنت  شراگن و  رد  تعرس  زا  ترابع  نآ  و  دزیهرپب ، قشم »  » زا زین  و 

: دیوگیم نادنمشناد  زا  یکی 
زا ترابع  تئارق  نیرتهب  تسنآ . ندوب  اناوخ  حالطـصا : هب  و  تئارق ، تلوهـس  زا  ترابع  یـسک  ره  هراگن  طخ و  شجنـس  شزرا و  راـیعم 

الماک نآ  تاملک  فورح و  هک  تسا  ياهراگن  زا  ترابع  هراگن  طخ و  نیرتهب  هکناـنچ  دـشاب ، نشور  راکـشآ و  ـالماک  هک  تسا  یتئارق 
. دشاب اناوخ  نشور و  رادیدپ و 

؛ دنک يراددوخ  رگید  ياههتشون  هنوگره  شراگن  رد  یتح  باتک و  شراگن  رد  يراگن  كزان  یـسیونزیر و  زا  بتاک  هک  تسا  هتـسیاش 
هب دنتسه  یئانیب  هرـصاب و  فعـض  راچد  هک  یناسک  يارب  یلماک  هرهب  هکنآ  ای  دش ، دهاوخن  وا  دئاع  ياهرهب  چیه  ياهویـش ، نینچ  زا  نوچ 

. دروآ دهاوخن  ناغمرا 
شیوخ هتـشون  زا  دـناوتن  دوخ  هتخاس و  فیعـض  سپ  نیا  زا  ار  هدنـسیون  یئانیب  هوق  شراگن ، رد  ياهویـش  نینچ  تسا  نکمم  اـنایحا  زین  و 

. ددرگ دنمهرهب 
: دوب هتفگ  تشونیم -  زیر  كزان و  رایسب  هتفرگ و  شیپ  شراگن  رد  ار  هویش  نیمه  هک  ياهدنسیون -  هب  ناینیشیپ  زا  یکی 

. تسا رابنایز  وت  يارب  دنکیم و  تنایخ  يراد  يرتنوزف  زاین  نادب  هک  يزیچ  هب  شور  نیا  اریز  نکم ؛ نینچ 
: تسا هتفگ  رگید  يدنمشناد 

رد ینعی  تجاـح -  زاـین و  ماـگنه  هب  هک  سیوـنن  يروـط  دـتفا ؛ دـنمدوس  ارت  دـیآ و  وـت  راـک  هب  زاـین ، ماـگنه  هب  هک  سیوـنب  ياهنوـگ  هب 
(494  ) ددرگن وت  دئاع  نآ  زا  يدوس  یئانیب -  هوق  فعض  هاگ  هب  یلاسگرزب و 

تیاعر اه ، هدوسم  هرابرد  ینعی  ، ) تسا بتک  نافنـصم  هتـشون  ياهههایـس  اههدوسم و  ریغ  هب  طوبرم  شراگن ، رما  رد  اهدومنهر  نیا  همه 
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ضارغا و زا  يرایسب  نتفر  تسد  زا  بجوم  باتک ، هدوسم  شراگن  هویـش  رد  نافنـصم  لمأت  تقد و  اریز  تسین ؛ ) يرورـض  طباوض ، نیا 
مینیبیم هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دشابیم . رت  شزرارپ  رتمهم و  رایـسب  یـسیونشوخ ، طخ و  هلئـسم  زا  ضارغا  نیا  هک  ددرگیم  يدـئاوف 

رد تعرـس  تلع  هب  اههتـشون -  نیا  تاـملک  فورح و  هدوـب و  راوـشد  رایـسب  بـتک ، نافنـصم  ياـهتشون  كرچ  اـههدوسم و  ندـناوخ 
صیخـشت و هک  يروط  هب   ) تسا هتفرورف  مه  رد  هدـش و  هتخیمآ  مه  هب  اههتـشون -  یملع  ياوتحم  رد  لغوت  يرکف و  لاغتـشا  شراـگن و 

(. تسا راومهان  تخس  اهنآ  نتفایزاب 

شراگن يارب  ملق  نتخاس  هدامآ  باختنا و  تیفیک   14

زا هتـشگ و  ذغاک  يور  زا  نآ  روبع  تعرـس  عنام  هک  دشاب  تفـس  تخـس و  نانچنآ  ملق  دیابن  هک  دـناهداد  رظن  نینچ  نادنمـشناد  ءاملع و 
. دنام گنل  نتشون  زا  دتفا و  راک  زا  هدش و  هدیئاس  تعرس  هب  هک  دشاب  مرن  فاطعنا و  لباق  تسس و  نانچنآ  هن  و  دنام ، زاب  یناور 

: تسا هتفگ  ناگرزب  زا  یکی 
. نادرگ تشرد  دنلب و  ار ) نآ  كون  نابز و  ات  شارت  ءادبم  زا  ینعی   ) ملق هناخ  ددرگ ، ابیز  شوخ و  وت ، هراگن  طخ و  یهاوخیم  رگا  »

(495 .« ) نک عطق  تسار  هب  لیامتم  یکدنا  ار  نآ  نابز  كون و  و 
هدافتـسا نآ  زا  ذـغاک  ياههتـشون  ندرک  وحم  کح و  طشک و  يارب  هک  یئوقاچ -  زین  ملق و  ندیـشارت  يارب  هک  یـشارتملق  وقاـچ و  دـیاب 

: دور راک  هب  طشَک »  » يارب ای  ملق و  ندیشارت  يارب  اصاصتخا  هدوب و  ارب  زیت و  الماک  دوشیم - 
. دومن هدافتسا  رگید  ياهراک  يارب  اهوقاچ  نینچ  زا  دیابن  اذل 

و  ) تخس تفس و  دیاب  دنیامنیم  داجیا  شراگن  تلوهس  روظنم  هب  نآ  رد  یفاکش  ای  دننکیم و  ینز  كون  نآ ، يور  ار  ملق  هک  ياهلیسو 
. دشاب فاص )

. دندوتسیم شراگن  يارب  ار  قارب  تفس و  سونبآ  زین  و  دشابیم ، کشخ  تخس  هک  ار  یناریا  ین  ملق  ملع ، ناگرزب  هراب ، نیا  رد 

تاملک فورح و  شراگن  هویش   15

مزال هکلب  دنکن ؛ شراگن  رگیدکی  دننامه  هبتـشم و  مهبم و  ار  اهنآ  و  دسیونن ، مامتان  صقان و  هدیرب و  ار  فورح  هک  تسا  هتـسیاش  اجب و 
: دیامن تاعارم  تسا  هدش  دراو  فورح  تباتک  هرابرد  هک  ار  یبادآ  هدومن و  ءادا  شراگن ، زرط  ظاحل  زا  ار  یفرح  ره  قح  تسا 

: دومرف دوخ  ناگدنسیون  زا  یکی  هب  هک  تسا  هدش  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا 
نآ زارفارب و  ار  هللا » مسب   » ءاب و  نک ، طق  فرحنم  یکدنا  ار  نآ  كون  ای  و  رادـهاگن ، فرحنم  جـک و  ار  ملق  و  هد ، رارق  تاود  رد  ار  هقیل  »
ابیز وکین و  ار  هللا »  » و سیونن ، تشز  رپوت و  روـک و  ار  میم  و  سیوـنب ، نشور  صخـشم و  ار  نیـس  ياههنادـند  راـگنب ، دـنلب  هدیـشک و  ار 

راکنیا اریز  هد ؛ رارق  دوخ  پچ  شوگ  يور  ار  ملق  شراگن ، ) زا  غارف  زا  سپ  . ) راـگنب شوخ  ار  میحر »  » و هدیـشک ، ار  نمحر »  » و راـگنب ،
(496 .« ) ددرگ تروآدای  نادب  هداد و  یسرتسد  ملق  هب  ارت  دناوتیم  رتهب 

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تفگ  هک  تسا  تباث  نب  دیز  زا 
(497 .« ) سیونب نشور  ار  نآ  ياههنادند  حضاو و  ار  نیس  يراگنب ، ار  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » یهاوخیم هک  هاگنآ  »

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دیوگ  سابع  نبا 
(498 .« ) یسیونب هتشارفارب  دنلب و  ار  نیس  ياههنادند  هک  هاگنآ  رگم  ناشکن ، نادب  دنویپن و  میم »  » هب ار  هللا  مسب  ءاب  »

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دیوگیم  سنا 
(499 « ) راگنب هدیشک  ار  نمحرلا »  » دیاب دسیونب ، ار  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » یسک هچنانچ  »
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: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر  تسا  هتفگ  سنا  نامه 
لاعتم يادخ  دسیونب ، ابیز  شوخ و  طخ  اب  لاعتم ، دـنوادخ  زا  لیلجت  روظنم  هب  ار  نآ  دراگنب و  ار  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » یـسک رگا  »

(500 .« ) دهدیم رارق  شیوخ  ترفغم  تمحر و  دروم  ار  وا 
: دومرف هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما زا 

« تفرگ رارق  یهلا  شزرمآ  دروـم  دـیزرو و  ماـمتها  نادـب  درک و  قاـیتشا  راـهظا  میحرلا » نمحرلا  هللا  مـسب  ( » يراـگن شوـخ   ) رد يدرم  »
(501)

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دیوگ ، يراصنا ) هللادبع  نب   ) رباج »
نیا نوچ  دناکـشخب ؛ ) هلیـسونیدب  ار  نآ  بکرم  تبوطر  و  « ) دنک یناشفا  كاخ  نآ  رب  دیاب  دشاب  هتـشون  يزیچ  امـش  زا  یکی  هک  هاگنآ  »

(502 « ) تسا رت  کیدزن  فده ، هب  رتزیمآ و  تیقفوم  هراگن ، طخ و  ظفح  ظاحل  زا  راک 

مهب هتسباو  تاملک  يراگن  هتسویپ   16

، شراگن رد  ار  هللا »  » دوخ و  هللا »  » فاضم نایم  هلـصاف  داجیا  دوشیم ، هفاضا  هللا »  » هب هک  ینیوانع  ءامـسا و  دروم  رد  نادنمـشناد  ءاـملع و 
نآ زا  سپ  ار  هللا »  » و رطـس ، نایاپ  رد  ار  لوسر »  » ای و  دبع »  » دیابن نیاربانب  هللا ». لوسر   » و هللادبع »  » دننام دننادیم ، دنیآ  شوخان  هورکم و 

. دروآیم دوجو  هب  هتشون  رد  ار  ینوزومان  تشز و  عضو  تروص و  شراگن ، زرط  نیا  نوچ  تشون ؛ يدعب  رطس  زاغآ  رد 
« هللا  » نایم هلـصاف  داجیا  رگید : ترابع  هب  . ) تسا هیزنت  روظنم  هن  نآ ، تهارک  دننادیم ، هورکم  شراگن ، رد  ار  یـشور  نینچ  ءاملع  هکنیا 
یفیلکت و ییهن  تسا ، هدش  دراو  نآ  هرابرد  هک  ییهن  دشابیم و  نآ  زا  رت  هزیکاپ  راک  نتفای  ماجنا  زا  عنام  هک  تسا  يراک  نآ ، فاضم  و 

(. تسا هدش  دراو  ییهن  نینچ  يرت ، هزیکاپ  وکین و  راک  ماجنا  تهج  رد  افرص  هکلب  تسین ؛ روآ  مازلا 
نایم دـیابن  هک  دنـشابیم  هدـعاق  نیمه  لومـشم  زین  مدرم  ریاس  وا و  نارای  هباحـص و  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ياهمان 
مهوم هلصاف ، نیا  داجیا  تسا  نکمم  نوچ  دیآ ؛ دوجو  هب  شراگن  رد  ياهلصاف  نانچ  روکذم -  ياهمان  دروم  رد  هیلا -  فاضم  فاضم و 

. ددرگ اهنآ  موهفم  رد  یگدیچیپ  لاکشا و  بجوم  للخ و 
: هنومن ناونع  هب 

« رفاک یبنلا ،  » و رطس ، نایاپ  رد  باس »  » هملک هک  تشون  ياهنوگ  هب  دیابن  ار  تسا » رفاک  ربمایپ ، هدنیوگازسان  رفاک =  یبنلا ، باس  ترابع  »
، یلبق رطس  نایاپ  یسک  تسا  نکمم  اریز  دشابیم ؛ تشز  دنسپان و  تخس  یشراگن ، هنوگ  نینچ  املسم  . ) دریگ رارق  يدعب  رطس  زاغآ  رد 

نآ فاضم  ياهنم  هلمج -  نیا  ارهق  هک  دنک  عورش  رفاک » یبنلا ،  » ینعی يدعب  رطس  زاغآ  زا  ار  دوخ  ندناوخ  دنیبن و  ار  باس »  » هملک ینعی 
(. دیامنیم هئارا  ار  یعورشمریغ  تسردان و  یموهفم  باس ،- »  » ینعی

داجیا عون  ره  لماش  تهارک  نیا  هکلب  تسین ؛ هیلا  فاضم  فاـضم و  ینعی  نیفیاـضتم  هب  رـصحنم  هلـصاف ، داـجیا  تهارک  هک  تفگ  دـیاب 
. دیامنیم ءاقلا  انایحا  ار  یتسردان  تشز و  موهفم  تاملک ، نایم  یئادج  هک  تسا  ياهلصاف 

و رطـس ، ناـیاپ  رد  هملک  زا  یتمـسق  هک  ینعم  نیا  هب  دـننادیم ، دنـسپان  هورکم و  زین  ار  هملک  ءازجا  ناـیم  هلـصاف  داـجیا  ءاـملع ، نینچمه 
. دوش هتشون  يدعب  رطس  زاغآ  رد  نآ  هدنامیقاب  تمسق 

دامتعا دروم  هخسن  اب  نآ  هلباقم  قیرط  زا  راتشون  تحص  هب  نانیمطا   17

هخـسن نامه  لصا  هخـسن  نیرتمهم  دنک . هلباقم  دامتعا ، دروم  حیحـص و  لصا  اب  ار  دوخ  هتـشون  هدـننک ، خاسنتـسا  هدنـسیون و  تسا  مزال 
. تسا هدوب  وا  اب  وا و  نآ  زا  فلؤم و  رایتخا  رد  هک  تسیا 
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. تسا هدش  ریرحت  فلؤم  طخ  لصا  هخسن  يور  زا  یلو  هتشاد ؛ رارق  نارگید  تسد  رد  هک  تسا  ياهخسن  مود ، هجرد  رد  و 
رد تسا . هدش  هتشاگن  نآ  رب  نآ  دییات  رد  زین  فلؤم  دوخ  طخ  هدش و  هلباقم  لصا  هخسن  اب  هک  دسریم  ياهخـسن  هب  تبون  نآ ، زا  سپ  و 

فلؤم طخ  دقاف  هک  تسا  تسرد  ياهخسن  نکل  هدش ؛ هلباقم  یلصا  ریغ  هخـسن  اب  هک  دسریم  ياهخـسن  هب  تبون  نیـسپاو ، رخآ و  هلحرم 
. دشابیم نآ  دییات  رد 

عون ره  اب  هلباقم  هار  زا  ناوتیم  ار  فدـه  نیا   ) دـشاب فنـصم  لصا  هخـسن  اب  قباطم  اههتـشون  هک  تسا  نیا  هلباقم ، یئاهن  فدـه  نوچ  و 
(. تخاس هدروآرب  دامتعا ، دروم  حیحص و  هخسن 

ياهنوگ هب  دیاب  تسا -  يوحن  ره  هب  یملع  يرادرب  هرهب  هدافتـسا و  نآ ، زا  روظنم  هک  ياهتـشون -  عون  ره  باتک و  هلباقم  هصالخ : روطب 
هلئـسم رد  ياهدنـسیون  بتاک و  ره  هک  تسا  هتـسیاش  نیاربانب  ددرگ . هتـشون  رد  ياهژیو  یتسرد  تحـص و  بجوم  هلباـقم ، نیا  هک  دـشاب 

. دزرون غیرد  هار  نیا  رد  ششوک  یعس و  لذب  زا  هتشاد و  لوذبم  ار  يرتنوزف  تیانع  مامتها و  تباتک ، باتک و 
: تفگ شدنزرف  هب  ناینیشیپ  زا  یکی 

: تفگ یتشون ؟ ار  باتک  نالف  ایآ 
: تفگ داد و  یفنم  باوج  دنزرف ، يدرک ؟ هضرع  نآ  رب  يدومن و  هلباقم  دامتعا ) دروم  هخسن  ای  لصا و  هخسن  اب   ) ار نآ  ایآ  دیسرپ  يرآ .

: درک باطخ  وا  هب  ردپ  هن .
هلباقم زا  هک  یلاح  رد  یهدیم ، همادا  دوخ  شراگن  راک  هب  یتسه و  شراگن  راک  ردنا  تسد  يزوجم  هچ  هب  ینعی  ، ) یـسیونیم ارچ  سپ 

.)؟ یئامنیم یهاتوک  دامتعا ، دروم  هخسن  اب  نآ 
: تسا هتفگ  شفخا 

هخسن هخسن ، نامه  يور  زا  نآ  زا  سپ  و  دوشن ، تقباطم  هلباقم و  دامتعا ، دروم  هخسن  ای  لصا و  هخسن  اب  ددرگ و  خاسنتسا  یباتک  هاگره 
. دیآ یمرد  موهفمان  گنگ و  یباتک  تروص  هب  ماجنارس  ددرگن ، هضرع  نآ  رب  هلباقم و  لصا ، هخسن  اب  دوش و  ریرحت  يرگید 

هخسن اب  دوش و  خاسنتـسا  راب  هس  یبرع ، نابز  هب  یباتک  راتـشبن و  رگا  هک  دوب  هدرک  راهظا  ار  هتکن  نیمه  شفخا  زا  شیپ  دمحا ، نب  لیلخ 
. دوشیم ماهبا  راتفرگ  هتفای و  ینوگرگد  یمجع ، نابز  هب  باتک  یبرع  نابز  ماجنارس  ددرگن ، هلباقم  دامتعا  دروم  لصا و 

: دیوگیم شفخا  هک ) تسا  نیا  رد  شفخا  لیلخ و  راتفگ  توافت  )
لولعم ار  ياهجیتن  نینچ  لیلخ ، هک  یلاح  رد   ) دوشیم باتک  ندـش  تسردان  یگنگ و  بجوم  هلباقم ،-  ياـهنم  خاسنتـسا -  راـبود  یتح 

(. دنادیم هلباقم -  ياهنم  يرادرب -  هخسن  راب  هس 

تاملک فورح و  دروم  رد  یئالما  تاصخشم  ندربراکب   18

طبـض و راک  ردنا  تسد  دیاب  دیدرگ  قفوم  نآ  حیحـصت  هب  دامتعا -  دروم  هخـسن  اب  دوخ  راتـشون  هلباقم  قیرط  زا  هدننک -  خاسنتـسا  رگا 
دراوم و  دـنک ، يراذـگ  بارعا  ار  تاملک  هتخاس و  طوقنم  ار  راد  هطقن  فورح  هک  ینعم  نیا  هب  دوش ؛ زاین  دروم  دراوم  نتخاس  صخـشم 

دبایب ار  تاملک  فورح و  ندش  اجباج  تافیرحت و  تاهابتشا و  هک  دشاب  نآ  ددص  رد  دیامن و  كرادت  ار  اهنآ  هتفایزاب و  مه  زا  ار  هبتشم 
. دنک ناربج  ار  اهنآ  و 

اهنآ يراذگ  بارعا  هطقن و  هب  تسا -  ناگمه  مولعم  ناسآ و  اهنآ  ندـناوخ  بارعا ، هطقن و  نودـب  یتح  هک  یتاملک -  فورح و  نآ  اما 
هب لاغتشا  هک  ددرگیم  يراک  مرگرس  تقیقح  رد  دنک ، فرـص  تاملک  هنوگ  نیا  طبـض  رد  ار  دوخ  تقو  دهاوخب  رگا  اریز  دهنن ؛ یعقو 

. دومن یقلت  رمث  یب  یشالت  و  ازان ، یبعت  جنر و  ناونع  هب  ار  وا  ششوک  نیا  دیاب  هدوب و  رتراوازس  نآ  ریغ 
اههتـشون و  دـهدب ، تسد  زا  نادنمـشناد  ناگرزب و  عافتنا  يارب  ار  دوخ  بسانت  باـتک ، هک  ددرگ  بجوم  راـک  نیا  تسا  نکمم  اـسب  هچ 
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: تفگ دیاب  نکل  ددرگ ؛ مهبم  هدرشف و  کیرات و 
هب يرتنوزف  رتـهب و  دوس  تسا  هدـش  يراذـگ  بارعا  هطقن و  هک  یئاـه  هتـشون  زا  مدرم  هدوت  زا  یناوارف  هورگ  راـک و  هزاـت  يدـتبم و  دارفا 

. دنروآیم تسد 
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  تفگ  جارد  نب  لیمج 

يراذگ بارعا  ار  نآ  دیسیونب و  تسرد  لوکشم و  یئالما و  تاصخشم  اب  برعم و  ار  نآ  و  دینک ، ظفلت  حیحص  ار  ام  نانخس  ثیدح و  »
ياراد تحاـصف ، نیع  رد  اـم  راـتفگ  و  ( ) 503 « ) میرادروخرب یئاویـش  حیـصف و  تاـنایب  نانخـس و  زا  هک  میتسه  یهورگ  اـم  اریز  دـیئامن ؛

(. دشابیم نشور  زین  و  بلطم ، ءادا  رد  یئاسر  تغالب و 
یفالتخا نآ -  طبض  تیفیک  رطاخ  هب  هک  تسا -  يدروم  دشابیم ، ياهژیو  تیمها  ياراد  تاملک  فورح و  طبـض  هک  يدراوم  هلمج  زا 

تسا نکمم  هک  یئاهمان  ءامـسا و  طبـض  نینچمه  و  ( 504  ) هما ةاکذ  نینجلا  ةاکذ  ثیدـح : دـننام  دـیآیم ، دـیدپ  نآ  موهفم  ینعم و  رد 
هجوت نآ ، ظفلت  تیفیک  نتخاس  صخـشم  طبـض و  رد  دـیاب  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  ددرگ  هابتـشا  راچد  اهنآ  هراـبرد  باـتک  هدـنناوخ 

اهنآ طبض  هب  دیاب  اذل  دینش ؛ نادنابز  ياهبرع  زا  ار  نآ  حیحص  ظفلت  دیاب  ارصحنم  تسا و  یعامـس  ءامـسا ، نیا  اریز  ددرگ ؛ لوذبم  یفاک 
تاکرادـت و هنوگ  نیا  اریز  دـسیونب ؛ اهنآ  لـباقم  رد  باـتک و  هیـشاح  رد  ار  اـهنآ  طبـض  هک  ددرگ  ریزگاـن  هدنـسیون  هچرگا  دوش ، هجوت 

زیر طخ  اب  باتک  رگا  صوصخ  هب  درادیم ، رودب  تخس  تئارق  رد  هابتشا  شزغل و  زا  ار  هدنناوخ  ره  باتک ، شراگن  رما  رد  اهيریگـشیپ 
. دوش شراگن  روطس ، یگدرشف  نیع  رد  كزان و  زیر و 

ات  ) دسیونب ار  ن »  » ای و  نایب »  » هملک دوخ ، حیـضوت  لیذ  رد  دـیاب  دروایب  هیـشاح  رد  ار  تاملک  طبـض  هک  ددرگ  راچان  هدنـسیون  هک  هاگنآ 
(. نتم لصا  زا  هن  دنک ، یقلت  نتم ، رد  دوجوم  تاملک  طبض  حیضوت  ناونع  هب  ار  نآ  باتک ، هدنناوخ  ای  هدننک و  هعلاطم 

. دنتخاسیم صخشم  بسانتم ، ياههطقن  اب  ار  راد  هطقن  فورح  هک  دوب  يراج  نیا  رب  شراگن  هویش  الومعم 
الیذ هک  دـندرکیم  هدافتـسا  یعوـنتم  ياههویـش  قرط و  زا  نآ -  نتخاـس  صخـشم  طبـض و  هـئارا  يارب  هـطقن -  یب  فورح  دروـم  رد  و 

: دوشیم شرازگ 
؛ دنتـسنادیم نآ  طبـض  رگنایامن  ار  اههطقن  لامها  فذـح و  و  دـندرکیم ، رازگرب  هطقن  نودـب  لاح و  نامه  هب  ار  فورح  نیا  اساسا   - 1

يراذـگ هطقن  رد  اوهـس -  هدنـسیون -  هک  تشاد  دوـجو  لاـمتحا  نیا  اریز  دـندرکن ؛ دـییات  ءاـملع  زا  یهورگ  ار  هیرظن  هویـش و  نـیا  یلو 
. دشیم هابتشا  هطقن  یب  فورح  اب  فورح  نآ  هجیتن ، رد  دشاب و  هدش  لامها  راچد  راد ، هطقن  فورح 

يراذـگ هطقن  نیئاپ ؛ زا  دـیاب  دوشیم -  يراذـگ  هطقن  الاب  زا  راد ، هطقن  فورح  دروم  رد  هک  رادـقم -  ناـمه  هب  هطقن -  یب  فورح   - 2
. دوش هتشون  ياهطقن  د ) ر ، « ) لاد  » و ار »  » ریز رد  هک  ینعم  نیا  هب  ددرگ ؛

: دننک مسر  هطقن  هس  نیس ،»  » فرح ریز  رد  و 
(. (س

دنتـسنادیم و ینثتـسم  هدعاق  نیا  زا  ار  ءاح »  » فرح ناینیـشیپ ، یلو  ددرگ . يراذـگ  هطقن  ریز  زا  هطقن  یب  فورح  ریاس  لاونم  نیمه  هب  و 
. دوش هابتشا  میج »  » فرح اب  ادابم  ات  دندرکیمن  مسر  ياهطقن  زین  نآ  ریز  رد  یتح 

تروص هب  هتسسگ و  ار  نآ  تسا  هتفای  شراگن  رگید ، فورح  هب  لصتم  هتـسویپ و  روط  هب  هک  یفرح  نامه  دننامه  هطقن ، یب  فورح   - 3
. دنراگنب زین  یفرح  کت 

. دوش هتشون  یلصا  فورح  نامه  ریز  رد  نآ و  زا  رتزیر  اه ، یفرح  کت  نیا  هک  تسا  نیا  رتهب  و 
 )*****( هداتفا تشپ  هب  هک  یملق  هزیر  نخان و  دننام  ای  دـننک و  مسر   » ^ لاله » دـننامه  یکچوک  لکـش  هطقن ، یب  فرح  يور  رب   - 4

. دنسیونب تروصب »*****«  ای  و  تروص »*****«  نیدب  ار  ءار »  » فرح الثم  دنراگنب ، یتمالع 
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نیمه هکنانچ  دنـسیونب ؛ ع ع »  » تروص نیدب  ار  نیع  فرح  الثم  دنیامن . مسر  یکچوک  یقفا  طخ  هطقن ، یب  فورح  يور  هکنآ  ای  و   - 5
یلج ریغ  كزان و  فیرظ و  رایسب  ياهناشن ، نینچ  هکنآ  تلع  هب  نکل  تسا ؛ هدوب  لومعم  نهک ، ياهراتشبن  زا  يرایـسب  رد  شراگن  هویش 
دروم شراگن  هویـش  ظاحل  زا  فورح  طبر  طبـض و  رد  دـیاب  هک  یتاکن  هلمج  زا  درکیمن . بلج  دوخ  هب  ار  هدـنناوخ  هجوت  دـشیم  مسر 

 »*****« تروص نیدـب  هزمه  ای  کـچوک و  فاـک  ( 505 « ) هقلعم فاـک   » فرح نورد  رد  تسا  رتـهب  هک  تـسا  نـیا  دریگ  رارق  هجوـت 
. دننک مسر  لکش »*****«  نیا  هب  یکچوک  مال  مال »  » فرح نایم  رد  زین  و  دنسیونب ،

تاهابتشا كرادت  ددرگ =  تیاعر  باتک  حیحصت  زا  سپ  دیاب  هک  یتاکن   19

انایحا تسا  نکمم  نوچ  هکنیا  روظنم  هب  تسا -  هدومن  مادقا  اهنآ  طبض  هب  هدرک و  حیحـصت  هک  ار  باتک  زا  رادقم  نآ  هک  تسا  هتـسیاش 
ار اهنآ  حیحـصت  رتزیر ، فورح  اب  دراد -  هار  نآ  رد  کش  لامتحا  ههبـش و  ای  دوش و  عقاو  دـیدرت  کش و  دروم  باتک ، هعلاطم  ماگنه  هب 

. دسیونب ار  ح »  » فرح رتکچوک ، رتزیر و  یملق  اب  هک  ینعم  نیا  هب  دنک ، مالعا 
« اذک ، » زیر ملق  اب  رظن  دروم  ترابع  ای  هملک و  يور  دش  هجاوم  باتک  رد  یهابتشا  ءاطخ و  اب  باتک ، خاسنتسا  فیلات و  ماگنه  هب  رگا  ای  و 

: دسیونب نینچ  هیشاح  رد  دشاب -  ماوت  قیقحت  ملع و  اب  هک  یتروص  رد  ار -  حیحص  ترابع  ای  هژاو و  هتشون و  ار  یکچوک  ي 
.« اذک هباوص  »

اب نآ  یپ  رد  هتشون و  هیشاح  رد  ار  نآ  دیاب  دبای ، تسد  حیحـص  ترابع  هژاو و  هب  نیقی ، هب  کیدزن  نامگ  يوق و  لامتحا  يانبم  رب  رگا  و 
. دراگنب ار  دشاب » تروص  نیدب  دیاش  اذک =  هلعل  : » زیر فورح 

دیاب دشابن  نشور  هدنسیون  رب  نآ  تحص  تلع  ینبم و  و  دیآ ، رظن  هب  لکشم  كوکـشم و  نآ ، تحـص  مدع  تحـص و  هک  یتروص  رد  و 
« داض  » فرح رـس  رگا  هک  دناهتفگ  یـضعب  دـیامن . مسر  نآ  نایاپ  رد  ص »-   » تروص نیدـب  ار  داص »  » فرح رـس  حـص ،»  » هملک ياج  هب 

. دشابیم ۀبض »  » هملک هدرشف  هصالخ و  ض ،»-   » ینعی زمر  نیا  و  تسا ؛ رتهب  دسیونب ، يدراوم  نینچ  رد  ص »-   » ياج و  ض »-   » ینعی
ظفح اب  دشابیم - ) رظن  دروم  تارابع  ای  هملک و  تحـص  هب  ملع  مدع  زا  یکاح  هک   - ) ار ض »-   » ای و  ص »-   » روکذم زمر  هناشن و  دـیاب 
ناونع هب  ار  نآ  ددرگن و  نتم  رد  دوجوم  هملک  زا  هدـنناوخ  ضارعا  بجوم  ـالامتحا  اـت  دـسیونب  نتم  رد  دوجوم  هملک  لـصا  زا  ياهلـصاف 
دروآ تسد  هب  ار  حیحص  هملک  هژاو و  مزال ، یسررب  قیقحت و  زا  سپ  يرگید  صخش  ای  هدنسیون و  رگا  دنکن . یقلت  نآ  لاثما  و  برض » »

تروص هب  ات  دـنک  هفاـضا  ار  اـح »  » فرح ص »-   » هناـشن لاـبند  هب  تسا  هدوب  تسرد  تروص ، ناـمه  هب  وا  حیحـصت  هک  درک  هظحـالم  و 
(. دنیامن دامتعا  نآ  تحص  هب  رطاخ  نانیمطا  اب  ناگدننک  هعلاطم  هجیتن ، رد  و   ) دیآرد حص » »

: دنیوگ یم 
هملک تحص  زونه  هک  دشابیم  هتکن  نیا  رگنایامن  و  ترابع ، هملک و  هراک  همین  مامتان و  تحـص  هئارا  يارب  ۀبـض » ض = -   » هناشن زمر و 

رد هدرک و  سکعنم  لقن و  تسرد  هدنـسیون ، هچرگا  تسا ؛ هدشن  لماک  ققحم و  تسا ، هدش  هتـشاگن  نآ  يور  رب  زمر  نیا  هک  یتارابع  و 
. دشاب هدیزرون  یهاتوک  نآ  هلباقم 

شراگن لقن و  رد  باتک  هدنـسیون  هک  دشاب  يرادشه  ار  هدنناوخ  هدننک و  هعلاطم  ات  دوریم  راک  هب  روظنم  نیدـب  روکذـم  زمر  هرخالاب  و 
. تسا هدرکن  غیرد  رظن  ناعما  زا  هدرب و  راک  هب  ار  دوخ  يرایشوه  تقد و  نآ ،

ینوگرگد حالصا و  ددص  رد  هدوب و  هابتشا  طلغ و  هدش ، حیحـصت  ترابع  نآ  ای  هملک و  نآ  هک  دیاین  دوجو  هب  هدنناوخ  رد  نامگ  نیا  و 
. دیآرب نآ 

رد باوص  قح و  هک  ار -  ياهملک  طاـیتحا ، مزح و  نودـب  زیمآ و  تراـسج  ياهنوگ  هب  هناـکابیب و  ناححـصم ؛ ناگدنـسیون و  زا  یخرب 
هناشن زمر و  زا  دوخ  روظنم  نداد  ناشن  يارب  و  دـنزاییم ، تسد  نآ  حیحـصت  هب  ددرگ -  ءاقبا  ظفح و  لوا ، تروص  ناـمه  هب  هک  تسنآ 
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هک دننامهفب  دنهاوخیم  و   ) دشابیم فورظ » میمرت  يراک و  میحل  ءانالا =  ۀبض   » دننامه اهنآ  راک  هک  رظن  نآ  زا  دننکیم ، هدافتسا  ۀبض » »
میمرت ناراک و  میحل  راک  اب  یناححـصم  نینچ  راک  دـنیامنیم .) حالـصا  میمرت و  دوخ  شیپ  زا  ار  صئاقن  ای  لـلخ و  دوخ ، يراکتـسد  اـب 

. دنیامنیم حالصا  ار  اههنخر  للخ و  هک  دشابیم  كارتشا  هجو  ياراد  فورظ ، ناگدننک 
هک تسا  ینهپ  نهآ  برد و  لفق  نولک و  نامه  ینعی   ) تسا باـبلا » ۀبـض   » هلزنم هب  ناححـصم  ناگدنـسیون و  هنوگ  نیا  راـک  هکنآ  اـی  و 

یحیحـص هجو  ياراد  نآ  تئارق  هک  دـنامیم  دودـحم  هتـسب و  یطیحم  رد  هملک  نآ  یحیحـصت ، نینچ  اب  نوچ  دـنکیم ؛ ) لـفق  ار  برد 
. دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  برد ، ندرک  لفق  نتسب و  يارب  هک  تسا  ياهلیسو  لفق ، نولک و  هکنانچ  تسین ؛

راتشون رد  برض »  » لمع ندربراکب  دئاز و  ياههتشون  نتساریپ  مسر  هار و   20

ناربج و يارب  ححـصم  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  بسانمان  تهج و  ریغ  رد  دروم و  یب  يزیچ  ای  یفاضا و  دـئاز و  ياههتـشون  باـتک ، رد  رگا 
: دنک هدافتسا  هویش  هس  زا  دنناوتیم  نآ  نتساریپ 

زیت تالآ  زا  نآ  لاثما  شارت و  ملق  وقاچ و  هلیـسو  هب  یفاضا  ياههتـشون  ندودز  ندیـشارت و  ندنک و  خلـس و  زا  ترابع  نآ  و  طشک :  - 1
. دنمانیم زین  کح »  » و رشب »  » ار شیاریپ  هنوگ  نیا  دشابیم .

رتهب و طشک »  » هویـش زا  هک  دراد  دوجو  يرگید  ياههوحن  دئاز ، ياههتـشون  شیاریپ  رما  رد  هک  دـید  میهاوخ  يدـعب  ياههویـش  دروم  رد 
ازس هب  يراک  اهنآ ، لاثما  طلغ و  یفاضا و  بارعا  هطقن و  نتـساریپ  ندودز و  يارب  طشک »  » شور نتفرگ  راک  هب  هتبلا  دشابیم . رت  هتـسیاش 

. دیآیم رظن  هب  روخرد  و 
هب اهنآ  ندودز  هب  زاین  نودب  شارت و  ملق  لامعتـسا  نودب  دئاز -  ياههتـشون  ندرتس  نتـساریپ و  ندرک و  كاپ  زا  ترابع  نآ  و  وحم :  - 2
هب زاین  نودب  دئاز -  ياههتشون  ندرک  كاپ  هک  تسا  اجب  تسرد و  یتروص  رد  هویش  نیا  نتفرگ  راک  هب  هتبلا  دشابیم . ندیشارت -  هلیسو 
زین دئاز  ياههتشون  و  دشاب ، هدش  سکعنم  یهافش  قارب و  ذغاک  يور  رب  اههتشون  نیا  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب ، ریذپ  ناکما  نآ -  ندیـشارت 

ندیـشارت زا  یفاضا ؛ بلاطم  نتـساریپ  هوحن  نیا  دـشاب . هدرکن  ذوفن  گرب ، ذـغاک و  رد  زونه  نآ  بکرم  هدوب و  یگزات  توارط و  ياراد 
زا یکی  دـنامیم  نوصم  یهابت  شیاسرف و  زا  ذـغاک  گرب  هتـشون و  لـحم  زین  دـنکیم و  لاغـشا  ار  يرتمک  تصرف  نوچ  تسا ؛ رتهب  نآ 

وحم تفارظ ، تفاطل و  اب  مه  نآ  نابز  تبوطر  اب  یفاضا  ترابع  ای  هملک و  هک  تسنآ  ياهویـش  نینچ  رد  بوخ  رایـسب  ياـهیئوج  هراـچ 
: دناهتفگ ناینیشیپ  زا  یخرب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  ددرگ .

هدـهاشم وا  هماج  اهبل و  رد  بکرم  هک  تسا  نآ  باـتک ، ) حیحـصت  شراـگن و  اـب  هطبار  رد   ) صخـش يدرمناوج  تورم و  راـثآ  زا  یکی 
. دشاب هتشغآ  هدولآ و  نادب  ددرگ و 

« ندرک كاپ  وحم =   » و ندیـشارت » طشک =   » شور زا  و  دشابیم ، راتـشبن  رد  دـئاوز  نتـساریپ  يارب  شور  نیموس  هویـش ، نیا  برـض :  - 3
یتسس بجوم  ندرک ، كاپ  ندیشارت و  اریز  دشابیم ؛ ياهدیدنسپ  هراچ  هار  ياهویش  نینچ  ثیدح ، بتک  دروم  رد  صوصخب  تسا ، رتهب 
انایحا و  دهدیم ، رارق  تمهت  ضرعم  رد  ار  نآ  هدننک  خاسنتـسا  هدنـسیون و  ینعی  دشابیم ، زیگنارب  تمهت  هدیدرگ و  باتک  یگدوسرف  و 

. دوش باتک  قاروا  ذغاک و  یبارخ  یهابت و  بجوم  تسا  نکمم 
: تفگیم هک  تسا  هدش  لقن  ناگرزب  زا  یکی  زا 

زا ياهملک  ادابم  ات  دشاب  هتشاد  هارمه  دوخ  اب  ار  شرت  ملق  ثیدح » باتک  عامس   » سلجم رد  یـسک  دنتـشادیمن  تسود  هتـسجرب ، دیتاسا 
هنوگ نامه  اـب  تسا -  هدـمآ  راتـشبن  رد  هک  ياهملک  ناـمه  تسا  نکمم  تفگ  ناوتیم  نیا  رب  هوـالع  دروخ . شارت  راتـشبن ، رد  ثیدـح 

(. درب تسد  نآ  رد  دیابن  هک   ) دشاب حیحص  يرگید  تیاور  لقن و  قیرط  رد  طبض - 
لمع هب  دربتـسد  نآ  رد  هک  ياهملک  ناـمه  مود ، هبترم  رد  رگید و  يداتـسا  دزن  رد  ثیدـح » باـتک  عامـس   » ماـگنه هب  تسا  نکمم  زین  و 
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نامه هب  ار  هملک  نامه  رگید  يراب  يارب  ددرگ  ریزگان  وا  هدـمآ و  رظن  هب  حیحـص  رگید ، تیاور  لـقن و  رد  تسا ، هدروخ  شارت  هدـمآ و 
. ددنویپب نادب  دنک و  یسیون  هرابود  ندیشارت ، زا  سپ  لوا  هنوگ 

يارب دیاب  دیآ  رظن  هب  حیحـص  رگید ، تیاور  لقن و  رد  دـنک و  ادـیپ  یگدروخ  طخ  یتارابع ، ای  هملک و  تسخن ، تیاور  لقن و  رد  رگا  و 
. دشابیم نآ  تحص  رگنایامن  تمالع ، نآ  هک  دنک  ءافتکا  رگید  ياهناشن  تمالع و  هب  طقف  نآ  تحص  هداعا 

: دروم یب  یفاضا و  نتساریپ  يارب  برض »  » لمع تیفیک 
: دنکیم رظن  بلج  ریز  حرش  هب  هیرظن  جنپ  دئاز ، ياههتشون  يور  رب  نآ  ماجنا  تیفیک  برض و  هرابرد 

نیا برغم  لها  ددرگ . مسر  يدـتمم  طخ  نآ  يور  رب  و  دوش ، هتـسویپ  مه  هب  دوش  عقاو  اهنآ  رب  برـض »  » دـیاب هک  یتاملک  فورح و   - 1
. دنمانیم قش »  » ار هویش 

دوصقم و طقف  هک  هنوگنادـب  دوش  مسر  اهنآ  يور  ینـشور  فیرظ و  كزان و  طخ  هک  تسا  نآ  يدروم  نینچ  رد  لـمع  هوحن  نیرتهب  و 
وحم و ار  فورح  راک ، نیا  رطاخ  هب  هدرک و  نیکرچ  هایـس و  ار  راتـشبن  گرب  دیابن  نیاربانب  دـنک ، میهفت  هدـنناوخ  هب  ار  هدنـسیون  فدـه 

. دوش اناوخان  نیریز ، ياهرطس  هک  ددرگ  نآ  ثعاب  دزاس و  دوبان 
رب ار  دـتمم  طخ  نیا  فرط  ود  دـشکب و  رطـس -  اب  نآ  هلـصاف  ظفح  اـب  رظن -  دروم  فورح  زارف  رب  تسا  برـض  تمـالع  هک  یطخ   - 2

. دزاس ینحنم  تروص *****  نیدب  دوش  لطاب  دیاب  هک  یتمسق  نیرخآ  نیلوا و 
يراذگ تمالع  نیا  و  دیـسیونب ، دئاز  تارابع  تمـسق  نیرخآ  يالاب  ار  یلا »  » فرح و  تمـسق ، نیتسخن  يالاب  ار  نم »  » ای ال »  » فرح  - 3

رد هک  یتارابع  دروم  رد  دـئاز  ياهتمـسق  هئارا  يارب  یـشور -  نینچ  دـشابیم . تسردان  ای  طقاس و  اجنآ  ات  اجنیا  زا  هک  تسنآ  ینعم  هب 
رادومن و  دـشابیم ، هدیدنـسپ  وکین و  ياهویـش  شور و  تسا -  تسردان  طقاس و  رگید ، تیاور  لقن و  رد  یلو  حیحـص ؛ یتیاور ، لـقن و 

: تسا نینچ  نآ ،
یلا ال … 

یلا نم … 
هب ینعی  ، ) دننک مسر  هرئاد  مین  ود  طقاس ، دئاز و  تارابع  ماجنا  زاغآ و  رد  هک  تسا  نیا  برض »  » لمع ماجنا  شور  يأر و  نیمراهچ   - 4

: تروص نیدب  دنهد ) رارق  زتنارپ  نایم  رد  ار  نآ  زورما ، حالطصا 
)…(

ماجنا زاغآ و  زارف  رد  ار  زتنارپ )  ) هرئاد مین  ود  نآ  دناوتیم  دشابن  هرئاد  مین  ود  نیا  مسر  يارب  یئاج  ياراد  دـئاز ، راتـشون  هک  یتروص  رد 
. دزاس صخشم  : ) … تروص ) نیدب  ار  لطاب  طقاس و  ترابع  هدودحم  دسیونب و  ترابع  نامه 

، تسا کچوک  زیر و  هرئاد  زا  ترابع  رفـص ، زا  روظنم  دنک . مسر  : ) … تروص ) نیدب  ار  رفـص  رظن ، دروم  ترابع  ماجنا  زاغآ و  رد   - 5
رد رفص  هکنانچ  دشابیم ؛ تحص  زا  يراع  یلاخ و  تسا  هتفرگ  رارق  ود  نآ  نایم  هک  یتارابع  نوچ  دنمانیم  رفـص  ار  نآ  تهج  نآ  زا  و 

یلاخ و نآ ، دروم  لحم و  هک  تسا  ینعم  نیدب  باسح  ملع  رد  هملک  نیا  اریز  تسا ؛ یموهفم  نینچ  ياراد  زین  تایـضایر  باسح و  ملع 
. دشابیم ددع  زا  يراع 

رد ار  نآ  دـشابن  نکمم  هتـشون -  ندوب  هدرـشف  تلع  هب  طقاس -  یفاضا و  هملک  ای  ترابع و  ماجنا  زاغآ و  رد  رفـص  شراـگن  مسر و  رگا 
. دسیونب نآ  ماجنا  زاغآ و  يالاب 

. دنراگنیم دئاز  تارابع  يور  ار  یپرد  یپ  یلاوتم و  ياههطقن  برض ،»  » لمع ماجنا  يارب  ءاملع  زا  یخرب 
. درب راک  هب  يرطس  ره  دروم  رد  ار  ریخا  هناگ  هس  ياههتشون  زا  یکی  ناوتیم  دشاب  رتنوزف  رطس  کی  زا  طقاس ، دئاز و  ترابع  رگا 

. دومن مسر  یفاضا  طقاس و  ياهرطس  عومجم  ماجنا  زاغآ و  ینعی  فرط ، ود  رد  طقف  ار  مئالع  زا  یکی  هکنآ  ای  و 
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نوچ دریگ ؛ ماجنا  برـض  لمع  يدعب ، ررکم  تاملک  ای  هملک و  يور  دیاب  دوش  رارکت  اوهـس  هملک  دـنچ  ای  هملک و  کی  هتـشون ، رد  رگا 
رتهب طخ ، مرف  تروص و  ظاحل  زا  يدعب  ررکم  هتـشون  هکنآ  رگم  تسا ؛ هدش  هتـشون  تسرد  زین  دوخ و  ياج  رد  نیتسخن  ترابع  هملک و 

. دشاب رتاسر  ندناوخ ، ظاحل  زا  ای  رتابیز و  رتحیحص و  و 
نیا نوچ  تسا ؛ رت  هتسیاش  نآ  هب  تبسن  برض  لمع  ماجنا  دشاب  هتفرگ  رارق  رطس  نایاپ  رد  ررکم ، ترابع  رد  یلوا  هتشون  رگا  نینچمه  و 

. ددرگیم نآ  رد  دربتسد  برض و  لمع  زا  يدعب  رطس  زاغآ  تنایص  بجوم  راک 
برـض دیاب  دشاب  ربخ  ءادتبم و  ای  و  هیلع ، فوطعم  فوطعم و  فوصوم ، تفـص و  هیلا ، فاضم  فاضم و  زا  ترابع  ررکم ، هملک  هاگره 

رارق اهنآ  فرط  ود  رد  هک  يررکم  هملک  يور  برض  دیاب  هک  ینعم  نیا  هب  دیاین ، دوجو  هب  ياهلـصاف  اهنآ  نایم  هک  دوش  ماجنا  یتیفیک  هب 
طابترا و اهنآ  نایم  هک  ياهملک  ود  نیب  برـض ، لـمع  رذـگهر  زا  اـت  تسا  هتفرگ  رارق  ناـیم  رد  هک  ياهملک  نآ  رب  هن  دریگ ، ماـجنا  دراد 

. دیاین دوجو  هب  یئادج  دراد  دوجو  قیمع  یگتسبمه 
یناعم و تیاعر  اریر  دریگ ؛ رارق  لمع  كالم  هتشون ، ندوب  رتهب  ابیز و  ای  ندوب و  رطس  رخآ  ای  لوا  هلئـسم  هک  تسنآ  زا  رتهب  هویـش  نیا  و 

. تسا هراگن  طخ و  ظاحل  زا  تروص  نسح  تیاعر  زا  رت  هتسیاش  ترابع ، میهافم 
هداعا ددص  رد  اذل  و  تسا ؛ هدوب  حیحص  راتشبن ، نآ  هک  ددرگ  هجوتم  سپس  هدنـسیون  و  دوش ، هدایپ  يراتـشبن  يور  برـض  لمع  هچنانچ 

زین و  دـسیونب ، کچوک  زیر و  ملق  اب  ار  حـص »  » تمـالع بورـضم ، هملک  تراـبع و  ناـمه  ماـجنا  زاـغآ و  يور  دـیاب  دـیآرب ، نآ  تحص 
مسر مه  یپ  ررکم و  روطب  ترابع  نامه  يور  رد  ددرگن -  هتـشون  ندش  نیکرچ  یهایـس و  بجوم  هک  یتروص  رد  ار -  حص »  » دناوتیم

. دنک
لمع یلاوتم ، ياههطقن  ای  هتـسسگ و  لصفنم و  طخ  ای  هتـسویپ و  دـتمم و  طخ  هلیـسو  هب  یفاـضا  دـئاز و  تراـبع  هلمج و  هک  يدراوم  رد 
لمع هچنانچ  یلو  تسا . اجب  بولطم و  يرارکت  اهنآ  دروم  رد  حص »  » هملک رارکت  نآ ) تحص  هب  هجوت  زا  سپ   ) دوشیم هئارا  نآ  برض 

طخ یتروص ، نینچ  رد  هک  تسا  نیا  رتهب  دشابیم . هدیدنـسپ  اجب و  يراک  نآ  رارکت  مدع  دوش ، ماجنا  رگید  ياهیراذـگ  هناشن  اب  برض 
« نم  » ياههناشن ساسا  رب  هک  يرطس  و 

«ال»
. دسیونب اهنآ  يور  ار  حص »  » تسا هدش  عقاو  بورضم  رفص ، هرئاد و  مین  و  یلا » »

راتشبن رد  هداتفا  ملق  زا  ترابع  كرادت  جیرخت و  تیفیک   21

میمرت كرادت و  نیا  دیاب  دـیامن ، ناربج  كرادـت و  تسا  هداتفا  ملق  زا  هک  ياهملک  ای  ترابع و  دـهاوخب  باتک  هدنـسیون  هک  یتروص  رد 
ندروآ تسویپ  هب  كرادـت و  ینعم  هب  مال و  حـتف  هب  قاحل »  » نآ هشیر  دـنمانیم و  قحل »  » ار یلمع  نینچ  دریگ . ماـجنا  باـتک  هیـشاح  رد 

ظفح و ثعاب  اهرطـس -  نایم  رد  نآ  شراگن  فالخرب  هک -  تسنآ  باتک ، هیـشاح  رد  كرادت  ناربج و  نیا  ندومن  رازگرب  تلع  تسا .
اهرطس رگا  هژیو  هب  دنامیم ؛ ظوفحم  ماهبا  یکیرات و  یگریت و  زا  زین  ندناوخ  رظن  زا  و  ددرگیم ، مکارت  یگدرـشف و  زا  راتـشبن  تمالس 

. دشاب هتفای  شراگن  هدیبسچ  مه و  هب  کیدزن  هتفرگ و  رارق  رگیدمه  گنت 
: دنیوگیم ياهدع 

يراک نینچ  هک  یتروص  رد  هتبلا  دشابیم ، رتهب  نتم ، تسار  تمـس  هیـشاح  رد  نآ  نتـشون  تسا ، هداتفا  ملق  زا  هک  یبلاطم  كرادت  يارب 
رطاخ هب  دشاب -  بلاطم  نآ  كرادـت  يارب  یفاک  شیاجنگ  ياراد  باتک  تسار  تمـس  هیـشاح  هچنانچ  ینعم  نیا  هب  دـشاب ، ریذـپ  ناکما 
دـسر رظن  هب  يرگید  هداـتفا  ملق  زا  بلاـطم  اـنایحا  رگا  نیا  رب  هوـالع  تسا . رت  هتـسیاش  ریـسم  نیا  رد  نآ  ناربج  تسار -  تمـس  تفارش 

 - لوا هلحرم  رد  هداتفا -  ملق  زا  تسخن  هک  یبلاطم  رگا  زین  و  دیامن ، رازگرب  پچ  تمـس  هیـشاح  رد  ار  كرادت  جیرخت و  لمع  دـناوتیم 
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كرادت پچ  تمـس  نامه  رد  زین  ار  نآ  دسر و  رظن  هب  رطـس  نامه  رد  يرگید  یگداتفا  سپـس  دوش و  كرادـت  پچ  تمـس  هیـشاح  رد 
. دنوشیم هابتشا  مه  اب  دروم  ود  نیا  دیامن 

رارق رگیدـکی  راـنک  ربارب و  رد  جـیرخت  ود  دـنک ، رازگرب  تـسار  تمـس  هیــشاح  رد  ار  دروـم  ود  ره  كرادـت  جـیرخت و  دـهاوخب  رگا  و 
لمع هک  دروآ  دـیدپ  ار  روصت  نامگ و  نیا  باتک ، هدـنناوخ  نهذ  رد  دنـسرب و  مه  هب  مه ، اب  ندوب  کیدزن  تلع  هب  اسب  هچ  دـنریگیم و 

. میدرک وگزاب  ار  هتکن  نیا  برض ، تیفیک  زا  ثحب  رد  هکنانچ  تسا ؛ هتفرگ  ماجنا  هداتفا ، ملق  زا  هک  يدروم  ود  نایم  رد  برض 
ياهطباض ار  هویـش  نیمه  زین  و  دوش ، ماجنا  تسار  تمـس  هیـشاح  رد  هداتفا  ملق  زا  تارابع  تاملک و  كرادت  جیرخت و  لمع  رگا  اذـهیلع 

دایز رطس ، کی  رد  اهیگداتفا  تاطقـس و  هک  هاگنآ  رگم  دوب ، دهاوخ  نوصم  لامتحا ، هابتـشا و  نانچ  زا  هدنناوخ  میهد ، رارق  جیرخت  يارب 
، دـشاب ددـعتم  رطـس ، کی  رد  اهیگداتفا  هکنیا  ضرف  رب  یلو  . ) دـتفایم قافتا  رتمک  رطـس ، کی  رد  یعـضو  نینچ  هک  تسا  ادـیپ  دـشاب .

(. درادن یترورض  روکذم  هطباض  تیاعر 
رد ار  جیرخت  لمع  یطرـش ، دیق و  چیه  نودـب  اقلطم و  دـیاب  دـشاب  رطـس  نایاپ  هب  طوبرم  تسا  هداتفا  ملق  زا  هک  ياهملک  بلطم و  هچنانچ 

هجوت دیاب  هتبلا  دنکیمن . هابتـشا  رگید  ياهیگداتفا  ملق  اب  ار  نآ  ياهدنناوخ  چیه  یعـضو  نینچ  رد  اریز  دـنک ، رازگرب  رطـس  نامه  نایاپ 
زاغآ رد  ار  جیرخت  اهیگداتفا ، كرادت  روظنم  هب  دیابن  ینعی  دهد ؛ ماجنا  رطس  نامه  هب  لصتم  هلصافالب و  ار  جیرخت  تسا  مزال  هک  تشاد 

. دنک رازگرب  تسار  تمس  هیشاح  رد  ای  يدعب و  رطس 
دقاف باتک -  یفاحص  لحم  يزود و  هت  هب  نآ  دوب  کیدزن  تلع  هب  ای  گرب و  رانک  هب  نآ  ندوب  کیدزن  تلع  هب  رطـس -  نایاپ  رگا  یلو 
نیا ظفح  اب  هتبلا  دیامن . باختنا  جیرخت  لمع  يارب  ار  يرگید  بسانم  تمـس  ره  دناوتیم  دشاب  كرادت  جـیرخت و  يارب  یفاک  شیاجنگ 

هن دهد ، ماجنا  الاب  فرط  هب  نیئاپ  زا  هحفـص  یناقوف  تمـسق  رد  ار  جـیرخت  لمع  دـشاب  یتمـس  ره  رد  هداتفا  ملق  زا  ترابع  رگا  هک  تهج 
شربارب رد  نآ و  يارب  یبسانم  ياج  لحم و  و  دنک ، ادیپ  زاین  يدعب  كرادت  جیرخت و  هب  تسا  نکمم  اریز  دسیونب ؛ نیئاپ  هب  الاب  زا  هکنآ 

. دباین
زا معا  دهد ، رارق  تسار  تمـس  فرط  هب  ار  فورح  زاغآ  سار و  هک  دراد  ترورـض  اههداتفا  ملق  زا  تاطقـس و  كرادت  جـیرخت و  يارب 

. دریگ ماجنا  نآ  پچ  تمس  رد  ای  یلصا و  هتشون  تسار  فرط  رد  جیرخت  هکنآ 
دسریم رطس  دنچ  هب  هکنآ  ظاحل  زا  اهنآ -  نتشون  كرادت و  زا  شیپ  هدرک و  هبساحم  ار  اههداتفا  ملق  زا  دیاب  باتک  ححـصم  هدنـسیون و 

تمـس هب  اجنامه  زا  هداد و  رارق  هیـشاح  يالاب  رد  ار  اهرطـس  دیاب  دـسرب  نآ  زا  شیب  ای  رطـس و  ود  هب  رگا  دـنک . یبایزرا  ار  نآ  رادـقم  - 
، شور نیا  یتروص  رد  دریگ . نایاپ  یلـصا  نتم  رد  اهیگداتفا  لحم  نامه  هب  اهرطـس  نیا  هکیروط  هب  دـهد  همادا  ار  دوخ  كرادـت  نیئاـپ ،
ار یکرادت  ياهرطس  دیاب  دوش  كرادت  پچ  تمس  هیـشاح  رد  هچنانچ  و  دوش ، رازگرب  باتک  تسار  تمـس  رد  جیرخت  هک  تسا  حیحص 

. ددرگ یهتنم  هحفص  نایاپ  هب  اهرطس  نیا  هک  ياهنوگ  هب  دنک  زاغآ  یلصا ، هتشون  رانک  زا 
اب بسانتم  مه  نآ  نیئاپ -  تمس  رد  ای  هحفـص و  يالاب  تمـسق  رد  دیاب  ددرگ  لماک  شتیفرظ  جیرخت ، لیمکت  زا  لبق  باتک  هیـشاح  رگا 

دیاب هکلب  دهد ؛ همادا  وس  ره  رد  اهگرب  هیشاح  هب  ار  روطس  اههتشون و  نیا  دیابن  یلو  دزاس ؛ رازگرب  ار  كرادت  نیا  یلصا -  هتـشون  تهج 
. دنک ادیپ  زاین  كرادت  کح و  هب  راب  نیدنچ  باتک ، الامتحا  تسا  نکمم  نوچ  دزاس ؛ اهر  ار  هیشاح  زا  يرادقم 

طخ نیا  هک  دنک  مسر  یطخ  هطقن ، نامه  زا  هک  ددرگیم  هئارا  تروص  نیا  هب  تسا  هداتفا  ملق  زا  هک  یلحم  قاحلا  كرادت و  تیفیک  اما 
یگداتفا لحم  ات  دراگنب   _____ تروص  نیدب  كرادـت  لحم  فرط  هب  هاتوک  یقفا و  یطخ  نآ ، يور  دـشکب و  يدومع  تروص  هب  ار 

. دهد ناشن  نآ  هلیسو  هب  ار 
: دندقتعم نادنمشناد  زا  یهورگ 

: تروص نیدب  يدتمم  طخ  اب  تسا  هداتفا  ملق  زا  هک  یتمـسق  زاغآ  طخ و  نایم  هداتفا -  ملق  زا  لحم  يراذگ  هناشن  روظنم  هب  تسا -  رتهب 
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، دننادیم باتک  ندش  نیکرچ  نتـشگ و  هایـس  ثعاب  ار  راک  نیا  نوچ  دندنـسپیمن ، ار  ياهویـش  نینچ  ءاملع  ریاس  یلو  دنک . صخـشم  - 
. دشاب فراعتم  دح  زا  شیب  یباتک ، کی  رد  جیرخت  لمع  رگا  صوصخب 

يرگید لحم  رد  هک  ددرگ  ریزگاـن  و  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  یبساـنم  یلاـخ و  ياـج  هداـتفا ، ملق  زا  تراـبع  اـی  هملک و  ربارب  رد  رگا  نکل 
: دنک هدافتسا  شور  هار و  ود  زا  دناوتیم  دیامن ، میمرت  ار  یگداتفا  ملق  زا  و  دنک ، جیرخت 

: دسیونب یگداتفا  لحم  ربارب  رد  هکنآ  ای  و  دنک ، مسر  ار  يدتمم  طخ  یگداتفا ، زاغآ  ات  جیرخت  ماجنا  لحم  زا  هکنآ  ای 
.« دریگیم ماجنا  اج  نالف  رد  یگداتفا ، كرادت  جیرخت و  »

. ددرگ نومنهر  جیرخت ، لحم  هب  ار  وا  هتخاس و  فرطرب  ار  هدنناوخ  هابتشا  هک  دنک  تشاددای  ار  یمئالع  هرخالاب  دیاب  و 
نیا هدرـشف  نآ ، ياج  هب  تسا  رتهب  هچرگا  دسیونب ؛ ار  حص »  » هملک اهنآ  نایاپ  رد  اه ، هداتفا  ملق  زا  ناربج  جـیرخت و  لمع  زا  غارف  زا  سپ 

: دنسیونیم نآ  یپ  رد  نادنمشناد  زا  یخرب  دنک . هفاضا  هدش ، جیرخت  تاملک  ای  تارابع و  رخآ  رد  ار  ص »-   » ینعی هملک 
. دننکیم ءافتکا  عجر »  » شراگن فرص  هب  رگید  یخرب  و  عجر » حص  »

دامتعا دروم  یملع  ياهتیصخش  تیعم  رد  باتک  حیحصت  هلباقم و  دئاوف   22

« غلب  » لیبق زا  یتارابع  هلیسو  هب  داد ، ماجنا  داتسا  روضح  رد  ار  باتک  حیحصت  هلباقم و  هک  هاگنآ 
« تغلب »

اجنادـب باتک  هلباقم  حیحـصت و  هک  یلحم  نامه  رد  دـشاب -  ریباعت  نیا  میهافم  دـیفم  هک  ار  یتاراـبع  ینعی  اـهنآ -  لاـثما  و  ضرعلا » غلب  »
. دوب دهاوخ  رت  هتسیاش  دریگ  ماجنا  داتسا  دوخ  طختسد  اب  يراذگ  تمالع  نیا  رگا  دنک . يراذگ  تمالع  دش ، یهتنم 

اهلاس و تشذگ  زا  سپ  یتح  هخـسن -  هب  نانیمطا  قوثو و  زا  ترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  هدـئاف  جـنپ  ياراد  يراذـگ  هناشن  هنوگ  نیا 
. دشاب دامتعا  دروم  طباض و  قثوم و  يدرف  دنکیم ، هلباقم  وا  تیعم  رد  ار  هخسن  هک  یصخش  ای  داتسا و  رگا  هک  صوصخب  تسا ؛ اهنرق - 
ای رصاعم و  مدرم  مامتها  مادقا و  مینیبیم  نوچ  دوشیم ؛ زاین  ساسحا  فلوم ) رصع  ینعی  ، ) رصاعم هرود  رد  صوصخب -  هلئـسم -  نیا  هب 

، ثیدح بتک  دروم  رد  هژیو  هب  بتک ، ياههتشون  طبض  حیحصت و  راک  يدصت  رد  دنربیم  هدربیم و  رس  هب  ام  رصع  هب  بیرق  هک  یناسک 
رب هوالع  درک ؛ دامتعا  نیشیپ  قثوم  نادنمـشناد  هلباقم  حیحـصت و  رب  دیاب  ریزگان  نیاربانب  سپ  تسا . هتـشگ  یتسـس  فعـض و  شوختـسد 

. دومن ششوک  داهتجا و  باوص ، قح و  نتفای  زاب  یسررب و  قیقحت و  رد  ناکما ، ناوت و  عسو و  ردق  هب  تسا  مزال  هکنآ 

بلاطم سار  رد  ملق  عونت  یئالما و  تاصخشم  ندربراکب   23

زا ای  و  ددرگ ، مسر  ياهرئاد  نخـس ، ود  ثیدح و  ود  نایم  یئادج  داجیا  لقتـسم و ) بلاطم  کیکفت  روظنم  هب   ) دـسریم رظن  هب  هتـسیاش 
مه هب  دـسیونن و  ملق  طخ و  ظاحل  زا  لاونم  کی  رب  ار  راتـشبن  همه  ینعی  تخاس ، رارقرب  زیامت  اهنآ  نایم  رت ، تشرد  یملق  اب  شراـگن  هار 

ندوب تخاونکی  رطاخ  هب  وا  تاقوا  هداتفا و  تمحز  هب  دوخ ، رظن  دروم  بلطم  ندرکادیپ  جارختسا و  ماگنه  هب  تسا  نکمم  اریز  ددنویپن ؛
ریاـس رب  ار  هرئاد  مسر  ءاـملع ، ددرگ . عیاـض  بولطم ، هب  نتفاـی  تسد  هار  رد  وا ) هاوـخلد  بلطم  یگتـسجرب  مدـع  ندوـب و  ادـیپان  و   ) ملق

. دندرکیم لمع  هویش  نیمه  هب  زین  نیثدحم  بلاغ  هکنانچ  دندادیم  حیجرت  رگید  یئالما  تاصخشم 
نخس ره  یپ  رد  دنتفگیم  و  دننک ؛ مسر  دیابن  ار  ياهرئاد  هنوگچیه  هلباقم ، ندش  مامت  زا  لبق  هک  دندادیم  حیجرت  نادنمـشناد  زا  ياهدع 

زا سپ  هداهن و  ياهطقن  نآ ، نایم  رد  دومن و  مسر  نآ  زا  سپ  ار  ياهرئاد  لوا ) هلباـقم  زا  سپ   ) دـیاب تسخن  تفرگ ، ناـیاپ  هک  یمـالک  و 
. درک هفاضا  ار  ياهطقن  ياهلباقم  ره  زا  سپ  هنوگ  نیمه  و  مود ، هطقن  مود ، هلباقم 
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باتک شماهرد  دنمدوس  تاکن  شراگن  یسیون و  هیشاح  تیفیک   24

اخ ياهخسن  زا  لقن  تیاور و  فالتخا  ای  طلغ و  هابتشا و  دوجو  زا  یکاح  هک  یتاهیبنت  دنمدوس و  تاکن  یشاوح و  شراگن 
. درادن یلاکشا  هنوگچیه  دریگ ، تروص  تسا  هدنسیون  کلم  رد  هک  یباتک  شماه  رد  رگا  هک  تسا  اهنآ  لاثما  و  لدب » هخسن  : » ص

رد ار  حص »  » هملک دیابن ، یلو  دوب . دهاوخ  لاکشا  نودب  يراگن  هیـشاح  نآ ، بحاص  زا  هزاجا  بسک  زا  سپ  دشابن  نآ  کلام  هچنانچ  و 
ود نایم  رد  ار  نآ  دهد و  رارق  تسا  هدرک  یـسیون  هیـشاح  نآ  هرابرد  هک  ياهملک  زارف  رد  ار  جـیرخت  هناشن  دـیاب  زین  و  دراگنب ، نآ  نایاپ 

، نتم جـیرخت  زا  یـشاوح  هک  تسنآ  يارب  اهراک  نیا  همه  دـنک .؟ هراـشا  راـگنز  هلیـسو  هب  جـیرخت ، ره  ياـج  هب  هکنآ  اـی  دـسیونب . هملک 
. دشاب زاتمم  توافتم و 

هملک زا  هدرشف  يریخا  هک  « ) ۀشح  » ای ةدئاف »  » ای ۀیـشاح »  » ناونع باتک ، شماه  رد  دوجوم  ياههتـشون  هنوگ  نیا  زاغآ  رد  ءاملع  زا  یخرب 
. دنراگنیم اهنآ  نایاپ  رد  ار  نیوانع  نیا  رگید  یخرب  و  دنسیونیم ، تسا ) هیشاح » »

عورف و ثحابم و  لقن  اب  و  دـسیونب ، باـتک  شماـه  رد  ار  يرگید  زیچ  دروم ، هب  طوبرم  شزرااـب  مهم و  دـئاوف  زا  ریغ  هک  تسین  هتـسیاش 
ینعی رـصاعم -  عالطا  یب  دارفا  زا  ياهدع  يارب  راک  نیا  هکنانچ  دزاس ؛ نیکرچ  هایـس و  ار  باتک  بلطم ، زا  هناگیب  بسانتمان و  ياههخاش 

یب ياهراک  نینچ  اب  ار  بتک  زا  يدایز  رامـش  و  دتفایم ، قافتا  دـنرادن -  یفاک  یهاگآ  ءاملع ، راک  هقیرط  تاحالطـصا و  هب  هک  يدارفا 
. دنزاسیم جراخ  عافتنا  هدافتسا و  زیح  زا  هدومن و  هابت  ياهیور 

. تشون يزیچ  اقلطم  راتشبن ، رطس  ود  نایم  دیابن  هک  میدرگ  روآدای  دیاب  انمض 

؟ تشون هنوگچ  دیاب  ار  باتک  نتم  حرش و  لوصف و  باوبا و  نیوانع و   25

روهظ و بجوم  راک  نیا  نوچ  دسیونب ؛ نتم  گنر  زا  توافتم  یملق  ای  خرـس و  ملق  اب  ار  اهنآ  لاثما  لوصف و  باوبا و  نیوانع و  تسا  رتهب 
. دزاسیم صخشم  رتهب  ار  نآ  لصاوف  و  ددرگیم ، باتک  عونتم  بلاطم  رد  يرتنوزف  یگتسجرب 

دناوتیم تسا ) هتخیمآ  مه  رد  نتم  شرازگ و  هک  ینتم  حرش  ینعی  ، ) تسا هدش  فیلات  یجزم » حرـش   » تروص هب  هک  یئاهباتک  دروم  رد 
. دسیونب خرس  ملق  اب  ار  باتک  نتم 

. دنک مسر  رطس ، زا  نآ  هلصاف  ظفح  اب  ار  يدتمم  طخ  نتم ، يور  هکنآ  ای  و 
ینحنم ار  دتمم  طخ  نیا  فرط  ود  هک  توافت  نیا  اب  دزاس  ادج  حرش  زا  ار  نتم  دش ، نایب  برض »  » مود عون  هرابرد  هک  یتیفیک  نامه  هب  و 

. دزاسن
هویـش شور و  ره  زا  دسیونب  فرگنـش  خرـس و  طخ  اب  ار  نتم  مامت  تسا  هدـش  ریرحت  یجزم » حرـش   » تروص هب  هک  یباتک  دروم  رد  رگا 

. ددرگ طولخم  حرش ، دوخ  اب  فرح -  کی  دروم  رد  یتح  نتم -  نیا  تسا  نکمم  اریز  تسا ؛ رتهب  يرگید 
طخ ندیشک  اب  هک  دشابیم  حرش  ناونع  هب  شرگید  تمسق  و  نتم ، ناونع  هب  نآ  زا  یتمـسق  هک  تسا  ياهنوگ  هب  زین  هملک  کی  یهاگ  و 

. دوشیم صخشم  نشور و  خرس ، ملق  هلیسو  هب  نآ  شراگن  هار  زا  هک  ددرگیمن  نشور  هنوگنآ  نآ ، زارف  رد 
. دومن تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  دیاب  ار  قیفوت  و 

شزرااب مهم و  بلاطم  هرابرد  همتاخ :

دنتسه ینید  مولع  يانبریز  هک  یبدا  یلقع و  مولع  ینید و  ياهشناد  یعرش و  مولع  ماسقا  هرابرد  لوا : بلطم 
: دوشیم یسررب  لصف  ود  رد  نآ  هب  طوبرم  بلاطم 
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ینید لیصا  ياهشناد  یعرش و  مولع  ماسقا  رد  لوا : لصف 
: ینعی شخب ، راهچ  هب  لیصا  ياهشناد  یعرش و  مولع 

 - دوشیم دای  هقف »  » ناونع هب  يریخا  زا  هک  یعرـش -  ماکحا  هب  ملع  و  يوبن ، ثیداحا  هب  ملع  میرک ، ) نآرق  : ) باـتک هب  ملع  مـالک ، ملع 
: ددرگیم میسقت 

مالک ینید -  لیصا  ياهشناد  یعرش و  مولع  ماسقا  رد  لصف 1 

مالک ملع   1

ناسنا اریز  ددرگ ؛ یقلت  ینید  لیصا  ياهشناد  نوتس  یعرـش و  مولع  يانبریز  ساسا و  ناونع  هب  دیاب  دنمانیم ، زین  نید » لوصا   » ار نآ  هک 
رب رد  مالک ، ملع  لئاسم  هک  یقیاـقح  دـنک ، یئاسانـش  ار  رگید  قیاـقح  زین  وا و  نیـشناج  لوسر و  ادـخ و  دـناوتیم  ملع  نیمه  يارجم  زا 

. تسا اهنآ  هدنریگ 
. تفایزاب مه  زا  ار  لطاب  قح و  و  دساف ، حیحص و  دئاقع  ءارآ و  ناوتیم  ملع  نیا  رذگهر  زا  زین  و 

دـنکیم و قیوشت  نید  مولع  زا  یهاگآ  مـالک و  ملع  يریگارف  هب  ار  ناـسنا  هک  دراد  دوجو  یئاـه  هزیگنا  تنـس ، رد  زین  میرک و  نآرق  رد 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  دشابیم ، ریگمشچ  ناوارف و  هک  یئاه  هزیگنا  دیامنیم ، نایب  ار  نآ  تلیضف  فرش و 

(506  ) هللا الا  هلا  هنا ال  ملعاف 
. درادن دوجو  هدوبن و  شتسرپ  هتسیاش  رگد ، يدوبعم  اتمه ، یب  دنوادخ  زج  هک  نادب 

: دیوگیم ای  و 
(507  ) قحلاب الا  امهنیب  ام  ضرالا و  تاومسلا و  هللا  قلخ  ام  مهسفنا  یف  اورکفتی  ملوا 

. دیرفاین قح ، ساسا  رب  زج  ار  ود  نآ  نایم  ياههدیدپ  نیمز و  اهنامسآ و  لاعتم ، دنوادخ  هک  دنشیدنایمن  دوخ  اب  ایآ 
: دیامرفیم هکنآ  ای  و 

(508  ) ءیش نم  هللا  قلخ  ام  ضرالا و  تاومسلا و  توکلم  یف  اورظنی  ملوا 
ار تریصب  مشچ  دنوادخ ، شنیرفآ  ياههدیدپ  ربارب  رد  اقیمع  ایآ  و  دنرگنیمن ، فرژ  نیمز  اهنامـسآ و  ياهیتفگـش  بیاجع و  رد  ایآ 

؟ دننکیمن زاب 
قیقد و نامزاس  لظ  رد  هتخاس و  قیمع  ار  شیوخ  رظن  رکف و  دـیاب  هک  ناـسنا  هب  تسا  يرادـشه  ناـمرف و  هیآ ، دـنچ  نیا  لآـم  يوتحم و 
و  ) دـنک لالدتـسا  میکح ، ملاع و  ياناوت  راگدـیرفآ  هناگی و  قلاخ  عناص و  دوجو  هب  شنیرفآ ، ناـهج  نقتم  هدـیچیپ و  راـثآ  مکحتـسم و 

(. دناسریم قح  هب  ار  وا  هک  دشاب  یئاهدومنهر  يایوج 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تفگ  هک  تسا  يردخ  دیعس  یبا  زا 

(509 .« ) درواین نابز  رب  ینخس  تسا  لاعتم  دنوادخ  تینادحو  يایوگ  هک  هللا - » الا  هلا  ال   » دننامه نم ، زا  شیپ  ياهدنیوگ  چیه  نم و  »
ترـضح نآ  هک  دناهدرک  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  وا  شیاین و  زا  وا  شردـپ و  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

: دومرف
(510 « ) دیآرد تشهب  هب  دهدن  رارق  ادخ  زابنا  کیرش و  ار  ياهدیدپ  چیه  دورب و  ایند  زا  یتسرپ  هناگی  دیحوت و  حور  اب  یسک  رگا  »

الا ناسحالا  ءازج  له  هیآ  هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  دادـجا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نامه  زین  و 
: دومرفیم هک  مدینش  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  هک  تفگ  ( 511  ) ناسحالا
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: دیامرفیم لج ) زع و   ) دنوادخ هک  تسا  نیا  هیآ ، روظنم 
تداعـس تشهب و  زج  مداد -  رارق  شیوخ  ناـسحا  تمحرم و  دروـم  یتـسرپ ، هناـگی  دـیحوت و  تمعن  اـب  ار  وا  هک  یـسک  شاداـپ  ازج و  »

(512 .« ) دوب دهاوخن  يرگید  زیچ  يورخا - 
: درک ضرع  دیسر و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  روضح  نیشنارحص  يدرم  هک  دناهدرک  تیاور  سابع  نبا  زا 

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  زومایب ، نم  هب  ار  نآ  زاس و  هاگآ  ارم  شناد  ياهیتفگش  ملع و  بئاجع  زا  هللا ، لوسر  ای 
: درک ضرع  یسرپیم !؟ نآ  بئارغ  زا  نونکا  مه  هک  يداد  تروص  يراک  هچ  شناد  یتایح  وضع  ملع و  سار  هرابرد 

؟ تسیچ ملع  یتایح  مادنا  سار و  هللا ، لوسر  ای 
: دومرف

: درک ضرع  دنوادخ ، حیحص  تسرد و  تخانش 
؟ تسا هنوگچ  لاعتم  دنوادخ  هب  تبسن  یهاگآ  تفرعم و 

: دومرف
ریظن یب  اتمه و  یب  هک  یـسانشب  رخآ  لوا و  نطاـب ، رهاـظ و  اـتکی ، هناـگی و  وا  ینادـب و  دـننام  لـثم و  یب  ار  وا  هک  تسا  تروص  نیدـب  »

. دشابیم
(513 .« ) تسا نینچ  نیا  دنوادخ ، حیحص  تفرعم  و 

رگا و  تسا ، دـح  زا  نوزف  ناوارف و  ادـج  دروم  نیا  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  نادـناخ  زا  لوقنم  ثیداحا  تاـیاور و 
باتک ینیلک و  یفاکلا  دیحوت »  » باتک هب  دناوتیم  دروآ  تسد  هب  یهاگآ  دیحوت ، هنیمز  رد  اهنآ  تانایب  زا  هک  دـشاب  نآ  ناهاوخ  یـسک 

. دیامن هعجارم  امهیلع ، ) هللا  ناوضر   ) هیوباب نب  قودص  دیحوت » »

باتک ملع   2

لقتسم و بتک  نف ، هس  نیا  زا  کی  ره  هرابرد  هک  تسا  هتفای  رارقتسا  نف ، هس  رد  احالطـصا  میرک ، نآرق  هب  طوبرم  فراعم  مولع و  ینعی 
: تسا هدش  قالطا  ملع »  » هملک اهنآ  زا  کی  ره  رب  فیلات و  ياهناگادج 

. دشابیم میرک  نآرق  هبکرم  هدرفم و  تاملک  فورح و  لاوحا  عاضوا و  تخانش  نآ ، فده  ضرغ و  هک  تسا  دیوجت  ملع  لوا -  نف 
، ملع نیمه  رد  اهنآ  لاثما  فورح و  میخفت  هلاما و  ماغدا و  تافخا و  راهظا و  دم و  اهنآ و  تایصوصخ  فورح و  جراخم  تخانش  ارهق  و 

لزاـن اـهنآ  قبط  رب  میرک  نآرق  هک  تسا  یئاـنب  بارعا و  فلتخم  هوجو  تخانـش  نآ ، زا  روـظنم  هک  تئارق  ملع  مود -  نف  تسا . جردـنم 
ثحابم زا  ياهلـسلس  ملع ، نیا  رد  تسا . هدـش  لقن  رتاوت  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  زا  تروص  ناـمه  هب  و  هدـیدرگ ،

هب طوبرم  ثحابم  هدیمان و  ملع  کی  ار  تئارق ) دـیوجت و  : ) ملع ود  نیا  یهاگ  اذـل  تسا . جردـنم  دـیوجت ، ملع  ینعی  لوا ، نف  هب  طوبرم 
. دننکیم فیلات  باتک  کی  رد  اعومجم  ار  اهنآ 

ياوتحم نیماضم و  ات  تسنآ  ياهتمکح  ماکحا و  جارختسا  میرک و  نآرق  دصاقم  یناعم و  تخانش  نآ ، فده  هک  ریسفت  ملع  موس -  نف 
. دندرگ نآ  دنب  ياپ  المع  نیملسم  هدش و  هتفرگ  راک  هب  اهنآ  لاثما  یهن و  رما و  ظعاوم و  ماکحا و  دروم  رد  ینامسآ  باتک  نیا 

یهاگ هچرگا  دریگیم ، رارق  قیقحت  دروم  اهنآ  لاثما  هباشتم و  مکحم و  خوسنم و  خـسان و  تخانـش  هب  طوبرم  لـئاسم  اـبلاغ  ملع  نیا  رد 
ملع زا  يادج  شناد  ملع و  کی  ناونع  هب  اصاصتخا  هدش و  یـسررب  ثحب و  هناگادج -  القتـسم و  میرک -  نآرق  خوسنم  خسان و  هلئـسم 

تبـسانم هب  ار -  خوسنم  خـسان و  هب  طوبرم  لئاسم  میرک ، نآرق  ریـسفت  بتک  رثکا  هک  میدرگ  روآداـی  دـیاب  یلو  ددرگیم . یقلت  ریـسفت ،
. دنهدیم رارق  یسررب  ثحب و  دروم  تسا -  هلئسم  نیا  فده  لماش  هک  تایآ  زا  ياهراپ  ریسفت 
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دای نآ  زا  ياهمـش  هک   ) دروخیم مشچ  هب  یناوارف  راثآ  رابخا و  ثیداحا و  نآ ، نتخومآ  هب  قیوشت  ریـسفت و  ملع  شزرا  تیمها و  هرابرد 
(: دوشیم

تسا هدمآ  ( 514  ) اریثک اریخ  یتوا  دـقف  ۀـمکحلا  یتؤی  نم  ءاشی و  نم  ۀـمکحلا  یتؤی  هیآ  هرابرد  سابع  نبا  زا  عوفرم »  » یثیدـح یط  رد 
: تفگ يو  هک 

. دشابیم میرک  نآرق  نامه  تمکح ، زا  روظنم 
یب و  دـب ، ای  بوخ  زا  معا  یـسک -  ره  اریز  تسا ؛ میرک  نآرق  ریـسفت  تمکح ، زا  دوصقم  هک  تسا  هدـش  لقن  ومه  زا  نآ  حیـضوت  رد  و 

. دناهدرک تئارق  ار  میرک  نآرق  راکهانگ -  هانگ و 
: تفگ هک  تسا  سابع  نبا  نیمه  زا  و 

دـشابیم میرک  نآرق  ياهلثم  ینعی  لاثما ، مارح و  لـالح و  رخؤم ، مدـقم و  هباـشتم ، مکحم و  خوسنم ، خـسان و  تخانـش  تمکح ، زا  دارم 
(515)

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن 
يالبال زا  اهیتفگش  نیا  ناهاوخ  ایوج و  هدرک و  یئوج  یپ  ار  نآ  ياهیتفگـش  و  دینک ، تئارق  تسرد  یبرع و  طباوض  تیاعر  اب  ار  نآرق  »

(516 .« ) دیشاب نآ 
: تفگ هک  تسا  یملس  نمحرلادبع  وبا  زا 

نآ ناراـی  هک  درک  لـقن  نینچ  اـم  يارب  دوـب  دـهعلا  بیرق  اـم  هب  تبـسن  هک  ملـس ) هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوـسر  هباحـص  زا  یکی 
. دنتخادرپیمن رگید  هیآ  هد  نتفرگارف  هب  دندناسریمن -  مه  هب  یهاگآ  لمع ، ملع و  ظاحل  زا  هک  ار  ياهیآ  هد  ترضح ،

: تفگیم سابع  نبا 
راعشا یگدزباتش ، اب  هک  تسا  ینیـشن  هیداب  برع  نوچمه  درادن ، یتسرد  یهاگآ  نآ  ریـسفت  هب  یلو  دنکیم ؛ تئارق  ار  نآرق  هک  یـسک  »

(517 .« ) دناوخیم هلجع  اب  ار  نآ  هدرک و  عیطقت  ار 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن 

(518 « ) دروآ مهارف  خزود  شتآ  زا  ار  دوخ  ياوءام  هاگیاج و  دیاب  دیوگب ، نآرق  هرابرد  ینخس  مزال ، یهاگآ  ملع و  نودب  یسک  رگا  »
: تسا هدومرف  ومه  و 

باوص هب  هک  دنچ  ره  دروآ ، نابز  رب  ینخـس  شیوخ -  یـصخش  رظن  يأر و  ساسا  رب  ینآرق -  تایآ  حیـضوت  ریـسفت و  رد  یـسک  رگا  »
(519 .« ) تسا هتفرگ  شیپ  رد  ار  یطلغ  هابتشا و  راک  دیوگ ، نخس 

: دومرف زین  و 
.« دمآ دـهاوخ  مدرم  نایم  تمایق  زور  رد  نیـشتآ  يدـنب  ناهد  ماگل و  اب  دـنک ، زاربا  ار  ملع  زا  يراع  ینخـس  نآرق ، دروم  رد  یـسک  رگا  »

(520)
: دومرف ترضح  نآ  نینچمه 

هک تسا  یناسک  نآ  لاـثما  دوجو  دزاـسیم ، كاـنمیب  مگرم -  زا  سپ  نم -  ناوریپ  تما و  هب  تبـسن  ارم  زیچ  ره  زا  شیب  هک  یعوضوم  »
(521 .« ) دنیامنیم ریسفت  شرازگ و  نآ ، اب  هطبار  رد  ار  یلئاسم  دروم ، یب  اجیب و  هدومن و  لیوأت  یصخش ، رایعم  بسح  رب  ار  نآرق 

: دومرف مردپ  تفگ  هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 
رگا ینعی  « ) ددرگیم رفک  زرم  دراو  دـنک ) يریگ  هجیتن  رذـگهر ، نیا  زا  و   ) دـنز مه  هب  رگید  یـشخب  اـب  ار  نآرق  زا  یـشخب  یـسک  رگا  »

(522  ) دوش . یم رفاک  امسر  دنک  ریسفت  تسرد -  یهاگآ  ملع و  نودب  دوخ -  یصخش  حالص  هیرظن و  سایقم  اب  ار  نآرق 
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مدرم زا  ار  همـالع »  » ناونع بقل و  هک  میدروآ  ناـیم  هب  یـسک  زا  نخـس  میدرک ) وگتفگ  باـتک  نیا  رد  ملع ، هب  عجار  هک  یثحب  یط  رد  )
برع باسنا  تخانش  ظاحل  زا  وا  هک  دندرک  ضرع  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا یبن  هب  يو  هرابرد  هک  یـسک  دوب ، هدرک  تفایرد 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  دشابیم . درف  نیرت  هاگآ  یبرع ، راعشا  یلهاج و  مایا  اهنآ و  یناگدنز  ياهدادیور  و 

سپـس دـتفایم . دـنمدوس  تسا  اهنآ  دـجاو  هک  یـسک  لاح  هب  هن  و  دـناسریم ، يررـض  تسا  اهنآ  دـقاف  هک  یـسک  هب  هب  اهیهاگآ  نینچ 
: دومرف

: تسا زیچ  هس  زا  ترابع  افرص  دنمدوس ، دیفم و  یهاگآ  ملع و 
. همئاق تنس  هلداع ، هضیرف  همکحم ، هیآ 

(523  ) سا . رمث یب  هجوت و  لباقریغ  ینوزف  لضف و  دشاب ، نوریب  رما  هس  نیا  زا  هک  یئاهیهاگآ  ملع و  و 
نیا بسانتم  دودح  زا  هتـشگ و  مالک  هلاطا  بجوم  اهنآ  رکذ  تسا  نکمم  هک  تسا  هزادـنا  نادـب  نآرق  ریـسفت  ملع  تیمها  هرابرد  نخس 

. میئامنیم ءافتکا  رادقم  نیمه  هب  ریسفت  ملع  يالاو  شزرا  هئارا  رد  اذل  دنک . زواجت  باتک ،

ثیدح ملع   3

هراشا

: تفگ دیاب  ملع  نیا  هرابرد 
فراعم نیرتدنمهوکـش  شاداپ ، رجا و  تیمها  ظاحل  زا  تسا و  يرـشب  ياهـشناد  مولع و  نیرتالاو  نیرتدـنمجرا و  ینآرق ، مولع  زا  سپ 

نیموصعم همئا  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  هب  هک  تسا  یقیاقح  زا  ترابع  ملع  نیا  ياوتحم  دـیآیم . رامـش  هب  یناسنا 
، موصعم كاپ و  ياهتیصخش  نیا  زا  تفص -  ای  ریرقت و  رادرک و  راتفگ و  تروص  هب  هک  قیاقح -  نیا  دشابیم ؛ بوسنم  مالسلا ) مهیلع  )

نایب ماقم  رد  هک  یتالاح  هنوگره  هرخالاب  و   ) يرادیب باوخ ، تانکـس ، تاکرح ، یتح  دوشیم ، یقلت  ثیدح »  » ناونع هب  تسا  هدش  لقن 
ناونع تحت  هک  دـشاب  مدرم  يارب  ياهدـنزاس  قشمرـس  لمعلاروتـسد و  دـناوتیم  دوشیم  هدـهاشم  هزیکاـپ ، سدـقم و  دارفا  نیا  زا  مکح 

(. دوشیم لقن  ام  يارب  ثیدح » »
: دوشیم میسقت  هیارد  تیاور و  شخب : ود  هب  ثیدحلا  ملع 

تیاور ملع  فلا - 

ینعم نیا  هب  تسا . بوسنم  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هب  هک  تسا  یقیاقح  هب  ملع  زا  ترابع 
. دشابیم تیاور  ملع  زا  ترابع  نانآ ، ریرقت  لعف و  لوق و  زا  یهاگآ  عالطا و  هک 

هیارد ملع  ب - 

تخانـش و ینعم  هب  هیارد  ملع  هک  ینعم  نیا  هب  دشابیم ، ثیدحلا  ملع  زا  ترابع  نآ  زا  روظنم  فدـه و  ددرگ -  دای  قلطم  روطب  رگا  هک 
دشابیم تایاور  تالوقنم و  عاونا  يوار و  طئارش  میقـس و  حیحـص و  ثیدح  زا  عالطا  تیاور و  قرط  نتم و  ثیدح و  یناعم  هب  یهاگآ 

كالم و ار  لوبقم  تایاور  هجیتن ، رد  دوشیم و  دودرم  تایاور  لوبقم و  تایاور  نایم  زایتما  تخانـش  هب  قفوم  تاعلاطم  نیا  زا  ناسنا  هک 
. دهدیم رارق  دوخ  كرت  لعف و  رایعم 
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 - هیارد تیاور و  ملع  ود  اـب  هطبار  رد  ملع -  نیرتـمهم  هـلمج  زا  تـسا -  هدـش  یفرعم  ثیدـحلا » ۀـیارد   » ناوـنع هـب  هـک  یملع -  نـینچ 
هطساوالب و لماع  میقتـسم و  تلع  دیاب  زین  ار  هیارد  و  دشابیم ، لمع  زا  ترابع  ملع  نیا  یلـصا  فده  ضرغ و  اریز  ددرگیم ؛ بوسحم 

. درمشرب لمع  هب  تبسن  کیدزن  ببس 
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

ربخ و رازه  زا  رتهب  يدرگ ) قفوم  نآ  قبط  رب  لمع  هب  هجیتن ، رد  و   ) یبایزاب ار  نآ  ینعم  ینک و  كرد  الماک  ار  نآ  هک  يربخ  ثیدـح و  »
(. 524 « ) دزاس شوخلد  نآ  لقن  هب  ار  دوخ  ینک و  تیاور  ار  اهنآ  هک  تسا  یثیدح 

: دومرف ومه 
ات ( ) 525 « ) دـیناسر مه  هب  اـهنآ  هراـبرد  ار  یقیقد  كرد  دـیزاس و  لـماک  ار  دوـخ  مهف  كرد و  تاـیاور ، دروـم  رد  هـک  تـسا  امـش  رب  »

(. دینک ءافتکا  اهنآ  تیاور  لقن و  هب  افرص  هکنآ  هن  دیدرگ ، اهنآ  قبط  هب  لمع  هب  قفوم  ماجنارس ،
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  تسا  دیز  نب  ۀحلط  زا  و 

رامـش دـنراد و  رارق  تیلقا  رد  نآ  دروم  رد  لمع  هب  دـنب  ياپ  دارفا  ینعی  ناگدـننک ، تیاعر  و  دنرایـسب ، میرک ، نآرق  ناگدـننک  تیاور  »
اور تناـیخ  لـغد و  شغ و  نآرق ، هب  تبـسن  دنتـسه و  هاوـخریخ  ثیدـح ، هب  تبـسن  هـک  يدارفا  اـسب  هـچ  دـنهدیم . لیکـشت  ار  یکدـنا 

نیگهودنا تیاور ، مدـع  ار  نالهاج  و  دزاسیم ؛ نیگمغ  ننـس ، هب  تبـسن  تیاعر  مدـع  ای  نتـسنادن و  ار  نادنمـشناد  ءاملع و  دـنرادیم .
(. 526 « ) دنکیم

ثیدح تیمها  هرابرد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نانخس 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  نخـس  تسا  هدیـسر  ام  هب  ثیدح  تفارـش  تلیـضف و  رد  هک  یثیداحا  رابخا و  هلمج  زا 
: دومرف هک  دشابیم 

دنیامن غالبا  يدارفا  هب  ار  دوخ  تاعومسم  نارضاح ، هک  دراد  دوجو  دیما  نیا  اریز  دننک ؛ غالبا  ارم  نخـس  بئاغ ، دارفا  هب  دیاب  نارـضاح  »
(527 .« ) دنشاب رت  هاگآ  رتاونش و  شوگ  ياراد  رتاریذپ و  اهنآ  دوخ  زا  هک 

نآ دونشب و  ام  زا  ینخس  هک  دزاس  شنامداش  مرخ و  دروآ و  مهارف  یسک  يارب  ار  یطاشن  رپ  یناگدنز  شوخ و  راگزور  لاعتم ، دنوادخ  »
ياههیام ناگدنراد  هقف و  نالماح  هک  دتفایم  قافتا  نینچ  یهاگ  اریز  دیامن ؛ غالبا  نارگید  هب  ار  نآ  ات  دنک  ینابهاگن  ظفح و  تسرد  ار 

. دنشاب نید  رد  يرتنوزف  شنیب  ياراد  اهنآ  هک  دنزاس  لقتنم  یناسک  هب  ار  دوخ  ینید  شنیب  ینید ، تریصب 
(528 .« ) درادن نآ  زا  ياهرهب  هقف ، لماح  یهاگ  زین  و 

ددرگ اپرب  یعورشم  تسرد و  هویش  تنس و  رذگهر ، نیا  زا  ات  دنک  غالبا  مالسا ، ناوریپ  تما و  هب  ار  ام  زا  ینخـس  ثیدح و  یـسک  رگا  »
(529 .« ) دوب دهاوخ  یسک  نینچ  شاداپ  تداعس ، تشهب و  درادرب ، هنخر  دنکش و  مهرد  یفیخس  يروآون  تعدب و  ای  و 

: دنتفگ سلجم  نارضاح  داهد . رارق  شیوخ  تمحرم  دروم  ارم  نانیشناج  لاعتم ، دنوادخ  »
؟ دنتسه یناسک  هچ  امش  ءافلخ  هک  میدرک  ضرع  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

: دومرف
(530 .« ) دنهدیم میلعت  مدرم  هب  ار  اهنآ  دننکیم و  لقن  نارگید  يارب  ارم  نانخس  ثیداحا و  دنیآیم و  نم  زا  سپ  هک  دنتسه  یناسک 

زور رد  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  دـنک ، ظفح  دراد -  يدـنویپ  تما ، نیا  نیئآ  نید و  اب  هک  ار -  ثیدـح  لهچ  نم ، ناوریپ  يارب  یـسک  رگا  »
وا شخبورین  رای  عیفش و  زین  نم  و  دومرف ، دهاوخ  روشحم  ثوعبم و  ینید  تریصب  دجاو  یتیصخش  هیقف و  دنمـشناد  کی  ناونع  هب  تمایق 

(531 .« ) دوب مهاوخ  يو  تیثیح  نیا  رب  هاوگ  و 
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. تسا هدیسر  ام  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا  هک  تسا  یثیدح  تارابع  زا  یشخب  هراپ و  نخس ، نیا 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر 

نانآ ات  دهد  میلعت  نارگید  هب  ار  اهنآ  ای  و  دنادرگ ، دنمدوس  ثیدح ، ود  نآ  رذگهر  زا  ار  نتـشیوخ  دریگارف و  ار  ثیدح  ود  یـسک  رگا  »
لاس تصش  تدم  هب  لاعتم  دنوادخ  یگدنب  تدابع و  زا  رتهب  یتدم ) هاتوک  ششوک  یعـس و  نینچ   ) دنوش دنمهرهب  ثیدح  ود  نآ  زا  زین 

(532 .« ) دشابیم
تمایق زور  رد  دزاس ، دودرم  ار  نآ  لاح ) نیع  رد  و  تسا ، نم  زا  هک  دنادب  و   ) هدیسر ودب  نم  هیحان  زا  هک  ینخس  ثیدح و  یـسک ، رگا  »

دینادیمن و   - ) دیاهدرکن یئاسانش  ار  نآ  الماک  هک  دیسر -  امش  هب  نم  زا  یثیدح  رگا  نیاربانب  مزیخیم . رب  همـصاخم  همکاحم و  هب  وا  اب 
: دیئوگب تسا ، ) نم  زا  هک 

(533 .« ) دنادیم رتهب  لاعتم  دنوادخ  ملعا =  هللا 
منهج رد  ار  ياهناخ  دیاب  ما ، هدرک  رما  نادب  نم  هک  دنک  در  ار  يزیچ  ای  و  ددنب ، غورد  نم  رب  هتـساوخ  هتـسناد و  ادـمع و  یـسک  هچنانچ  »

(534 .« ) دریگ يوءام  نآ  رد  ات  دشاب  هدامآ 
يوار و و  لوسر ، و  ادخ ، ینعی  سک ، هس  هک ) دنادب  دیاب   ) دنک بیذـکت  تسا -  هدیـسر  ودـب  نم  هیحان  زا  هک  ار -  یثیدـح  یـسک  رگا  »

(535 .« ) تسا هداد  رارق  بیذکت  دروم  ار  ثیدح  لقان 
نـشور ار  نآ  هداد و  یلقیـص  ار  اهلد  ثیدح ، اریز  دینیـشنب ؛ وگتفگ  هب  مه  اب  دینک و  تاقالم  ار  رگیدـمه  دـیزیخرب و  هرکاذـم  هب  مه  اب  »
یمزاب ار  دوخ  تیفافـش  ءالج و  دوشیم و  هدودز  ثیدح  هلیـسو  هب  راگنز  نآ  هک  دریگیم  راگنز  ریـشمش ، دننامه  اهلد  يرآ  دزاسیم .

(536 .« ) دبای

ثیدح تیمها  شزرا و  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نانخس 

: دومرفیم هک  مدینش  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  دیوگیم  هلظنح  نب  یلع 
(537 .« ) دینک یئاسانش  یبایزرا و  دننکیم  لقن  ام  زا  هک  یتایاور  بسح  رب  ار  مدرم  ياهلزنم  بتارم و  »

ثیداحا و نانآ ، ثاریم  دنراذگن . ثرا  هب  يرانید  مهرد و  دوخ ، زا  ءایبنا  هکنآ  رطاخ  هب  دنتسه ؛ ءایبنا  ناثراو  ینید ، نادنمشناد  ءاملع و  »
نوزف رفاو و  ياهرهب  ظح و  هب  دریگرب ، ار  ثیداحا  نیا  زا  ياهراپ  یسک  رگا  دنتشاذگ . ياج  هب  دوخ  زا  هک  دشابیم  ناشثیداحا  زا  یتانایب 

هب یناـسک  هچ  زا  ار  اـهنآ  هدرک و  مهارف  یئارجم  هچ  زا  ار  فراـعم  اـهیهاگآ و  هنوگ  نیا  هک  دـیرگنب  نیارباـنب  دـباییم . تسد  دـح ، زا 
هک دنراد  دوجو  یلداع  دارفا  نانیـشناج و  يرـصع  ره  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ نادـناخ  نایم  رد  اریز  دـیروآیم ؛ تسد 

(538 .« ) دنیامنیم درط  عفر و  نید  زا  ار  نادان  دارفا  تسردان  هیجوت  لیوأت و  نایارس و  هوای  باستنا  نایوگ و  هفازگ  فیرحت 
: مدرک ضرع  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب  تفگ  هک  تسا  هدش  تیاور  رامع  نب  ۀیواعم  زا 

نیا بولق  رد  ار  نآ  ياوتحم  نیماضم و  دزاسیم و  رـشتنم  مدرم  ناـیم  رد  ار  نآ  دـنکیم و  لـقن  ناوارف  ار  امـش  ثیدـح  هک  تسا  يدرف 
. درادیم راوتسا  نیزگیاج و  امش  نایعیش  زین  مدرم و 

درف ود  نیا  زا  کیمادک  ایآ  دهدن ، تسد  وا  يارب  یتیقفوم  نینچ  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  یئاسراپ  دباع و  درف  امش  ناوریپ  نایم  رد  دیاش  و 
: دومرف ترضح  دنتسه ؟ يرتنوزف  تفارش  تلیضف و  ياراد  امش  هاگدید  زا 

« دراد يرترب  تلیضف و  دباع  رازه  رب  وا  درادب ، راوتسا  ار  ام  ناوریپ  نایعیش و  بولق  هلیسو  نادب  ات  دنکیم  لقن  ناوارف  ار  ام  ثیدح  هکنآ  »
(. 539)

: دیوگیم ریصب  یبا 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 527 

http://www.ghaemiyeh.com


 - تسا هدـش  دای  اهنآ  زا  ( 540  ) هنـسحا نوعبتیف  لوقلا  نوعمتـسی  نیذـلا  هیآ  رد  هک  يدارفا -  نآ  هب  عجار  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 
: دومرف مدرک . لاؤس 

نارگید يارب  دیاهدینـش -  هک  روطنامه  تساک -  مک و  یب  ار  نآ  و  دـنهدیم ، ارف  شوگ  نانخـس  هب  هک  دنتـسه  یناسک  زا  ترابع  نانآ  »
(541 .« ) دننکیم وگزاب 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تفگ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 
دشاب قح  هب  ثیدح ، نآ  رگا  دیهد . تبسن  تسا  هدرک  وگزاب  امش  يارب  هک  یسک  هب  ار  نآ  دیروآیم  نابز  رب  ار  ینخس  ثیدح و  یتقو  »

(542 .« ) دش دهاوخ  رجنم  نآ ، هدنیوگ  يوار و  نایز  هب  دشاب  قحبان  غورد و  رگا  و  دوب ، دهاوخ  امش  عفن  هب 
: دومرف هک  میدینش  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هک  دناهتفگ  نارگید  نامثع و  نب  دامح  ملاس و  نب  ماشه 

. مردپ ثیدح  نم ، ثیدح  »
. مدج ثیدح  مردپ ، ثیدح  و 

(. مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  ثیدح  مدج ، ثیدح  و 
(. مالسلا هیلع   ) نسح ماما  ثیدح  نیسح ، ماما  ثیدح  و 

(. مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ثیدح  نسح ، ماما  ثیدح  و 
(. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ثیدح  نینمؤملاریما ، ثیدح  و 

(543 .« ) دشابیم لج ) زع و   ) دنوادخ راتفگ  ادخ ، لوسر  ثیدح  و 

هقف  4

. دشابیم قیقد  بلاطم  روما و  مهف  كرد و  ینعم  هب  ای  مهف و  كرد و  قلطم  ینعم  هب  نآ  هشیر  لصا و  رد  هژاو  نیا 
هب نآ  یلیـصفت  ياهلیلد  زا  یهاگآ  ملع و  نیا  هکنآ  رب  طورـشم  تسا  یلمع  یعرف و  یعرـش  ماکحا  هب  یهاگآ  زا  تراـبع  احالطـصا  و 

. دیآ مهارف  یلمع  نینچ  لیلد ، صن و  زا  طابنتسا  قیرط  زا  هکنآ  ای  دشاب و  لیلد  صن  هب  دنتسم  هکنآ  زا  معا  دیآ ؛ تسد 
دـئاوف و یتعاـط ، نینچ  هک  تسا  وا  تاـیهنم  زا  باـنتجا  یهلا و  رماوا  زا  تعاـطا  یعرف ، یعرـش  ماـکحا  هب  یلالدتـسا  مـلع  هـقف و  هدـئاف 

. دناسریم رمث  هب  ناسنا  يارب  ار  يورخا  يویند و  ياههرهب 
هدمآ نآ  یط  رد  هک  تسا  یثیدح  تسا  هدش  دراو  نآ  هب  طوبرم  بادآ  اهنیئآ و  هقف و  ملع  تفارش  تلیـضف و  رد  هک  یثیداحا  هلمج  زا 

: تسا
ای و  ( 544 « ) درادیم ینازرا  يو  هب  ار  ینید  تریـصب  تهاـقف و  قیفوت  تسا ، ناـهاوخ  ار  وا  تداعـس  ریخ و  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  یـسک  »

: دیوگیم هک  یثیدح 
درف رازه  دوجو  زا  رت  تخس  رتدنیآ و  شوخان  رتاسرف و  تقاط  ناطیش -  هاگدید  زا  ینید -  تریـصب  دجاو  دنمـشناد  هیقف و  کی  دوجو  »

(545 .« ) دشابیم اسراپ  دباع و 
: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

: دسریمن مه  هب  یقفانم  درف  چیه  رد  تیصوصخ  ود  تلصخ و  ود  »
(546 .« ) ینید تریصب  هقف و  يرگید  و  هدیدنسپ ، وکین و  شور  هار و  یکی 

: تسا هدومرف  ومه  و 
. تسا ینید  شنیب  بسک  هقف و  لیصحت  لاعتم ، دنوادخ  یگدنب  تدابع و  نیرتتلیضف  رپ  »
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(547 .« ) تسا يراکزیهرپ  عرو و  يرادنید ، مسر  هار و  نیرت  جرارپ  و 
: تفگ هک  تسا  يردخ )  ) دیعس یبا  زا 

هقف و هب  نانآ ، نخـس  دـندمآیم -  مه  درگ  یتسـشن  رد  هک  هاگنآ  وا -  ناراـی  باحـصا و  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  »
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ای  درکیم و  تئارق  ار  ياهروس  یـسک  هک  یتقو  رگم  دـشیم ، طوبرم  ینید  لئاسم  زا  یهاـگآ 

(548 .« ) دومرفیم رما  ياهروس ، تئارق  هب  ار  یسک 
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا : نامثع  نب  دامح 

(549 .« ) دیامرفیم انشآ  هیقف و  نید ، رما  رد  ار  وا  دشاب ، یسک  تداعس  ریخ و  ناهاوخ  لاعتم ، دنوادخ  هک  هاگنآ  »
: دیوگیم ناهد  ریشب 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
هب ام -  نارای  زا  يدرف  ره  ریـشب  يا  تشاد . دـنهاوخن  ياهرهب  یکین  ریخ و  زا  دنتـسه  ینید  تریـصب  هقف و  دـقاف  هک  ام  نارای  زا  کیچیه  »

دنمزاین نیفلاخم  هب  هک  هاگنآ  و  دش ، دهاوخ  دنمزاین  نیفلاخم  هماع و  هب  ماجنارـس  دـنکن ، يزاین  یب  ساسحا  ینید -  شنیب  نتـشاد  رطاخ 
(550 .« ) دنهدیم قوس  تلالض  باب  یهارمگ و  ریسم  رد  دمهفب -  هکنآ  نودب  و  هاگآدوخان -  ار  وا  ددرگ ،

: دومرف هک  مدینش  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  تفگ  هک  تسا  رمع  نب  لضفم  زا 
رگا اریز  دیـشابن ؛ درگارحـص  ناس  هب  نانیـشن و  هیداب  بارعا و  نوچمه  و  دیـشاب ، تریـصب  تهاـقف و  ياراد  دوخ ، نیئآ  نید و  رد  دـیاب  »

دریگیم و رب  وا  زا  ار  دوـخ  تـمحرم  فـطل و  رظن و  لاـعتم  دـنوادخ  دـشاب  مورحم  مزـال ، شنیب  هـقف و  زا  یهلا  نـیئآ  نـید و  رد  یـسک 
(551 .« ) دنادرگیمن هزیکاپ  ار  وا  لمع  ای  دریذپیمن و  وا  زا  هزیکاپ ، ملاس و  يراک  ناونع  هب  ار  یلمع  هنوگچیه 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  بلغت  نب  نابا 
.« دندرگ یفاک  شنیب  هقف و  ياراد  نید ، رما  رد  ات  دریگ  رارق  هنایزات  هجنکش  راشف  ریز  نم  نارای  تروص  رس و  هک  مرادیم  تسود  یتح  »

(552)
: تسا هتفگ  نابا  نامه 

: درک ضرع  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب  يدرم  »
عمج نایم  رد  دـیامن و  رایتخا  ینیـشن  هناخ  یلو  دـنک ؛ بسک  یتهاـقف  دـبایزاب و  ار  تماـما  ینعی  تقیقح ، نیا  يدرف  رگا  مدرگ ، تناـبرق 

: دومرف تسیچ )؟ وا  هرابرد  امش  رظن  دناسرن ، مه  هب  یئانشآ  اهنآ  اب  و   ) دوشن هتخانش  ددرگن و  نایامن  نارای ، ناتسود و 
ءافتکا دوخ  صخـش  هرابرد  ینید  شنیب  هب  هکنیا  اـب  ( ) 553 « ) تسا ینید  شنیب  تهاـقف و  ياراد  یـصخش  نینچ  تفگ  ناوتیم  هنوـگچ 

.)؟ دزرویم غیرد  نارگید ، هب  نآ  میلعت  زا  دنکیم و 
: دومرفیم هک  مدینش  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  تفگ  هک  تسا  هزمح  نب  یلع  زا 

نیـشن هیداب  یبارعا و  يدرف  حطـس  رد  دیـشاب ، ینید  شنیب  تریـصب و  دـقاف  امـش  رگا  اریز  دـیئامن ؛ تریـصب  بسک  دوخ  نیئآ  نید و  رد  »
: دیامرفیم میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  درک . دیهاوخ  لزنت  هاگآان 

(554  ) نورذحی مهلعل  مهیلا  اوعجر  اذا  مهموق  اورذنیل  نیدلا و  یف  اوهقفتیل 
زا نانآ  دیاش  ات  دنناسرتب ، هدرک و  دیدهت  ار  نانآ  دندرگیم  رب  شیوخ  هعماج  موبداز و  هب  هک  هاگنآ  دـننک و  بسک  یتریـصب  نید ، رد  ات 

.« دنشاب رذح  رب  نآ  زا  دنسرتب و  هانگ 
: دیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 

هزادنا و  راوگان ، ثداوح  بئاصم و  ربارب  رد  يرادیاپ  ربص و  و  ینید ، شنیب  تهاقف و  لیصحت  نامه  ناسنا ، تیـصخش  تیمامت  لامک و  »
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(. 555 « ) تسا تشیعم  رد  داصتقا  ینعی  یناگدنز ، جئاوح  یبایزرا  يریگ و 
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  دلاخ  نب  نامیلس 

(. 556 « ) تسین ینید  هاگآ  ناسنا  هیقف و  کی  گرم  زا  رت  بوبحم  ناطیش -  هاگدید  زا  نینمؤم -  زا  کیچیه  گرم  »
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زین  و 

زیچ چـیه  هک  دـیآیم  دـیدپ  مالـسا  نامزاس  رد  یفاکـش  هنخر و  دوریم ، ایند  زا  ینید  شنیب  دـجاو  يدرف  نمؤم و  هیقف  کی  هک  هاـگنآ  »
(. 557 « ) دیامن ناربج  میمرت و  ار  نآ  دناوتیمن 

: دومرفیم هک  مدینش  مالسلاامهیلع )  ) رفعج نب  یسوم  نسحلا  یبا  ماما  زا  دیوگیم  هزمح  نب  یلع 
ار يادـخ  نآ ، رد  وا  هک  ياهقطنم  نیمزرـس و  نینچمه  ناگتـشرف و  دوریم ، ایند  زا  نید ) رما  رد  هاگآ  هیقف و  و   ) نامیااب درف  کی  یتقو  »
و دـنیرگیم ؛ وا  نادـقف  رد  دربیم ، توکلم  ملاع  جوا  هب  ار  نمؤم  درف  نیا  لامعا  هک  نامـسآ  ياههاگرذـگ  باوبا و  و  درکیم ، تدابع 

یهاگآ تهاقف و  دجاو  هک  ینامیا  اب  دارفا  اریز  دنک ؛ میمرت  ار  نآ  دناوتیمن  يرگید  زیچ  چـیه  هک  دـیآیم  دوجو  هب  مالـسا  رد  ياهنخر 
(558 .« ) دنشابیم تنایص  ظفح و  يارب  رهش  مکحتسم  ياههعلق  هراب و  ژد و  نوچمه  دنتسه  ینید 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
هدومن و تریصب  بسک  نید  رما  رد  و  هدوب ، ناسرپ  ایوپ و  ایوج و  هک  هاگنآ  رگم  دننیبب  یگداشگ  یخارف و  رد  ار  دوخ  دنناوتیمن  مدرم  »

مه يرادزار  هیقت و  تروص  هب  ول  و  ار -  ماـما  نآ  ياـههتفگ  تسا  اور  يدارفا  نینچ  يارب  طـقف  دـننک . یئاسانـش  ار  دوخ  ياوشیپ  ماـما و 
. دنیامن لمع  نادب  و  ( 559 « ) دنریگارف دشاب - 

رب دـیاب  و  تسا ، هدیـسر  اـم  هب  ینید  ياهـشناد  یعرـش و  مولع  اـب  طاـبترا  رد  اـصاصتخا  هک  تسا  یثیداـحا  زا  یـشخب  روکذـم ، تاـیاور 
نیا هتـشذگ  ياهثحب  یط  رد  نآ  زا  ياهمـش  هک  یتایاور  تسا ، هدـش  دراو  ملع  قلطم  هراـبرد  هک  دوزفا  ار  یتاـیاور  راـبخا ، نیا  هعومجم 

. دش يروآدای  باتک 

نید یعرف  ياهشناد  مولع و  لصف 2 

هراشا

: تسا اهنآ  رب  فقوتم  یعرش  ینید و  مولع  تخانش  تفرعم و  هک  تسا  یمولع  زا  ترابع  یعرف  ياهشناد  مولع و 

نآ تاقلعتم  لاعتم و  دنوادخ  هب  تفرعم  اما 

ققحت يارب  هداـس  یحطـس و  لـمأت  یـسررب و  هعلاـطم و  فرـص  هکلب  تسین ؛ ینتبم  مولع ، زا  کـیچیه  رب  نآ ، هب  طوـبرم  لـئاسم  قـقحت 
. دشابیم یفاک  روکذم ، تخانش 

بجاو و درم ، ) نز و  زا  معا   ) فـلکم درف  ره  رب  لاـعتم ) دـنوادخ  تفرعم  ینعی   ) نآ لیـصحت  هک  یلقع  تسا  ياهلئـسم  عوـضوم ، نیا  و 
رد یـسرروغ  هچرگا  دراد . رارق  تبوـن  نیتـسخن  رد  دنتـسه  ترورـض  بوـجو و  ياراد  اـتاذ  هک  يروـما  راـنک  رد  و  دـشابیم ، يرورض 

هرابرد نایارس  هوای  نادحلم و  تاهبش  عفد  تیفیک  تخانش  زین  نآ و  بلاطم  یسررب  قیقحت و  لاعتم و  دنوادخ  تفرعم  هب  طوبرم  ثحابم 
. دشابیم فقوتم  نآ  لاثما  قطنم و  لیبق  زا  یلقع  مولع  زا  ياهراپ  هب  دنوادخ ،

میرک نآرق  ینعی  زیزع ، باتک  اما 
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وحن و فرـص و  لـیبق : زا  تیبرع  مولع  رب  نآ  ياوتحم  تخانـش  تفرعم و  اذـل  تسا ؛ هدـش  لزاـن  یئاـسر  حـضاو و  یبرع  ناـبز  هب  نوـچ 
، دـیقم قلطم و  صاخ ، ماع و  مکح  مولع ، نیا  رذـگهر  زا  ات  تسا  ینتبم  هقف ، لوصا  زین  یبرع و  تغل  عیدـب و  نایب و  یناـعم و  قاقتـشا و 

ماکحا ندیمهف  هک  یمولع  لیصحت  تفرعم و  نیاربانب ، سپ  دوش . هتخانش  ینآرق ، مولع  رگید  عاونا  زا  اهنآ  لاثما  نآرق و  هباشتم  مکحم و 
تفرعم دـشاب  ینیع  بجاو  میرک ، نآرق  تفرعم  رگا  هک  ياهنوگ  هب  دـشابیم  يرورـض  بجاو و  تسا  ینتبم  اهنآ  رب  میرک  نآرق  تایآ  و 

. دوب دهاوخ  ینیع  بجاو  زین  مولع  نیا 
. دوب دهاوخ  یئافک  بجاو  زین  مولع  نیا  تخانش  لیصحت و  دشاب  یئافک  بجاو  میرک ، نآرق  تفرعم  هچنانچ  و 

. درک میهاوخ  وگتفگ  الصفم  عوضوم  نیا  زا  يدعب  ثحابم  رد  هللا -  ءاش  نا  ام -  و 

يوبن ثیدح  اما 

. دش نایب  میرک  نآرق  هب  عجار  هک  تسا  ینخس  دننامه  نآ ، هرابرد  نخس 
زا ار -  ثیدـح  نالقان  تاور و  لاوحا  تفرعم  ثیدـح ، مولع  رد  دـیاب  هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ ینآرق  مولع  دـننامه  زین  ثیدـح ، مولع  و 

نیا زا  ثیدح  تخانش  دوش . هتخانـش  زاب  دودرم ، ثیداحا  زا  لوبقم  ثیداحا  نآ ، ساسا  رب  ات  دومن  هفاضا  لیدعت -  حرج و  هلئـسم  ظاحل 
. تسا لاجر  ملع  هژیو  هاگرظن ،

هقف اما 

فقوت ینید -  یلـصا  مولع  ینید و  یعرف  مولع  زا  معا  رکذـلا -  قباس  مولع  مامت  رب  دـناسریم ، مه  هب  ملع  نیا  هرابرد  ناسنا  هک  یتفرعم 
. دراد

مالک اما 

ظفاح و غلبم و  تخانـش  زین  رازگنوناق و  نآ  تمکح  لدـع و  رازگنوناق و  عراـش و  تخانـش  هب  ینید  نیناوق  عرـش و  تفرعم  هک  اـجنآ  زا 
نآرق رد  درک .) لیـصحت  ار  ملع  نیا  البق  دیاب   ) تسا ینتبم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  ینعی  نوناق ، نیا  رادـساپ 

نتخومآ راک  ردنا  تسد  هک  يدرف  ره  رب  اذل  تسا ؛ طوبرم  یهقف ، لئاسم  یعرـش و  ماکحا  هب  هک  دراد  دوجو  هیآ  دـصناپ  دودـح  میرک ،
ماکحا هرابرد  هک  ار  یثیداحا  زا  رادقم  نآ  دیاب  ثیدح  دروم  رد  یلو  دنادب . ار  تایآ  نیا  ریـسفت  تسا  مزال  دشابیم  یلالدتـسا  هقف  ملع 

. دیامن طابنتسا  ینآرق ، تایآ  زین  ثیداحا و  نیا  زا  ار  نید  ماکحا  دناوتب  ات  دنک  یئاسانش  تسا  یهقف  لئاسم  و 
ریاس هب  دیاب  دماین ) تسد  هب  رظن  دروم  مکح  هنیمز  رد  یثیداحا  تایآ و  ینعی   ) دوبن ریذـپ  ناکما  ذـخأم  ود  نیا  زا  ماکحا  طابنتـسا  رگا  و 

رد لیلد  ود  نیا  طباوض  هک  لقع  لیلد  عامجا و  لیبق : زا  دومن  جارختـسا  اـهنآ  زا  ار  یهقف  ماـکحا  ناوتیم  هک  ياهلدا  دـنک ، هعجارم  هلدا 
. تسا هدش  صخشم  هقف » لوصا   » ملع

قطنم اما 

و دومن ، یباـیزرا  یـسررب و  مقـس ، تحـص و  رظن  زا  نآ  هیاـس  رد  ار  هلدا  هنوگره  ناوـتیم  هک  تسا  یـشزرارپ  يرازبا  یلآ و  ملع  کـی 
. تفایزاب تسین  بولطم  هب  لصوم  هک  یتامدقم  زا  دناسریم  حیحص  هجیتن  بولطم و  هب  ار  ناسنا  هک  یتامدقم  قطنم ، نازیم  اب  ناوتیم 

. دنهدیم لیکشت  ار  یعرش  مولع  یئانبریز  ياهشناد  يداینب و  مولع  ( ، 560  ) للع هد  اذهیلع 
(561  ) شاب یم . ملع  هدزاود  زا  ترابع  دنهدیم  نامزاس  ار  هقف  یئانبم  ياهشناد  هیاپ و  مولع  هک  یمولع  عومجم  و 
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مولع زا  یخرب  اـی  هقف و  لوـصا  ملع  رد  اـبلاغ  قاقتـشا  ملع  اریز  دـسریم ؛ ملع  تشه  هب  اـعومجم  نیودـت ، فیلاـت و  ظاـحل  زا  موـلع  نیا 
(. دنوشیم فیلات  نیودت و  ملع ، کی  تروص  هب  ودنیا  و   ) تسا جردنم  تیبرع 

، فرـص ملع  هکنانچ  دـنوشیم ، ضرف  ملع ، کی  تروص  هب  هدـش و  عمج  اجکی  تانودـم ، بتک و  رثکا  رد  عیدـب  نایب و  یناعم و  ملع  و 
هدرک نیودت  رگیدکی  زا  ادج  لقتـسم و  ار  مولع  نیا  یـسک  هک  هداتفا  قافتا  رتمک  دروخیم و  مشچ  هب  نودم ، بتک  رثکا  رد  وحن  اب  ماوت 

هک یناسک  ءارآ  نایم  ناوتیم  تقد  لمأت و  اب  اذـه  یلع  دـناهدش . فیلات  اماوت  مه  راـنک  رد  ناینیـشیپ  بتک  رد  مولع  نیا  هژیو ، هب  دـشاب ؛
رارقرب یگنهامه  شزاس و  دـننکیم ، یفرعم  ملع  تشه  زا  ترابع  ار  مولع  نیا  هک  یناسک  يأر  دـننادیم و  ملع  هدزاود  ار  هقف  هیاپ  مولع 

. تخاس
. ددرگن غیرد  تقد  لذب  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  متسه  نآ  ناهاوخ  تیقفوم ، دیما  هب 

نآ هب  طوبرم  لئاسم  ینید و  مولع  تیمها  بتارم  تاجرد و  بلطم 2 

هراشا

: دندرگیم میسقت  هلحرم  هس  هب  اهنآ  بتارم  تاجرد و  تیمها  ظاحل  زا  ینید  ياهشناد  مولع و  ماکحا 
ینیع بوجو   - 1
یئافک بوجو   - 2
بابحتسا تنس و   - 3

ینیع بجاو  فلا - 

، دارفا زا  ياهدع  هلیـسو  هب  نآ  ءادا  ینعی   ) دشابن ریذـپ  ناکما  ینیع  بجاو  تروص  هب  زج  نآ  ماجنا  ءادا و  هک  تسا  یبجاو  رما  زا  ترابع 
هک تسا  نـیا  ( 562  ) ملـسم لـک  یلع  ۀـضیرف  ملعلا  بلط  ثیدـح  زا  روظنم  تفگ  دـیاب  و  دوشیمن ) نارگید  زا  فیلکت  طوقـس  بجوم 

. تسا ینیع  بجاو  درم -  نز و  زا  معا  ناملسم -  درف  ره  رب  شناد  ملع و  لیصحت 
. ددرگ یمزاب  كرت  لعف و  داقتعا و  هب  ًالآم  ینیع  بجاو  و 

: داقتعا  - 1
هللا یلـص   ) ءایبنالا متاخ  ترـضح  تلاسر  لاعتم و  دنوادخ  تینادحو  هب  ینورد  یهاوگ  رارقا و  نیتداهـش و  هب  داقتعا  زا  تسترابع  داقتعا 

تـشادرواب ماما و  تماما  هب  نامیا  و  تسا ، عنتمم  وا  هب  تبـسن  ای  بجاو و  دنوادخ ، دروم  رد  هک  یقیاقح  هب  داقتعا  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و 
غالبا مدرم  هب  لاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  ترخآ -  ایند و  هب  طوبرم  لـئاسم  رد  ملـس - ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  هک  یماـکحا 

یلص  ) مرکا لوسر  بناج  زا  هک  هدیسر  توبث  هب  نیرفآ  نیقی  شخب و  نانیمطا  هلدا  قیرط  زا  رتاوت و  اب  هک  یقیاقح  لئاسم و  تسا ، هدرک 
. دشابیم ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

هب مه  نآ  یئافک -  بجاو  ناونع  هب  مالک ، ملع  قیقد  ثحابم  رد  شواک  قیقحت و  نیملکتم و  هلدا  لیبق  زا  لـئاسم  نیا  رب  دازاـم  لیـصحت 
. دشابیم مزال  نیملسم  رب  نایارس -  هوای  نادناعم و  تاهبش  عفر  مالسا و  سدقم  نید  زا  يرادساپ  تنایص و  روظنم 

: لعف  - 2
هب زامن  تقو  ندیـسر  زا  شیپ  ای  و  زامن ، تقو  ندیـسر  ندوب و  فلکم  تروص  رد  هتبلا  زامن -  تابجاو  نتفرگارف  زا  ترابع  لمع  لعف و 

. دشابیم بجاو  نآ  ملعت  تروص  نیا  رد  هک  تفرگ -  ارف  ار  زامن  مسارم  تدم ، نآ  رد  ناوتب  هک  يرادقم 
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یتروص نامه  هب  زامن و  دـننامه  اهنآ  نتفرگارف  فورعم ، هب  رما  داهج ، جـح ، هزور ، ةوکز ؛ لیبق : زا  رگید  فیلاکت  ریاس  ماکحا  تخاـنش 
. دش رکذ  ینیع  بجاو  رد  هک  تسا 

: دننام هقف  رگید  باوبا  اما  و 
، هقف بتک  رد  روکذم  بابـسا  تاررقم و  بسح  رب  هک  تسا  ینیع  بجاو  یتروص  رد  اهنآ  ماکحا  نتخومآ  لیـصحت و  تاعاقیا ، دوقع و 

. دوب دهاوخ  یئافک  بجاو  تروص  هب  اهنآ  نتخومآ  تروصنیا  ریغ  رد  و  دسرب ، بوجو  زا  هلحرم  نیا  هب 
اهنادب ریزگان ، یناگدنز  رد  ناسنا  هک  اهنآ -  لاثما  تاسوبلم و  اهیندیشون و  اهیکاروخ و  اب  هطبار  رد  مارح  لالح و  هرابرد  ملع  لیصحت 

. دشابیم ینیع  بجاو  تسا -  دنمزاین 
يارب ناگدرب ، قوقح  زین  و  دنتـسه -  رـسمه  ياراد  هک  یناسک  يارب  يرـسمه -  تیجوز و  طباور  هب  طوبرم  ماکحا  تخانـش  نینچمه  و 

. تسا ینیع  بوجو  دح  رد  دنشابیم ، كولمم  ياراد  هک  یناسک 
: كرت  - 3

هب هک  یبلاطم  هلمج  زا  دـنک . بانتجا  يروما  زا  ات  میدرک  دای  اهنآ  زا  لعف ، هرابرد  هک  ددرگیم  طوبرم  یتاـعوضوم  ناـمه  هب  هلئـسم  نیا 
زاغآ رد  هک  يروطنامه  ددرگ ، یقلت  كرت ، هب  طوبرم  تاعوضوم  نیرتمهم  ناونع  هب  دیاب  هکلب  و  دراد -  طابترا  بانتجا ، كرت و  هلئسم 

تیـصخش هدنـشک  کلهم و  تافـص  زا  ار  شیوخ  بلق  دـناوتیم  اهنآ  هیاس  رد  ناسنا  هک  تسا  یقیاقح  نتفرگارف  میدروآ -  باـتک  نیا 
. دنک يزاسکاپ  هیفصت و  اهنآ  لاثما  ربکت و  یئاتسدوخ ، بجع و  دسح ، ءایر ، لیبق : زا  یناسنا 

نـیرت و شزرارپ  هـک  یملع  تـسا ، هـتفرگ  رارق  یــسررب  ثـحب و  دروــم  يرگید  هناگادــج  مـلع  رد  بـلطم  نــیا  هــب  طوــبرم  لــئاسم 
هک هداهن  یگدوسرف  ساردنا و  هب  ور  نانچنآ  قالخا ) ملع  ینعی   ) ملع نیا  هنافساتم  یلو  دیآیم . رامش  هب  اهشناد  مولع و  نیرتدنمهوکش 

. دروخیمن مشچ  هب  نآ  زا  يرثا  ایوگ 
زا سپ  دارفا  تصرف  تقو و  هکنآ  رطاـخ  هب  دریگ -  ماـجنا  غولب  زا  لـبق  دـیاب  ینیع  تاـبجاو  هنوگ  نیا  قـالخا و  ملع  نتفرگارف  نوـچ  و 

(563 « ) هبسح  » باب زا  ار  دوخ  نادنزرف  ناتسدریز و  هک  تسا  مزال  ياهداوناخ  تسرپرـس  یلو و  ره  رب  اذل  دشابیم -  هاتوک  رایـسب  غولب ،
 - دنزرف درم و  نز ، زا  معا  هداوناخ -  دارفا  زا  يدرف  ره  دیاب  تسا  هدش  دراو  هک  يروتـسد  بسح  رب  هکلب  دهد . رارق  یقالخا  میلعت  تحت 

. دسر رمث  هب  خزود  شتآ  زا  ار  نانآ  تاجن  تابجوم  هلیسونیدب  ات  تخاس  زهجم  یقالخا  تامیلعت  اب  ار 
: تسا هدومرف  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

(564  ) اران مکیلها  مکسفنا و  اوق 
. دیئامن تنایص  خزود ، شتآ  زا  ار  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  هک  دینک  یعس  نانمؤم ، زا 

: دناهتفگ هیآ  نیا  هرابرد  ( 566  ) يرسفم زا  یهورگ  و  ( 565  ) مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما
.« دنبای یئاهر  خزود  شتآ  زا  تمایق  زور  رد  نآ  لظ  رد  اهنآ  ات  دیهد  میلعت  دوخ  هداوناخ  دارفا  هب  ار  یقیاقح  »

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 
تیلوئـسم تلاسر و  ياراد  شیوخ  ناتـسدریز  هب  تبـسن  مدرم  امـش  مامت  دـیتسه و  ناـبهاگن  مدرم ، ) هدوت  صاوخ و  زا  معا   ) امـش همه  »

(567 .« ) دیشابیم

یئافک بجاو  ب - 

و ثیدـح ، نآرق و  ظـفح  لـیبق : زا  دنـشابیم  اـهنآ  لیـصحت  زا  ریزگاـن  دوـخ ، نیئآ  نید و  هماـقا  رد  مدرم  هک  تسا  یموـلع  زا  تراـبع 
یئاسانـش و  اـهنآ ، لاوحا  تفرعم  ثیدـح و  ناـیوار  تخانـش  و  تیبرع ، مولع  و  هقف ، لوـصا  و  ثیدـح ، موـلع  و  ینآرق ، موـلع  نتفرگارف 
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. عامجا
نونف و باـسح و  یکـشزپ و  لـیبق  زا  دـندنمزاین  اهنادـب  دوخ  یناگدـنز  تشیعم و  نیماـت  هلئـسم  رد  هعماـج  دارفا  هک  ینونف  مولع و  زین  و 

: دننام رگید  يرورض  عیانص 
(. تسا یئافک  بجاو  نونف ، مولع و  هنوگ  نیا  لیصحت  ، ) اهنآ لاثما  و  یحارج ) و   ) تماجح یتح  يزرواشک و  یطایخ ،

عرف
ياهدع مایق  تروص  رد  اریز  تسا ؛ ینیع  بجاو  هب  تبسن  يرتنوزف  تفارـش  تلیـضف و  ياراد  یئافک  بجاو  هک  دندقتعم  ءاملع  زا  یخرب 

دوب نکمم  هک  یهانگ -  زا  فلکم ، لوئسم و  مدرم  همه  اهنآ ، هفیظو  ماجنا  مایق و  تاکرب  زا  یئافک ، بجاو  ءادا  ماقم  رد  فلکم  دارفا  زا 
یـسک طـقف  نآ ، دروم  رد  هک  ینیع  بجاو  فـالخرب  دـنباییم . تینوصم  ددرگ -  ناـنآ  ریگنماد  یتاـبجاو  ناـنچ  كرت  رطاـخ  هب  اـنایحا 

هانگ زا  دـننک ، كرت  ار  نآ  اصخـش  هک  یتروص  رد  نارگید  فیلکت ، ءادا  رد  وا  مایق  اـب  و   ) دـنکیم ماـیق  نادـب  هک  تسا  هاـنگ  زا  نوصم 
(. دنشابیمن نوصم 

بحتسم فئاظو  تنس و  ج - 

لاثما قالخا و  مراکم  يونعم و  يالاو  لئاسم  لیـصحت  ینید و  بحتـسم  بادآ  تادابع و  لفاون و  نتفرگارف  زا  دـنترابع  لامعا  هنوگ  نیا 
مولع لیـصحت  زین  و  لاعتم -  دـنوادخ  تمظع  هب  ندرب  یپ  روظنم  هب  ار -  تأیه  ملع  نتفرگارف  ناوتیم  دنتـسین . یمازلا  هک  یبادآ  زا  اهنآ 

. درک یقلت  بحتسم  هفیظو  تنس و  کی  ماجنا  ناونع  هب  ار  هطوبرم  مولع  ریاس  هسدنه و  لیبق : زا  تئیه  هب  هتسباو 

تسا مارح  طورشم  روط  هب  ای  اقلطم و  اهنآ  لیصحت  هک  یمولع  د - 

. یفسلف ءارآ  زا  یخرب  هدبعش و  رحس و  لیبق : زا  تسا  مارح  اقلطم  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  يرگید  ياهشناد  مولع ، نیا  زا  هتشذگ 
اهنآ نتفرگارف  ملعت و  ددرگیم ، نید  ینابم  هب  تبـسن  دـیدرت  کش و  نتخیگنارب  بجوم  اـهنآ  لیـصحت  هک  یـشناد  ملع و  ره  هرخـالاب  و 

. دشابیم مارح 
، ریثات هب  داقتعا  تروص  رد  مولع -  هنوگ  نیا  نتخومآ  هک  لمر  موجن و  ماکحا  ملع  دننام  دنتسه ، طورشم  تمرح  ياراد  مولع ، زا  یخرب 
رثا و ره  هک  دـشاب  تقیقح  نیا  هب  دـقتعم  اهنآ  لیـصحت  یط  رد  صخـش  هکنآ  طرـش  هب  یلو  دـشابیم . مارح  نآ -  نتـسویپ  تیعقاو  هب  و 
رد تیلع  ياراد  لمر  موجن و  یعیبط -  يداـع و  ناـیرج  بسح  رب  لاـعتم -  دـنوادخ  ناـمرف  هب  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ  هب  دنتـسم  يرما ،

. دوب دهاوخ  حابم  یطئارش ، نینچ  اب  اهنآ  نتفرگارف  دز ، لأفت  اهنادب  ناوتیم  دشابیم و  طوبرم  راثآ  زا  ياهراپ 

تسا هورکم  اهنآ  ملعت  میلعت و  هک  یئاهشناد  ه - 

یبلاطم لزغ و  لماش  اهنآ  ياوتحم  هک  ( 568 « ) نیدلوم  » راعـشا نتخومآ  لیبق  زا  دشابیم  هورکم  اهیهاگآ ، فراعم و  زا  یخرب  نتفرگارف 
. تسین بترتم  اهنآ  رب  يدوس  عفن و  چیه  ددرگیم و  رمع  عییضت  و  رمث ، یب  هدوهیب و  راک  رد  تلاطب  هب  ینارذگ  تقو  بجوم  هک  تسا 

حابم ياهشناد  مولع و  و - 

( بولطمان هن  تسا و  بولطم  هب  تسا ، يواسم  اهنآ  لیصحت  مدع  لیـصحت و  ینعی   ) تسا حابم  ملعت -  میلعت و  ظاحل  زا  مولع -  زا  یخرب 
فالتا بجوم  تسا و  يراع  اهیئارسلزغ  اهیئوگهوای و  زا  هک  يراعشا  هتـشذگ و  نامز  هب  طوبرم  ياهدادیور  خیراوت و  تخانـش  دننام 

لیصا دئاصق  و  ( 569 « ) هبراع ياهبرع   » یبرع راعـشا  لیبق  زا  تسا  هدشن  حرطم  اهنآ  رد  روآ  مازلا  بجاو و  بلاطم  زین  و  دـشابیمن ، رمع 
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هنوگ نیا  ناوتیم  هک  تسا  اذـل  و  دـشابیم ؛ تنـس  باتک و  تارابع  اب  هطبار  رد  اهنآ  هب  داهـشتسا  جاجتحا و  روخ  رد  هک  یبرع  نابز  رد 
. درمشرب تغل  ملع  هب  هتسباو  بلاطم  تاقحلم و  زا  ار  راعشا 

و دشابیم ، حابم  اهنآ -  دوخ  هب  هجوت  اب  اتاذ و  اهنآ -  رثکا  رگید ، نونف  عیانـص و  تایـضایر و  تایعیبط و  لیبق : زا  رگید  فراعم  مولع و 
سفن لیمکت  بجوم  مولع ، نیا  نتفرگارف  نوچ  درک ؛ یقلت  بحتـسم  بولطم و  ياهـشناد  فراعم و  ناونع  هب  ار  اهنآ  تسا  نکمم  انایحا 

. دوشیم تیوقت  زین  ناسنا  هشیدنا  يورین  يرظن و  هوق  اهنآ  نتفرگارف  رذگهر  زا  و  ددرگیم ، ینید  مولع  لیصحت  يارب  یگدامآ  و 
لیصحت رد  يراگنا  لهس  ندیزرو و  یهاتوک  مزلتسم  اهنآ  لیـصحت  يارب  تقو  فرـص  هک  یتروص  رد  مولع -  نیمه  نتفرگارف  یهاگ  و 

قیاقح زا  ربخ  یب  مورحم و  دارفا  زا  یخرب  يارب  تلاح  عضو و  نیا  هکنانچ  دوب ؛ دـهاوخ  مارح  ددرگ -  یئافک  تابجاو  ینیع و  تاـبجاو 
تسد زا  ار  تابجاو  يرورض و  فیلاکت  تابحتـسم ، تاحابم و  هب  ندش  مرگرـس  لاغتـشا و  تلع  هب  هک   ) دیآیم شیپ  ام  نامز  رد  ینید ،

(. دنهنیم
: تفگ دیاب 

يرازبا دح  زا  رتنوزف  زاین و  دروم  هزادنا  زا  شیب  تسا  ینید  یعرش و  مولع  رد  دورو  يارب  هلیسو  رازبا و  تلآ و  هک  یمولع  رد  یسک  رگا 
یقاب دوخ  بوجو  دـح  رد  دـننکیمن ، مایق  نادـب  الماک  مدرم  هکنآ  تلع  هب  ینید ، مولع  هب  لاغتـشا  هکنیا  هب  هجوت  اب  ددرگ  مرگرـس  نآ ،

. دوب دهاوخ  مارح  طئارش ، نیا  رد  يرازبا  یلآ و  مولع  هنوگ  نیا  هب  لاغتشا  اذل  تسا - 
ياج رد  دیاب  هک  تسا  ياهلئسم  اهنآ ، هب  طوبرم  تاررقم  ماکحا و  یلیصفت  نایب  اهشناد و  مولع و  عاونا  ماسقا و  شرازگ  حیضوت و  هلئسم 

. تسا جراخ  باتک  نیا  عوضوم  اب  بسانتم  تاصخشم  دودح و  زا  بلاطم  هنوگ  نیا  یسررب  اریز  دریگ ؛ رارق  قیقحت  ثحب و  دروم  رگید 
. ثیدح ملع  ینآرق . مولع  ای  باتک  هب  ملع  مالک . ملع  ای  نید  لوصا   ) هناگراهچ مولع  هب  ینید  مولع  راصحنا  هک  میشاب  هجوتم  دیاب 

. دناهدرک میسقت  يریخا  ملع  هس  هب  ار  ینید  مولع  ءاملع ، زا  یخرب  اذل  و  تسا ؛ نادنمشناد  زا  یهورگ  صاخ  حالطصا  هقف ، ) و 
نیا نوچ  تسا ، لاکـشاالب  یعاجرا  نینچ  و  داد ، عاجرا  صاخ ، حالطـصا  نیمه  هب  ار  بحتـسم  بجاو و  ملع  هنوگ  ره  هک  دراد  ناـکما 

ره زا  لاعتم  دـنوادخ  ددرگیم . لامعتـسا  ياهژیو  تابـسانم  رطاخ  هب  هک  دوشیم  یقلت  نف  لها  حالطـصا  ناونع  هب  افرـص  اه ، هژاو  هنوگ 
. دشابیم رت  هاگآ  قیاقح ، هب  تبسن  یسک 

وجشناد لصحم و  اب  هطبار  رد  ینید  مولع  لسلست  بیترت و  بلطم 3 

هراشا

رد ار  لحارم  نیا  وجـشناد  دیاب  هک  تسا  یتاجرد  لحارم و  ياراد  نتفرگارف ، ملعت و  ظاحل  زا  روکذم  مولع  نیا  زا  کی  ره  تسناد  دـیاب 
راومهاـن راوـشد و  وا  رب  یئوجـشناد  مسر  هار و  بادآ و  و  دورن ، ردـه  وا  شـشوک  یعـس و  اـت  دـنک  تیاـعر  ار  اـهنآ  بیترت  دریگ و  رظن 

. دریگ شوغآ  رد  ار  تیقفوم  بولطم و  دهاش  تعرس ، هب  هاتوک و  یتدم  رد  دناوتب  انمض  و  ددرگن ،
بسک هار  نیا  رد  یتیقفوم  یلو  دندیشوک  یئوجشناد  یپ  رد  يدیدم  نایلاس  نایوجشناد ، نیلصحم و  زا  ياهدع  هک  هدش  هدید  رایـسب  هچ 
تسد یفاک  ياهیامرـس  هب  یکدنا -  یملع  هیام  هب  زج  روکذم -  بیترت  تیاعر  مدع  تلع  هب  زارد -  رود و  تدم  نیا  یط  رد  و  دندرکن ،

 - موـلع یقطنم  لسلـست  بیترت و  تاـعارم  رطاـخ  هـب  یهاـتوک -  تدـم  فرظ  رد  نایوجـشناد  زا  رگید  ياهتـسد  هـک  یلاـح  رد  دـنتفاین ؛
. دندرگ رادروخرب  اهنآ  زا  هدرک و  فشک  ار  فراعم  مولع و  زا  یناوارف  رئاخذ  دنتسناوت 

هک تسنآ  فدـه  هکلب  تسین ؛ اـهنآ  هب  تبـسن  یهاـگآ  ملع و  دوخ  اـهنت  مولع ، نیا  یـساسا  فدـه  هک  دوب  هجوـتم  دـیاب  زین  انمـض  یلو 
نیا ندوب  يرازبا  تیلآ و  رظن  هطقن  زا  ای  یگنهامه  نیا  سایقم  رایعم و  دـشاب . نآ  اب  گـنهامه  یهلا و  دـصقم  اـب  ياـپمه  ملع ، لیـصحت 
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ناگدـنب یئامنهار  ای  و  دوجو ، ماظن  هماقا  رطاخ  هب  ای  و  ادـخ ، يارب  لمع  ای  ملع و  رذـگهر  زا  ای  و  تسا ، ادـخ  ياضر  هب  لوصو  رد  مولع 
. دشابیم اهنآ  لاثما  ای  و  یهلا ، ياههتساوخ  هب  ادخ 

. ددرگیم توافتم  مولع ، نیا  يریگدای  ملعت و  بیترت  تلع ، نیمه  هب  و 
رد تفرـشیپ  یقرت و  تیحالـص  دـجاو  هکنیا  هب  رظن  دـنک ، زاـغآ  ار  ملع  لیـصحت  یناوجون ، نارود  یلاـسدرخ و  رد  یـسک  رگا  نیارباـنب 

دیاب دـشابیم  نیهارب  لالدتـسا و  هار  زا  ینید  تریـصب  تهاقف و  بسک  يارب  یگدامآ  تیلها و  ياراد  زین  و  تسا ، مولع  فلتخم  لحارم 
: هب راک  زاغآ  رد 

نآ دیوجت  میرک و  نآرق  ظفح   1

: دزرو لاغتشا  ربتعم ، طباوض  يانبم  رب  نآ  دیوجت  میرک و  نآرق  ظفح   - 1
نیرفآ قیفوت  يرواـی  بساـنتم و  ياـشگ  لگـشم  دـیلک  کـی  تروص  هب  دـناوتیم  نآ  حیحـص  دـیوجت  میرک و  نآرق  ندرک  ظـفح  نوچ 

هک هاـگنآ  دـنک . ادـیپ  یگداـمآ  مولع -  ریاـس  مهف  كرد و  يارب  نآ -  هیاـس  ریز  رد  ناـسنا  هتفاـی و  تینارون  لد ، ناـج و  زین  و  دـیآرد ؛
نیتسخن تیبرع ، مولع  اریز  ددرگ ؛ تیبرع  مولع  نتفرگارف  مرگرس  دناوتیم  تشگ  غراف  میرک  نآرق  تئارق  رد  دیوجت  ظفح و  زا  لصحم 

. تسا ینید  مولع  كرد  بابسا  نیرتمهم  مهف و  رازبا 
: میرک نآرق  ظفح  زا  سپ  تسخن  دیاب  نیاربانب 

فرص ملع   2

، رتگرزب ياهباتک  هب  رتکچوک  بتک  زا  و  رت ، هدـیچیپ  رتراوشد و  بتک  هب  هدرک و  زاـغآ  رت  هداـس  بتک  زا  جـیردت ، هب  دـنک و  لیـصحت  ار 
یملع هطاحا  ياراد  هدرک و  بسک  فرـص  ملع  رد  ار  يراوتـسا  نقتم و  تامولعم  دـناوتب  ماجنارـس  ات  دـهد  همادا  ار  ملع  نیا  رد  لیـصحت 

. ددرگ نآ  هب  تبسن 
: دیاب سپس 

وحن ملع   3

رد هک  يرادقم  نآ  زا  شیپ  دیاب  دهد و  همادا  هدرک و  زاغآ  ار  دوخ  راک  زین  ملع  نیا  رد  فرـص ، ملع  رد  روکذـم  بیترت  هب  دریگارف و  ار 
ياراد يوحن  طباوض  ظفح  رد  ششوک  اریز  دیازفیب ؛ يوحن  بلاطم  ندرک  ظفح  رد  دوخ  دهج  دج و  بتارم  رب  دیـشوکیم  فرـص  ملع 

؛ تسا اراد  ار  یئازـس  هب  مهـس  تنـس ، باتک و  نتخومآ  تهج  رد  و  تسا ، ثیدـح  نآرق و  یبرع ) ریباـعت   ) یناـعم مهف  رد  یـشزرارپ  رثا 
. تسا یبرع  نابز  هب  ود  نیا  نوچ 

: ریاس هب  دیاب  وحن  فرص و  ملع  زا  غارف  زا  سپ 

رگید تیبرع  مولع   4

. ددرگ لقتنم  نآ ) لاثما  عیدب و  نایب و  یناعم و  لیبق : زا  )
: لیصحت راک  ردنا  تسد  دیاب  تفرگ  هرهب  تیبرع  مولع  مامت  زا  زاین ) دح  رد  هک   ) هاگنآ و 

قطنم نف   5
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مرگرـس دـح  زا  هداـیز  ار  دوـخ  رگید ، موـلع  دروـم  رد  هکناـنچنآ  و  دـنک ؛ هعلاـطم  یـسررب و  یطــسوتم  دـح  رد  ار  نآ  بلاـطم  ددرگ و 
اب  - ) دنک ادـیپ  قطنم  رد  لیـصحت  هلاطا  هب  يزاین  هکنآ  نودـب  بولطم -  فدـه  اریز  دزاسن ؛ لوغـشم  نف  نیا  رد  ار  نتـشیوخ  تخاسیم 

تـصرف فالتا  تقو و  عییـضت  بجوم  ابلاغ  ملع  نیا  لیـصحت  رد  يور  هدایز  و  دوشیم ، نیماـت  نف ) نیا  رد  رـصتخم  لیـصحت  هعلاـطم و 
. ددرگیم

: هب دیاب  قطنم  لیصحت  زا  غارف  زا  سپ 

مالک ملع   6

هب طوبرم  لئاسم  ثحابم و  زا  دـیامن و  بسک  یطـسوتم  دـح  رد  ملع  نیا  رد  ار  مزال  ياهیهاگآ  ماگ ، هب  ماـگ  اجیردـت و  ددرگ و  لـقتنم 
هب ار  وا  ات  دسر  رمث  هب  وا  رد  یئورین  هکلم و  هک  دهد  همادا  ملع  نیا  رد  ار  دوخ  لیصحت  اجنآ  ات  هتبلا  دوش . علطم  ملع  نیا  تایعیبط  شخب 

. دزاس اناوت  دوجو ، ملاوع  تایصوصخ  ایازم و  رب  عالطا  شواک و  ثحب و 
: لیصحت دراو  مالک ، ملع  زا  سپ  دیاب  وجشناد  لصحم و 

هقف لوصا  ملع   7

. دـهد همادا  ار  دوخ  راک  هدـیچیپ ، هب  هداس  زا  لکـشم و  هب  ناسآ  زا  ملع  نیا  بتک  ثحابم و  دروم  رد  اجیردـت  بیترت  ناـمه  هب  و  ددرگ ،
قـیقحت و ریرحت و  رظن  هطقن  زا  وـحن -  ملع  زا  سپ  دنـسرب  تهاـقف  ماـقم  هب  یهلا  نید  رد  دـنهاوخیم  هک  یناـسک  يارب  هقف  لوـصا  مـلع 

ردق ره  تهج  نیمه  هب  دنک . هدنـسب  زیچان  كدنا و  هیام  هب  ملع  نیا  دروم  رد  وجـشناد  دـیابن  نیاربانب  دـشابیم . تیولوا  ياراد  تیمها - 
. دریگیم رارق  یسررب  قیقحت و  دروم  یعرش ، هلدا  یهقف و  ثحابم  رادقم ، نامه  هب  دیامن ، قیقحت  یسرروغ و  ملع  نیا  رد  هک 

: نتفرگارف هب  دیاب  هقف  لوصا  ملع  لیصحت  زا  سپ 

ثیدحلا ۀیارد  ملع   8

ملع هک  دوب  هجوتم  دیاب  یلو  دبای . یهاگآ  هطاحا و  نآ  تاحالطـصا  طباوض و  دـعاوق و  رب  هدومن و  هعلاطم  ار  ملع  نیا  لئاسم  دزادرپب و 
تسا یطباوض  دئاوف و  نودم و  تاحالطصا  زا  ترابع  افرـص  ملع  نیا  هکلب  دیآیمن ؛ رامـش  هب  ياهدیچیپ  قیقد و  مولع  زا  ثیدحلا  ۀیارد 

. تسا هتشگ  مهارف  هک 
: دیاب تفای  تسد  ملع  نیا  دصاقم  بلاطم و  هب  وجشناد  یتقو  تهج  نیمه  هب 

ثیدح تئارق   9

همادا هدرک و  زاـغآ  شیوـخ -  تصرف  لاـجم و  اـب  بساـنتم  لاوـحا و  ياـضتقا  بسح  رب  حیحـصت -  ثـحب و  ریـسفت ، تـیاور ، رظن  زا  ار 
. دهدیم

. دشاب نآ  هب  طوبرم  ثیداحا  یهقف و  لئاسم  زا  یباوبا  لماش  هک  دنک  باختنا  ملع  نیا  رد  ار  ینتم  و  ( 570  ) صا لقاال ، و 
ثحب و: هب  دیاب  ثیدح  تئارق  زا  غارف  زا  سپ 

میرک نآرق  زا  یتایآ  ریسفت   10

نیا رد  ار  ياهناگادج  لقتسم و  ثحابم  یمالـسا ، نادنمـشناد  ءاملع و  تسا . یهقف  ثحابم  یعرـش و  تاررقم  هب  طوبرم  هک  دوش  لقتنم 
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ماـکحا  » بتک  ) دـنتخادرپ و نآرق ، ریـسفت  زا  هیواز  نیا  رد  ار  یتافنـصم  هژیو  هب  و  دـناهدرک ، میظنت  ماـکحالا ) تاـیآ  ریـسفت  ینعی   ) مـلع
رارسا رد  ات  دنک  لیصحت  ملع  نیا  رد  ار  باتک  کی  وجشناد ، دیاب  هک  دنا ) هدومن  فیلات  ار  نآرقلا » هقف   » ای و  ماکحالا » تایآ   » ای نآرقلا »

. دبای قیفوت  نآ  لکشم  قیمع و  ثحابم  فشک  هب  رظن ، ناعما  اب  هدومن و  شواک  ثحب و  نآ  قیقد  لئاسم  و 
فقاو نآ  رب  الماک  هدومن و  یسرروغ  ار  نآ  قمع  دناوتیمن  مدرم  ناهذا  هک  ياهنوگ  هب  دشابیم  دودحمان  نآرقلا ، ) هقف  ینعی   ) ملع نیا 

هب تبـسن  مدرم  كرد  مهف و  هک  دـشابیم  هاگآ  اناد و  دـنوادخ  نایب  هکلب  تسین ؛ ناسنا  يداع  راتفگ  نوچمه  ینآرق  تاـیآ  اریز  ددرگ ؛
دودحم و رایسب  نآرق ، دودحمان  ياوتحم  هب  تبسن  اهنآ  مهف  هرخالاب  و  . ) دنکیم ءاضتقا  اهنآ  مهف  لقع و  هک  تسا  ياهزادنا  نامه  هب  نآ 

(. تسا انگنت  رد 
: تئارق دیاب  دیدرگ  غراف  ماکحالا  تایآ  ای  نآرقلا و  هقف  لیصحت  زا  وجشناد  هک  هاگنآ 

یهقف بتک   11

تاحالطـصا هقف و  لئاسم  سؤر  بلاطم و  هب  نآ  نمـض  رد  دناوتب  هک  دـنک  عورـش  یباتک  زا  ار  دوخ  لیـصحت  تسخن ، دـیامن و  زاغآ  ار 
ناداتـسا یهافـش  میلعت  هار  زا  زج  ناوتیمن  هک  تسا  ياهنوگ  هب  تاعوضوم  نیا  اریز  دنک ؛ ادیپ  یئانـشآ  نانآ ، طباوض  دـعاوق و  ءاهقف و 

هار زا  دومن و  جارختـسا  بتک  يالبال  زا  ار  نآ  ثحابم  بلاطم و  ناوتیم  انایحا  هک   ) رگید مولع  فـالخرب  تفاـی ، یهاـگآ  اـهنآ  رب  هقف ،
(. تفرگ هرهب  اهنآ  زا  هعلاطم ،

ثحب و هب  هتخادرپ و  رگید  بتک  تئارق  هب  يدـعب  هلحرم  رد  دـناوتیم  تفاـی  تـغارف  یهقف  هداـس  هدرـشف و  بـتک  رد  لیـصحت  زا  یتـقو 
صن و تهج  زا  هچ  تنـس -  باتک و  زا  یهلا  نوناق  مکح و  هدافتـسا  و  بسانتم ، مولع  هب  عرف  عاجرا  لصا و  زا  عرف  طابنتـسا  لالدتـسا و 

. دشابیم نآ  قالطا  ای  ظفل و  مومع  هجیتن  هک  یطابنتسا  دوش ، قفوم  طابنتسا -  هار  زا  هچ 
دیامن و نیرمت  جیردت  هب  لئاسم  نیا  هرابرد  قرط  نیا  زا  ات  هدومن  جارختـسا  اهنآ  لاثما  نسح و  حیحـص و  ثیدح  زا  ار  ماکحا  هکنآ  ای  و 

. دنک ادیپ  یئانشآ  سنا و  اهنادب 
دروم هقف ، دـننام  هب  مولع  زا  کی  چـیه  هکنانچ  دـسریمن ؛ هقف  ملع  هیاپ  هب  رگید -  مولع  اب  دـنویپ  طابترا و  ظاحل  زا  مولع -  زا  کـیچیه 

نآ نتخومآ  رد  ار  شیوخ  دـهج  دـج و  هکلب  دزرون ؛ غیرد  هقف  لیـصحت  رد  یعاسم  لذـب  زا  وجـشناد  دـیاب  نیارباـنب  تسین . هعماـج  زاـین 
ناربمیپ ءایبنا و  ثاریم  و  بولطم ، نیرتالاو  یئاهن و  دصقم  ناونع  هب  ار  هقف  دیاب  اریز  درب ؛ راک  هب  نآ  رد  يرفاو  یعس  هتخاس و  رت  هدنیازف 

. دومن یقلت  مالسلا ) مهیلع  )
تبهوم لومـشم  زین  انمـض  هک  دزیخرب  وا  يرای  ددم و  هب  فده ، هب  لوصو  ظاحل  زا  دناوتیم  یتقو  وجـشناد  یعاسم  هک  دش  روآدای  دیاب 

. دناسرب یتبترم  نانچ  هب  ار  وا  هتخاس و  لئان  شبولطم  هب  ار  وا  دناوتب  ات  دشاب ، راگدرورپ  یسدق  يورین  یهلا و 
. تسا لاعتم  دنوادخ  نیئآ  نید و  هب  تبسن  تریصب  هقف و  رد  ياهژیو  شزرا  تیمها و  ياراد  یهلا  قیفوت 

لاعتم دـنوادخ  هک  یناحور  تسا  ياهحفن  یهلا و  تسا  یتبهوم  تهاقف ، ماقم  هب  ندیـسر  هکلب  تسین ؛ ياهراچ  نیا ، زج  ار  وا  ناگدـنب  و 
. دیامرفیم ءاطعا  دوخ  صاخ  ناگدنب  زا  یهورگ  هب  اصاصتخا  ار  نآ  شیوخ ، قح  هب  هدارا  تیشم و  اب  ماگمه 

ياراد یلاعت ، يراب  هیحان  زا  تبهوم  نیا  هضافا  رد  قح ، هب  نتـسویپ  قلخ و  زا  نتـسسگ  لاـعتم و  دـنوادخ  هب  هجوت  دـهج و  دـج و  يرآ ،
: دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  اذل  دشابیم ، یئازس  هب  مهس  راکشآ و  يرثا 

(571  ) نینسحملا عمل  هللا  نا  انلبس و  مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلاو 
. میزاسیم نومنهر  اهنادب  ار  نانآ  هداد و  ناشن  اهنآ  يوسارف  ار  شیوخ  ياههار  دنشوکیم ، ام  هار  رد  هکنانآ 

. دنادرگیم قفوم  ار  نانآ  هدوب و  ناراکوکین  اب  لاعتم  دنوادخ  اققحم  و 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 538 

http://www.ghaemiyeh.com


: رد دناوتیم  درک  تفایرد  ار  مزال  هرهب  فراعم  مولع و  نیا  مامت  زا  وجشناد  هک  هاگنآ 

ینامسآ باتک  لماک  ریسفت   12

هراشا

میرک نآرق  ریسفت  رد  دورو  زاس  هنیمز  همدقم و  روکذم ، ياهشناد  مولع و  نیا  همه  نیاربانب  دنک . زاغآ  ار  شیوخ  راک  میرک ، نآرق  ینعی 
. دشابیم

اهنادب دزاس و  دیقم  نیرـسفم ، ءارآ  اهتـشادب و  تاطابنتـسا و  هدودحم  رد  ار  دوخ  افرـص  دـیابن  دـبای  تسد  یقیفوت  نینچ  هب  وجـشناد  رگا 
رب یهاگآ  روظنم  هب  و  دراداو ، نآ  ياوتحم  رد  ربدت  نآرق و  یناعم  رد  قمعت  رکفت و  هب  رتشیب  هچ  ره  ار  نتـشیوخ  دیاب  هکلب  دـنک ؛ هدنـسب 

هبال و هدروآ و  ادخ  هاگرد  هب  يور  دزادرپب و  حور  هیفصت  هب  دیالاپب و  ار  دوخ  لد  ناج و  نآ ، هدیـشوپ  یناهن و  قیاقح  یـساسا و  تاکن 
زا ار  نآ  ياهباطخ  رارسا  تفایرد  تردق  و  یمارگ ، باتک  ینامـسآ و  راتـشبن  مهف  كرد و  يورین  ناوت و  هک  دهاوخب  وا  زا  دنک و  يراز 

. دیامرف تمحرم  يو  هب  دوخ  هاگشیپ 
هاگدید زا  هک  یقیاقح  دیاشگیم ، هرهچ  قیاقح ، شناج ، لد و  مشچ  تریصب و  ناگدید  ربارب  رد  هک  تسا  یطیارـش  عاضوا و  نینچ  رد 

يافرژ رد  هک  تسا  ینارک  یب  فرژ و  يایرد  لاعتم ، دنوادخ  زیزع  راتـشبن  نیا  اریز  دندوب ؛ هدیـسرن  نادب  هدنام و  یفخم  رگید  نارـسفم 
زا مدرم  نادنمـشناد و  و  تسا ، هدـش  هئارا  ناسنا  تداعـس  ریخ و  هار  زین  نآ  يرهاظ  حطـس  رد  هتفرگ و  ياج  یئاـهبنارگ  ياـهرهوگ  نآ ،

تاجرد رد  ینامـسآ -  باتک  نیا  قیاقح  زا  ياهراپ  رب  یتح  یهاگآ -  عالطا و  نآ و  ردـقنارگ  ياهرهوگ  نتفاـی  تشادرب و  زرط  ظاـحل 
قیفوت هب  هک  تسا  ياهزادـنا  نامه  هب  اهنآ و  مهف  كرد و  يورین  دربراک  عاعـش  بسح  رب  اـهنآ  هدافتـسا  یقلت و  و  دـنراد ، رارق  یتواـفتم 

. دوشیم هدوشگ  اهنآ  تریصب  ناگدید  ربارب  رد  قیاقح  زا  یئاه  هنزور  یهلا 

میرک نآرق  ریسافت  عونت 

نیودـت یتوافتم  ياهتروص  هب  قوف -  رد  روکذـم  هاگدـید  زا  نیرـسفم  فالتخا  بسح  رب  ینآرق -  ياهریـسفت  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
: دروخیم مشچ  هب  میرک  نآرق  زا  ینوگانوگ  ياهریسفت  نانآ ، یملع  صصخت  یئآراک و  نازیم  هب  تسا و  هدش 

رگید ياههبنج  تاهج و  رب  یبرع ، بدا  هب  طوبرم  لئاسم  تیبرع و  هبنج  هک  تسا  هدـش  نیودـت  ياهنوگ  هب  ینآرق  ریـسافت  زا  یخرب   - 1
تابثا زا  ترابع  نآ  تسا و  یمالک  فده  هب  رظان  یبدا  تاهج  نیمه  انمض  هک  . ) يرشخمز فاشکلا »  » ریـسفت دننامه  دراد ، ناحجر  نآ 

(. دشابیم هلزتعم  بهذم 
یمکح و لئاسم  زا  ترابع  نآ  ریگمـشچ  بلاج و  بلاـطم  هک  تسا  هدـش  هتخادرپ  هتخاـس و  یتیفیک  هب  نآرق  ياهریـسفت  زا  یـضعب   - 2

. يزار رخف  ماما  بیغلا » حیتافم   » ریسفت لیبق  زا  تسا  یمالک  نیهارب 
. یبلعث نایبلا » فشکلا و   » ریسفت دننام  دزاسیم  فوطعم  دوخ  هب  ار  اهرظن  اهنآ  رد  اهناتساد  صصق و  هبنج  رگید ، ریسافت  زا  یخرب   - 3
هب ینعی  تسا ، ینطاب  تاهیجوت  قیاقح و  لیوأت  دیامنیم ، رظن  بلج  ياهبنج  ره  زا  شیب  هچنآ  نآرق ، ریسافت  زا  رگید  ياهتـسد  رد  و   - 4

. یناشاک قازرلادبع  الم  تالیوأتلا »  » باتک دننام  دشابیم ، اهنآ  ینافرع  تالیوأت  عاعشلا  تحت  اهنآ  رد  يرهاظ  ریسفت  هک  ياهنوگ 
هک  ) هدـش نیودـت  یتوافتم  ياههاگدـید  اب  اهنآ  نافلؤم  صـصخت  ریثات  تحت  نوگانوگ و  ياـههرهچ  رد  يرگید  ياهریـسفت  هرخـالاب  و 

(. تسا هدروآ  دوجو  هب  میرک  نآرق  ریسفت  رد  ار  یفلتخم  بتاکم  ماجنارس ،
ناوتیم و  تسا ، یعلطم  دح و  نطب و  رهظ و  قیاقد و  قیاقح و  لیوأت و  ریـسفت و  ياراد  میرک  نآرق  روهـشم ، تایاور  زا  یخرب  بسح  رب 
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یلـضف ار  يادخ  و  دهدیم ؛ رارق  ياهدـع  رایتخا  رد  ار  اهنآ  شیوخ ، قح  هب  تیـشم  قبط  هک  درمـشرب  یهلا  تمحرم  لضف و  ار  اهنآ  همه 
. تسا میمع  یفطل  میظع و 

تسد یـشزرارپ  ياههیام  هب  نآ  ياوتحم  میرک و  نآرق  تخانـش  رد  و   ) تشگ غراف  میرک  نآرق  ریـسفت  رد  قیقحت  هعلاطم و  زا  هک  هاگنآ 
: بتک لیصحت  هب  دیاب  دشخب  یلاعت  یقرت و  لامک ، جوا  هب  ار  شحور  ناج و  دیآ و  لئان  يرتنوزف  ياهتفرشیپ  هب  تساوخ  و  تفای )

تمکح  13

و دزادرپب . یضایر -  یعیبط و  تمکح  زا  معا 

یلمع تمکح   14

. دهد رارق  یسررب  قیقحت و  دروم  دشابیم -  حرطم  نآ  رد  سفن  بیذهت  هب  طوبرم  لئاسم  هک  ار - 
. تسا یناف  يایند  هب  طوبرم  ياهزاین  زا  تسا  نوریب  مولع  نیا  زا  هچنآ  هک  تسناد  دیاب  و 

یقیقح ملع   15

مولع و همه  هراصع  بل و  یهلا ، هقح  نونف  مولع و  نیا  اریز  دـسریم ؛ یهلا  هقح  نونف  یقیقح و  مولع  هب  تبون  لـحارم ، نیا  یط  زا  سپ 
بتارم و هب  ناسنا  هک  تسا  یقیقح  مولع  نیمه  هلیـسو  هب  دـهدیم . لیکـشت  ار  یتخانـش  هنوگره  هراصع  هجیتن و  رکذـلا و  قباس  فراعم 
ار امش  ام و  لاعتم ، دنوادخ  هک  میراودیما  دباییم . تسد  قح  هب  نیلصاو  فادها  دصاقم و  رب  هتفای و  ءاقترا  یهلا  هاگرد  نابرقم  تاماقم 

. دشابیم راظتنا  دح  زا  رتنوزف  یهلا ، ششخب  ءاطعا و  نوچ  دزاس ؛ رادروخرب  یتلزنم  برق و  نینچ  زا 
تیلها و دـجاو  دارفا  هک  هدوـب  روـظنم  نیدـب  دـش -  داـی  اهـشناد  موـلع و  بیترت  هب  عـجار  موـس ، بلطم  یط  رد  هـک  قیاـقح -  نـیا  هـمه 

قیاقح نیا  یناسک  يارب  يرآ  دننک . ادیپ  یئانشآ  اهنادب  دنشابیم ، مولع  نیا  تفایرد  يارب  مزال  یگدامآ  ياراد  هک  یناسک  یگتـسیاش و 
كرد هب  هتفایزاب و  ار  یفراعم  نینچ  نیا  نآ ، لظ  رد  دـنناوتیم  تسا و  رادروخرب  یتیلباق  نانچ  زا  اـهنآ  ناـج  لد و  هک  تسا  هدـش  هئارا 

. دندرگ قفوم  اهنآ 
، یفده نینچ  هب  ندیـسر  زا  عناوم ، قئاوع و  تلع  هب  و  دنتـسه ، یئاسران  راتفرگ  تیعقوم -  ماقم و  نینچ  كرد  ظاحل  زا  هک -  يدارفا  اما 
هب ماگ  و  هدومن ، هدنسب  نآ  زا  یتمـسق  هب  شیوخ  ینهذ  يرکف و  تعاطتـسا  تاناکما و  بسح  رب  دیاب  ریزگان  دنـشابیم  عونمم  مورحم و 

ریزگان ار  دوخ  یحور ، رظن  زا  رگا  دـننک . یط  ار  دـصقم  فدـه و  نیا  هب  لوصو  لحارم  میدرک -  دای  ـالبق  هک  یتیفیک  ناـمه  هب  ماـگ - 
هلیـسو هب  ار  دوخ  یحور  هتـساوخ  نیا  دیاب  مک  تسد  دننک و  هدنـسب  اهنادب  دـندرگ و  مرگرـس  فراعم  مولع و  زا  یخرب  رد  هک  دـننیبیم 

. دنیامن ءافتکا  اهنادب  هدومن و  عابشا  یعرش ، ماکحا  ینید و  مولع 
لیـصحت دیاب  دنریگ ، ارف  ار  یعرـش  ماکحا  ینید و  مولع  همه  دنناوتن  یحور -  يرکف و  یئاسران  ای  لاجم و  قیـض  تلع  هب  يدارفا -  رگا 

هیکت هقف ، رب  مالسلا ) مهیلع   ) ناربمایپ ءایبنا و  ياهتلاسر  تاوُُّبن و  اریز  دنیامن ؛ باختنا  مولع -  ریاس  هب  تبـسن  نآ  تیولوا  رطاخ  هب  ار  هقف 
. تسا ینتبم  هقف  رب  نیـسپاو ، زور  یناگدـنز  ترخآ و  هب  طوبرم  قیاقح  بلاـطم و  اـیند و  یناگدـنز  رما  ناـمزاس  ماـظتنا و  هلئـسم  و  هدز ،

هوالع دیاب  دشابیم  هقف  لیصحت  هب  ندش  مرگرـس  دودحم و  لاغتـشا  یـضتقم  ناشمامتها ، صقن  ای  شوه و  ياهدوبمک  هک  يدارفا  نینچ 
و یحور » بط   » ار یعس  نیا  ناوتیم  هک  دنراد  او  لد  شیاریپ  شیارآ و  حالـصا و  سفن و  بیذهت  هب  ار  نتـشیوخ  ملع ، نیا  لیـصحت  رب 
رب نیمز  نامـسآ و  هک  ياهنزاوم  لادـتعا و  ات  دنـشوکب  یحور  بط  بلاطم  لیـصحت  رد  دـیاب  اهنآ  تسناد . ینامرد  ناور  یکـشزپناور و 

لدتعم یتیـصخش  ياراد  و   ) دبای نامزاس  اهنآ  دوجو  رد  دشابیم  یملع  ره  شزرا  رایعم  كالم و  هک  یئاوقت  و  تسا ، رادـیاپ  نآ ، ساسا 
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(. دندرگ نوزوم  و 

راتفر لمع و   16

یملع نیزاوم  قبط  رب  راتفر  لمع و  راک  ردـنا  تسد  دـیاب  دـش  غراف  فراعم ، مولع و  ياهدروآ  هر  ماـمت  لیـصحت  زا  وجـشناد  هک  هاـگنآ 
هدومرف لاعتم  دـنوادخ  دـشابیم . یتسه  شنیرفآ و  یلـصا  تلع  و  تفرعم ، ملع و  هصالخ  هراصع و  هدـبز و  راـتفر ، لـمع و  نوچ  ددرگ 

: تسا
(572  ) نودبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  و 

. دندنب راک  هب  ار  دوخ  ياهیهاگآ  دننک و  یگدنب  ارم  ات  مدیرفآ  تهج  نآ  زا  طقف  ار  سنا  نج و 
نیا لوا  باب  رد  هکنانچ  دنـشابیم ، ناسنا  راتفر  لمع و  کیدزن  رود و  ياـهرازفا  تسد  تـالآ و  هلزنم  هب  روکذـم  فراـعم  مولع و  همه 

. میدرک یسررب  لیلحت و  ار  هتکن  نیمه  باتک 
: تفگ دیاب  بلاطم  نیا  هب  هجوت  اب 

تهج رد  افرـص  ات  دنک  لیـصحت  روظنم  نادـب  ار  یتعانـص  نف و  ای  شناد و  ملع و  هک  یـسک  نآ  تسا  درخبان  نادان و  راکنایز و  ردـقچ 
اهرازفا و هب  نتفای  تسد  ریـسم  رد  ار  شیوخ  جنر  یعاسم و  یناگدنز و  ياهتصرف  رمع و  و  دتفا ، دنمدوس  وا  يدام  یناگدـنز  شاعم و 

لئان مولع  نیا  ضرغ  فده و  هب  نآ  رذگهر  زا  ات  دزاسن  مرگرس  ملع  نآ  رد  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  فرط ، نآ  زا  و  دراد ، فورـصم  لئاسو 
. دوش

. يدرگ بایماک  قفوم و  لاعتم  دنوادخ  تساوخ  هب  ات  نک  ربدت  وکین  رگنب و  تسرد  وجشناد ، يا 

نایوجشناد هب  یناث  دیهش  ياهزردنا  شرافس و  باتک : همتت 

مـسر هار و  باتک ، نیا  يالبال  رد  نم  يدرگ -  بایماک  قفوم و  یهلا ، فطل  ددم  هب  مراد  دیما  نینچ  هک  یـسک  يا  ینعی  وجـشناد -  يا 
نیئآ بدا و  لامک  و  متخومآ ، وت  هب  ار  هار  نیا  ندیدرون  رد  تیفیک  و  متخاس ، هدوشگ  نشور و  وت  ربارب  رد  ار  يزومآ  ملع  یئوجشناد و 

هوکشرپ هاگراب  نیا  دراو  ینک  یعس  هک  متشاداو  نآ  رب  ارت  و  مدرک ، نایب  هدومن و  رادیدپ  راکـشآ و  وت  رطاخ  هب  ار  یئوجـشناد  یناگدنز 
. يوش ملع 

تسد يارب  ار -  شیوخ  رمع  رذگدوز  ياهتصرف  هاتوک و  راگزور  و  ینز ، رمک  هب  تمه  نماد  یـشوکب و  هک  تسا  مزال  وت  رب  اذه  یلع 
تلع یملع ، تاکلم  لـئاضف و  نیا  لیـصحت  اریز  يرامـشب ؛ تمینغ  یملع -  هدـنزاس  ياـهورین  ندروآ  مهارف  یحور و  لـئاضف  هب  نتفاـی 

هب وت ، یناسنا  سفن  لامک  ناونع  هب  قیاـقح  نیمه  نوچ  دـشابیم ؛ وت  یمئاد  رورـس  تمعن و  لاـمک  هدـنزاس  دـیواج و  یتخبکین  یـساسا 
نیا هکنانچ  درادـن ؛ هار  نادـب  یتسین  ءانف و  تسا و  رادـیاپ  هشیمه  يارب  زین  نآ  تواقـش  ای  تداعـس و  یناـسنا و  سفن  و  دـیآیم ؛ راـمش 

نیمه هب  ار  ام  زین  يوبن  ثیداحا  ینآرق و  تاـیآ  و  تسا ، هدـیدرگ  ملـسم  زرحم و  ـالماک  یفـسلف  یمکح و  فراـعم  مولع و  رد  تقیقح 
. تسا نومنهر  تقیقح 

هک ددرگیم  بجوم  هاتوک -  تلهم  تدم و  نینچ  تاظحل  مایا و  رد  مه  نآ  لامک -  لیـصحت  رد  وت  يراگنا  لهـس  یهاتوک و  نیاربانب ،
. ددرگ ینالوط  رمتسم و  هدشن ، ) ینیب  شیپ   ) یتدم زارد  رد  وت  فسات  ترسح و 

: هک يدرگیم  فقاو  تقیقح  نیدب  دوخ  ندیشیدنا  زا  هک  شیدنیب  نتشیوخ  اب  يآ و  دوخ  هب  یتسه ، شنیب  تریصب و  ياراد  وت  رگا 
لیصحت ظاحل  زا  اهنآ  هب  تبـسن  وت  رگا  دنتـسه -  وت  نزرب  مه  نطومه و  يرهـشمه و  اهنآ  هک  دوخ -  نالامه  نانگمه و  هب  تبـسن  رگا 

ملع هک  ینک  ساسحا  هک  هاگنآ  درک ، یهاوخن  تیاضر  ساسحا  شیوخ ، نورد  رد  اعطق  یشاب ، یـصقن  یئاسران و  راتفرگ  لامک ، ملع و 
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. يوشیم هدرزآ  هدیجنر و  املسم  تسا ؛ رتالاو  رترب و  وت ، یملع  ماقم  زا  اهنآ  یملع  ماقم  دراد و  ینوزف  وت  شناد  ملع و  رب  نانآ  شناد  و 
تسد زا  ابیرق  هک  یشزرا  مک  یناگدنز  ایند و  نآ  دیربیم ، رس  هب  ياهیامورف  تسپ و  يایند  رد  نامـسآ و  کی  ریز  رد  اهنآ  وت و  هکنیا  اب 

. یشاب هتشادن  هجوت  نآ  زا  یمک  رادقم  هب  زج  نارگید -  هیحان  زا  دوخ -  صقن  هب  تبسن  وت  تسا  نکمم  و  تشگ ، دهاوخ  دوبان  هتفر و 
 - يدـبا هاگلزنم  رد  تمایق  يادرف  هک  ینکیم  يدـنماضر  ساسحا  هنوگچ  هک  دیـسرپ  وت  زا  دـیاب  یـشاب  دـنمدرخ  لـقاع و  يدرف  وت  رگا 

ملع و يافرژ  نورد و  هب  هک  یئاملع  نیحلاص و  ءادهـش و  نیلـسرم و  ءایبنا و  لیبق : زا  یهلا  يالاو  ياههدـیدپ  هتـسجرب و  دارفا  هک  هاگنآ 
هک دشاب  یتالامک  بسح  رب  رادیاپ ، هصرع  هناخ و  نینچ  رد  نانآ  تاماقم  لزانم و  دنیآ و  مهدرگ  برقم ، ناگتشرف  دناهتفای و  هار  شناد 

نیرت تسدرود  نیرت و  نیئاپ  لاعنلا و  فص  رد  وت  دـناهدروآ -  مهارف  رذـگدوز  هاتوک و  تدـم  نامه  رد  یناـف و  ياـیند  نیمه  رد  اـهنآ 
يارب ياهشوت  هریخذ و  ار  دوخ  یعاسم  هدروآ و  تسد  هب  ار  روکذـم  تالامک  هک  یناوتیم  نونکا  مه  هک  یلاح  رد  يریگرارق ؟ تاماقم 

. یهد رارق  تاماقم  نانچ  هب  لوصو 
، هیامورف یتلزنم  ماقم و  نینچ  نتشاد  هب  یئامن و  تیاضر  ساسحا  یهد و  رد  نت  شیوخ  يراگنا  لهـس  هب  قیاقح ، نیا  هب  هجوت  اب  وت  رگا 

باوخ نینچ  زا  دیاب  هک  تسا  وت  يربخ  یب  تلفغ و  باوخ و  ای  لقع و  یئاسران  روصق و  زا  یشان  تلاح ، نیا  هک  ینادب  دیاب  یـشاب  عناق 
. میرب هانپ  لاعتم  دنوادخ  هب  دب ، ياهشزغل  يربخ و  یب  تلفغ و 

زا یلو  ینامب ؛ ظوفحم  نآ  خزود  شتآ  ياههجنکش  گرزب و  ياهرطخ  زا  تمایق  زور  رد  اضرف  هک  تسا  یتقو  وت  فسات  ترسح و  نیا 
؟ یتسه ناما  رد  يزیخالب -  زور  نانچ  رد  اههکلهم -  هنوگ  نیا  زا  هک  يرادنپیم  اجک 

هاگآ زین  و  دنسریم ، یئافک  ای  ینیع و  بوجو  دح  رـس  هب  هدوب و  یمازلا  اهـشناد  مولع و  نیا  رثکا  لیـصحت  هک  يدش  هجوتم  نیا  زا  شیپ 
یگمه دنیامنن ، مایق  نادب  دنک  نیمات  ار  طیحم  زاین  هک  ياهزادـنا  هب  یفاک و  رادـقم  هب  یئافک  بجاو  دروم  رد  نارگید  هاگره  هک  یتشگ 

ناسمه و هاگدـید ، نیا  زا  یئافک  بجاو  نیاربانب  دـندرگیم . بوسحم  راکهانگ  بجاو -  رما  نیا  كرت  رطاـخ  هب  یطیحم -  نینچ  دارفا 
. دوب دهاوخ  ءارجا  ترورض  ياراد  ینیع ، بجاو  اب  نزو  مه 

ینید مولع  لیـصحت  لاثما  یمازلا ، فیلاکت  بجاو و  ءادا  رد  هک  يدارفا  اه ، هرود  رثکا  رد  هکلب  رـصاعم و  هرود  رد  هک  دـش  روآدای  دـیاب 
. دنتسه بایمک  رایسب  دنروآ ، تسد  هب  هقف -  لیصحت  اب  هطبار  رد  هژیو  هب  دشاب -  یهلا  ياضر  دروم  هک  ار  یتبترم  ماقم و  دنزیخاپب و 

. تسا یئافک  بجاو  لقاال  مینادب ، یمازلا  بجاو و  ار  هقف  لیصحت  ام  هچنانچ 
 - طیحم نآ  زاین  عفر  دح  رد  هفیظو -  نیا  هب  درف ، کی  یطیحم ، ره  هقطنم و  ره  رد  هک  تسا  یضتقم  یبجاو  رما  نینچ  ءادا  مک ، تسد  و 

. دنک مایق 
نینچ نارود ، نیا  رد  یـسک  یتسار  دنیآ ؛ دوجو  هب  یتیگ  فلتخم  راطقا  رد  هیقف  يدایز  هدع  هک  دـیامنیم  باجیا  ياهفیظو  نینچ  ءادا  و 

.)؟ دنشاب هدوب و  دنمهرهب  ءاهقف  دوجو  زا  ناهج  رسارس  مدرم  هک   ) دنباییم هتفای و  ققحت  یعاضوا ، طئارش و 
هیاپ مولع  لیصحت  لیبق : زا  نآ  تامدقم  مزاول و  ندروآ  مهارف  لیصحت و  تسا ، ترورض  بوجو و  ياراد  هقف ، لیـصحت  هکنآ  رب  هوالع 

بجاو و بتک ، ثیداحا و  نیا  طبـض  حیحـصت و  زین  نآ و  لاثما  ثیدح و  دننام  تسا ، ینتبم  اهنآ  رب  مولع  نیا  هک  یبتک  یعرـش و  مولع 
. دروخیمن مشچ  هب  فلؤم ) رصع  : ) رضاح نامز  رد  تامادقا  هنوگ  نیا  زا  کیچیه  هک  یلاح  رد  دشابیم ؛ يرورض 

تالاغتشا هقف و  لیصحت  راب  ریز  زا  ندرک  یلاخ  هناش  یملع و  ریغ  ياهیمرگرس  یناسآ و  نت  تلاسک و  ینیشن و  هناخ  دعاقت و  اذه  یلع 
؛ دوشیم بوسحم  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  دریگ  ماجنا  هقف  هیاپ  مولع  هنیمز  رد  دـیاب  هک  یتالاغتـشا  زا  ندرک  یلاخ  هناـش  اـی  و  یملع ، رگید 
وا هک  یتدابع  نینچ  لاح  نیع  رد  ، ) ددرگ فرص  میرک -  نآرق  تئارق  ءاعد و  زا  معا  تدابع -  هب  ینیشن  هناخ  دعاقت و  هنوگ  نیا  هچرگا 

(. دیآیم رامش  هب  هانگ  باکترا  فیلکت و  زا  رارف  ناونع  هب  دراد  یمزاب  يرورض  یعرش و  هفیظو  ماجنا  زا  ار 
هکنآ ضرف  رب  دـنکیم -  یلاخ  هناش  ینید  مولع  هب  لاغتـشا  زا  ناسنیدـب  هک  نیـشن  هناخ  درف  کی  هک  تفگ  ناوتیم  لیلد  هچ  هب  نیاربانب 
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، ماقمالاو دارفا  لزانم  تاماقم و  هب  ءاقترا  زا  و  یـضار ، عناق و  ياهیامورف ، زیچان و  مامتها  نینچ  اب  هدرک و  تدابع  فرـص  ار  دوخ  تاـقوا 
. دشابیم ناما  رد  زیخاتسر  زور  ياز  تشهد  زیگنا و  لوه  بئاصم  زا  تسا -  مورحم 

رگید ناروناج  ریاس  زا  وت  زایتما  هک  نکم  شومارف  ار  هتکن  نیا  یلو  یتسه ؛ ناما  رد  تمایق  ياهساره  لوه و  زا  هک  نک  ضرف  نینچ  اثلاث 
زاتمم و ناروناج ، تاناویح و  همه  نایم  زا  ارت  نآ ، هلیـسو  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  یئورین  تسا ، وت  درخ  يورین  هلقاع و  هوق  نیمه  رطاخ  هب 
، تسردان زا  تسرد  نتفای  زاب  رد  ارت  دـناوتیم  هک  تسا  ورین  هوق و  نیمه  تسا . هداد  رارق  وت  رایتخا  رد  هژیو  هب  ار  نآ  هتخاس و  صخـشم 

. يریگارف ار  شیوخ  ترخآ  ایند و  رما  هب  دنمدوس  ياهشناد  ایند ، نیمه  رد  هک  دروآ  مهارف  یتاناکما  وت  يارب  و  دهد ، يرای 
رد ار  نتـشیوخ  يریگن و  راک  هب  تسا -  هدـش  هدـیرفآ  تاهج  ناـمه  رطاـخ  هب  ورین  نیا  هک  یتاـهج -  ناـمه  رد  ار  ورین  نیا  وت  رگا  اذـل 

یلامعا يزاس ، مرگرـس  اهنآ  لاثما  یلامعا  و  شون ، باوخ و  روخ و  هب  صرح  لیبق  زا  زادـنارب  تیناسنا  زوس و  تیـصخش  لماوع  يالبال 
زین تارشح  اهمرک و  اریز  یتسه ؛ ناسمه  کیرـش و  یلامعا ، نانچ  رد  تارـشح  اهکودزیخ و  اهمرک و  اب  یتح  تاناویح -  ریاس  اب  وت  هک 

اب . ) دنزادرپیم لسن  دیلوت  هب  یـسنج  هزیرغ  لامعا  هار  زا  دـنروآیم و  مهارف  هقوذآ  دنـشونیم و  دـنروخیم و  دـنباوخیم و  وت  دـننام  هب 
نتفرگ راک  هب  قیرط  زا  یناوتیم  اذـه  عم  درادـن ) دوجو  یتوافت  روکذـم ، ياهرظن  هطقن  زا  تسپ  ياههدـیدپ  نیا  وت و  نایم  هکنیا  دوجو 

ياهیاـپ ماـقم و  رد  اـی  ناگتـشرف و  هدر  رد  نآ ، نیزاوـم  قـبط  رب  لـمع  و  مـلع ، لیـصحت  هلیــسو  هـب  نآ  شزرو  نـیرمت و  لـقع و  يورین 
لطاب لطاع و  ملع ، لیـصحت  كرت  اب  ار  ورین  نیا  و  ینکن ، يریگ  هرهب  یلاع  يورین  هوق و  نیا  زا  هچنانچ  يریگرارق . اهنآ  زا  رتدنمهوکش 

نآ اب  ناوتیمن  ار  ینایز  چـیه  هک   ) تسا يراکـشآ  ررـض  نایز و  نیع  وت  راک  نیا  يزادرپب ، نماد  مکـش و  باوخ و  روخ و  هب  و  يزاس ،
(. تسناد ربارب 

تلهم و  دیـشاب ، شوه  هب  دزاس -  رادیب  يربخ ، یب  تلفغ و  باوخ  زا  ار  امـش  ام و  لاعتم  دنوادخ  مراودیما  هک  نم -  ناتـسود  ناردارب و 
تـشذگ تاناکما و  نداد  تسد  زا  شیپ  ار -  دوخ  هتـشگ  هاـبت  هتـشذگ  و  هدرمـش ، منتغم  ار  شیوخ  یناگدـنز  دودـحم  راـگزور  رمع و 

. دیبای زاب  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  تداعس  و  دینک ، ناربج  یفالت و  كرادت و  تانآ - 
. دنکیمن ناربج  شیپ  زا  ار  یمئاد  ياز  تنحم  تمادن  هتفر و  تسد  زا  هتشذگ  هک  یسک  يارب  تسا  فسات  یسب  ياج 

ام هب  دزاس و  رادیب  رایشه و  تلفغ ، تلبج و  تعیبط و  ياههاگمارآ  نوکـس و  توکـس و  ياهرتسب  زا  ار  ام  همه  لاعتم  دنوادخ  مراودیما 
. میزاس فورصم  ینید  مولع  لیصحت  قیرط  رد  ار  یهاتوک  تلهم  نینچ  مایا  رمع و  هدنام  سپ  زاب  ات  دهد  قیفوت 

ناراوگرزب نیرت  میرک  وا  نوچ  دهد ؛ رارق  فرـش  لزانم  جوا  رب  الاو و  یبتارم  رد  تمارک و  هناخ  رد  ار  ام  یگمه  هاگیاج  لاعتم  دنوادخ 
. تسا نارگ  شیاشخب  نیرت  ششخب  اب  و 

ار لاعتم  دـنوادخ  یهلا ، ) گرزب  ياهتمعن  ربارب  رد  زین  نآ و  شراـگن  رد  قیفوت  رطاـخ  هب  و   ) میربیم ناـیاپ  هب  اـجنیمه  اـت  ار  هلاـسر  نیا 
تلادع تمصع و  ماقم  ياراد  یگمه  هک  مالـسلا - ) مهیلع   ) وا نادناخ  رب  زین  ناگداتـسرف و  نیرخآ  تلاسر و  متاخ  رب  و  میرازگـساپس ،
نابرهم هدـنزرمآ  وا  هکارچ  میئوجیم  شزرمآ  شهاگـشیپ  زا  دوخ  ناـهانگ  زا  و  میرادیم ، میدـقت  ار  شیوخ  تاـیحت  دورد و  دنتـسه - 

. تسا
لوالا عیبر  متسیب  هبنـشجنپ  زور  رد  تسا -  یهلا  تمحرم  وفع و  دنمزاین  هک  یلماع -  یماش  دمحا  نب  یلع  نیدلا  نیز  هلاسر : نیا  فلؤم 

. تفای تغارف  نآ  شراگن  زا  يرمق ، ) يرجه   ) راهچ هاجنپ و  دصهن و  لاس 

هلاسر نیا  مجرتم 

یناتـسربط یتجح  ینیـسح  فیرـش  دیـس  نبا  دـمحم  دیـس  نبا  میهاربا  دیـس  نبا  رقاب  دـمحم  دیـس  نبا  دـمحم  دیـس  نبا  رقاب  دـمحم  دـیس 
يرجه دصراهچ  رازهکی و  لاس  لوالا  عیبر  مهدزون  هبنـشراهچ ، بش  هدزاود  تعاس  رد  ار  همجرت  هدوسم  یلحمالم ، یلباب )  ) یـشورفراب
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ترضح زورداز  اب  نامزمه  یلوالا -  يدامج  مجنپ  هبنش ، زور  رهظ  زا  دعب  شـش  تعاس  رد  ار  نآ  هضیبم  شراگن  و  هدرب ، نایاپ  هب  يرمق 
يرجه هن  هاجنپ و  دصیـس و  رازهکی و  نیدرورف  مود  قباطم  يرمق ، يرجه  دـصراهچ  رازهکی و  لاس  هب  اهیلع - ) هللا  مالـس   ) يربک بنیز 

. تسا هدناسر  ماجنا  هب  نارهت  رد  یسمش 
زا مالـسلا ، ) مهیلع   ) وا راوگرزب  نادـناخ  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  رب  تایحت  دورد و  میدـقت  یهلا و  ساپـس  نمض 

ياهشوت كدـنا  ناونع  هب  ار  زیچان  تمدـخ  نیا  هداد و  رارق  شیوخ  فاطلا  لومـشم  ار  راکهانگ  هدـنب  نیا  هک  مهاوخیم  لاعتم  دـنوادخ 
. دیامرف بوسحم  تمایق  زور  رد  تسدیهت  نیا  يارب 

دیرملا ۀینم  باتک  همجرت  تسویپ 

سرادم رد  تماقا  ینکس و  بادآ 

هراشا

رد يزور  هنابـش  تاعاس  مظعم  رد  دـنربیم و  رـس  هب  سرادـم  رد  ابلاغ  یئاهن -  عطقم  نایوجـشناد  ای  يدـتبم و  زا  معا  نالـصحم -  نوچ 
شرازگ عون ، هدزای  یط  بادآ ، نیا  هک  تسا  ررقم  سرادـم  رد  نانآ  تماقا  ینکـس و  يارب  ياـهنیئآ  بادآ و  دـنراد ، تماـقا  اههسردـم 

: دوشیم

اهنآ ناگدننک  فقو  ناراذگناینب و  فده  لاح و  هب  هجوت  اب  سرادم  باختنا   1

ار ياهسردم  دوخ ، يانکـس  تماقا و  يارب  دـنک  یعـس  دـهدیم  هزاجا  تاناکما  هک  يدودـح  ات  و  هدوب ، نیزگ  هب  دـیاب  درگاش  لصحم و 
ياـهیزادرپون اهتعدـب و  اهیدـب و  زا  و  هدوب ، نارگید  زا  يرتـنوزف  يراـکزیهرپ  يوقت و  ياراد  نآ  راذـگناینب  فـقاو و  هک  دـیامن  باـختنا 

(. دشابن هدولآ  یهلا  دودح  زا  زواجت  ملظ و  هب  شتسد  ینعی  ( ؛ دشاب رت  هناگیب  رترود و  تسردان ، فادها  فیخس و 
ینعی لحم  نآ  هک  دیآرب  شیوخ  تماقا  يارب  یلحم  نتفای  یپ  رد  دشاب و  ایوج  شیوخ  يانکس  يارب  ار  ياهسردم  لصحم ، دیاب  نیاربانب 

يراذگناینب روظنم  هب  هک  هنادنسپادخ -  ینایرج  رذگهر  زا  هدش و  سیـسأت  لاعتم  دنوادخ  یـضرم  بولطم و  فده  تهج و  رد  هسردم 
، دشاب هدش  نیمات  ياهزیکاپ  لالح و  لام  زا  زین  نآ  يراج  ياههنیزه  يررقم و  هیرهش و  و  هتشگ ، اپ  رس  رب  ینید -  یملع و  هسـسؤم  کی 

باختنا شیوخ  تماقا  يارب  تسا  تاهج  نیا  دجاو  هک  ار  ياهسردم  لحم و  ات  دـسر  مه  هب  وا  رد  یبسن  نانیمطا  تاهج ، نیا  رد  دـیاب  و 
رما رد  تقد  طاـیتحا و  هب  زاـین  دـننامه  نکـسم ، رما  رد  ینید  تاـظحالم  هب  جاـیتحا  یـشیدنارود و  طاـیتحا و  مزح و  هب  زاـین  اریز  دـنک ؛

. تسا رادروخرب  یصاخ  تیمها  زا  نآ ، لاثما  كاشوپ و  كاروخ و 

دنسریم رظن  هب  يوقت  دقاف  ای  هتخانشان و  ناشناراذگناینب  هک  یسرادم  زا  بانتجا   2

ناوعا و و   ) ناـهاشداپ كولم و  هک  یـسرادم  رد  ندـیزگ  ینکـس  زا  ناـکمالا  یتح  دـیاب  داتـسا ) سردـم و  یتح  و   ) وجـشناد لـصحم و 
سرادم و نآ  سیسأت  فده  رظن  زا  نانآ  ياوه  لاح و  هک  ینادرمتلود  ناهاشداپ و  كولم و  دنیامن ، يراددوخ  دناهدرک  ءانب  ناشراصنا )

يدارفا نانچ  هک  ددرگ  باختنا  ینکس  يارب  ياهسردم  هک  تسا  نآ  رتهب  نیاربانب  تسین . مولعم  الماک  سرادم ، نآ  فقو  زا  نانآ  ضرغ 
عـضو ياراد  دناهدومن  فرـص  سرادم  نیا  سیـسأت  رد  هک  یئاه  هنیزه  زین  دارفا و  هنوگ  نیا  فدـه  رظن و  نوچ  دـنا ؛ هدرکن  ءانب  ار  اهنآ 

. تسین یبولطم  صخشم و 
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ای لصحم و  هفیظو  دشاب ، مولعم  الماک  تیعورشم  مدع  تیعورشم و  رظن  زا  سرادم  ناراذگناینب  فده  لاح و  عضو و  هک  یتروص  رد  و 
ناوعا و و  ناهاشداپ )  ) نایم رد  هک  دش  روآدای  دیاب  نکل  درادن ؛ ) حیـضوت  هب  يزاین  و   ) تسا نشور  حضاو و  یتروص ، نینچ  رد  سردم 

. دشاب هبئاش  یب  صلاخ و  ناشفادها  هدوبن و  هدولآ  زواجت  ملظ و  هب  ناشتسد  هک  دنروخیم  مشچ  هب  يدارفا  رتمک  ناشراصنا ،

سردُم  3

هراشا

زا زین  اهنآ  سردم  دیاب  دشابیم  یعورـشم  بولطم و  عضو  ياراد  اهنآ  سردم  فقاو و  اب  هطبار  رد  داینب  سیـسأت و  رظن  زا  هک  یـسرادم 
و هدوب ؛ تلادع  کین و  هزاوآ  تلالج و  تباهم و  يدرخب و  تناید و  تسایر و  لضف و  ياراد  ینعی  دشاب . رادروخرب  تیحالـص  تقایل و 

نایوجشناد هتخاس و  دنمهرهب  نتشیوخ  هب  برق  زا  ار  نیلصحم  و  دشاب ، نابرهم  زوسلد و  ءافعض ، ربارب  رد  و  دنم ، هقالع  ءالضف ، هب  تبـسن 
ثحب و لها  هب  تبـسن  و  دـنارب ، دوخ  زا  ار  راـب  دـنب و  یب  راـک و  هواـی  شوگیزاـب و  دارفا  و  هدومن ، قیوشت  ار  سرد  هب  مرگرـس  لـغاش و 

قایتشا سح  ياراد  نادرگاش  هب  هضافا  هدافا و  ندـناسر و  دوس  تهج  رد  دـیاب  داتـسا  سردـم و  يرآ ، دـشاب ؛ فصنم  هرکاذـم  قیقحت و 
، سردـم ملعم و  بادآ  هرابرد  البق  ام  دـنکن ، تلفغ  هفیظو ، نیا  ءادا  رد  دزرون و  غیرد  نارگید  هب  ندـناسر  ضیف  زا  دـنک  یعـس  و  هدوب ،

. میدومن وگزاب  ار  يرت  لصفم  بلاطم  دنک  تیاعر  شنادرگاش  اب  هطبار  رد  دیاب  هک  ار  یبادآ  یقالخا و  فئاظو 
: دیعم

دوش و باختنا  ءاحلـص  ءالـضف  و  ءالـضف ، ءاحلـص  نایم  زا  دیعم  نیا  دیاب  دـشاب  يرایتسد  دـیعم و  ياراد  ملعم  سردـم و  تسا  مزال  رگا 
هدـناسر و دوس  نادرگاـش  هب  ندوب  دـیعم  رذـگهر  زا  و  دـشاب ، نادرگاـش  دـنیآ  شوخاـن  راـتفر  قـالخا و  ربارب  رد  لـمحت  ربـص و  دـجاو 

سرد هب  نادرگاش  صیرحت  رما  رد  هدوب و  قایتشا  رپ  صیرح و  شا  هفیظو  راک و  هب  تبـسن  دندرگ و  دنمدوس  وا  زا  دـنناوتب  زین  نادرگاش 
. دیامن مایق  شیوخ  هفیظو  هب  هناهوتسن  اشوک و  یسرد ، فیلاکت  ءادا  رد  اهنآ  لاغتشا  هب  مامتها  و 

هسردم رد  نکاس  ملعم  سردم و  فئاظو 

زا ترورض  زاین و  نودب  و  دهدن ، رارق  نارگید  دید  سرریت  رد  دح  زا  هدایز  ار  دوخ  دراد ، ینکس  هسردم  رد  هک  یـسردم  تسا  هتـسیاش 
رظن رد  سردـم  زیمآ  تهبا  تیثیح  تمرح و  طوقـس  بجوم  راـک  نیا  رد  يور  هداـیز  اریز  دـیاین ، نوریب  شیوخ  هرجح  ینکـس و  لـحم 

. دتفایم مدرم  مشچ » زا   » حالطصا هب  و  ددرگیم ، نارگید 
هویـش و نیدب  هدرک و  یـسأت  وا  زا  هسردم  لها  ات  دزرو  مامتها  تعامج  تروص  هب  زامن  هماقا  هب  هسردم  طیحم  رد  دیاب  داتـسا  سردـم و 

. دنیامن رازگرب  تعامج  هب  ار  زامن  هراومه  دنزاس و  رارقرب  تداع  سنا و  داتسا ، هریس 

سرد هضافا  لحم  سردم و  رد  سولج  يارب  نیعم  تقو  همانرب و  تیاعر   4

نادرگاش و هورگ  ات  دنک  سولج  دوخ  سیردت  هاگیاج  رد  ینیعم  تقو  تعاس و  رد  هتفه  یـسرد  ياهزور  مامت  رد  سردم  هک  تسا  ازس 
يور زا  سرد  هعلاطم  مرگرـس  هک  ینادرگاش  و  دنبایب ، دوخ  سرتسد  رد  ار  وا  هراومه  یـصخشم  تقو  نینچ  رد  شرـضحم  نادـنم  هقالع 

فالتخا ای  و  دنزادرپیم ، نآ  ياههژاو  تاغل و  بتک و  تالکـشم  طبـض  هب  ای  و  دنراد ، لاغتـشا  بتک  نیا  حیحـصت  هب  ای  دنتـسه و  بتک 
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لحم رد  نیعم  تعاس  نینچ  رد  دـننکیم و  تشاددای  تسا  رت  نورقم  تحـص  هب  هک  ار  یتارابع  ظافلا و  و  اـه ) لدـب  هخـسن  : ) اـه هخـسن 
دنک و ادیپ  همادا  نیقی  نانیمطا و  ساسا  رب  اهنآ  یـسرد  ياهیـسررب  تاعلاطم و  وا  زا  یهاوخرظن  اب  دنبای  روضح  داتـسا  سردـم  سولج و 

تاعلاطم رد  دـیدرت  کش و  تسا  نکمم  انایحا  داتـسا  نودـب  نوچ  و  هتـشگن ، یهابت  هعیاض و  راچد  نانآ ، یقیقحت  يرکف و  ياهـششوک 
. دیاین دیدپ  ناشحور  رد  یلاح  یب  یگتسخ و  دنیبن و  رازآ  جنر و  ناشرکف  نورد و  ناج و  لد و  دبای  هار  اهنآ 

: یمسرریغ یمسر و  نادرگاش  هب  تبسن  سردم  رایتسد  دیعم و  فئاظو 
طورشم و تاعاس  رد  هچ  هرمزور و  يداع و  تعاس  رد  هچ  ار -  هسردم  لها  شیوخ ، هفیظو  ءادا  رد  هسردم  فظوم  رایتسد  دیعم و  دیاب 
هدش و فیلکت  يو  رب  اهنآ  هداعا  هک  دشاب  يروما  هب  طوبرم  هفیظو  نیا  ءادا  هک  یتروص  رد  هتبلا  دراد ؛ مدقم  هسردـم  لها  ریغ  رب  نیعم - 

نوچ دیامن ؛ هداعا  ار  یمـسر  نادرگاش  هسردم و  لها  ياهـسرد  تسخن  دیاب  یطئارـش  نینچ  رد  دـشاب ؛ ینیع  بوجو  ياراد  وا  هب  تبـسن 
. تسا هدش  نییعت  دنکیم -  راک  دیعم »  » تمس رد  هک  یتقو  ات  وا -  يارب  هفیظو  نیا 

اذل تسا  یئافک  بوجو  ای  بابحتـسا و  دح  رد  دنتـسین  هسردـم  لها  هک  یناسک  یمـسرریغ و  نادرگاش  هب  تبـسن  هفیظو  ءادا  نوچ  زین  و 
. دنک مایق  نیریاس  هرابرد  دوخ  فیلکت  ءادا  هب  سپس  هدومن و  ءافیا  هسردم  لها  دروم  رد  ار  شیوخ  هفیظو  تسخن  دیاب 

یفرعم و نادرگاش  هب  دیعم ،»  » تمـس رد  جیردت ) هب   ) تسه يدیما  وا  تفرـشیپ  تیقفوم و  هب  هک  ار  يدرف  هسردم ، رظان  ای  سردم و  دیاب 
روراب وا  رد  نارگید  هب  هدافا  رد  يرت  هدرتسگ  تیفرظ  ردص و  حرش  هدراذگ و  ینوزف  هب  ور  وا  زا  تناعتـسا  يریگ و  هرهب  ات  دنیامن  مالعا 

. ددرگ
رب ار  دوخ  یملع  ياههدروارف  تاظوفحم و  هک  دنهاوخب  نیلـصحم  زا  دیاب  دنـشاب  هدرکن  نییعت  دیعم »  » ناونع هب  ار  يرگید  درف  هچنانچ  و 
رب تسا -  هدـنام  مهبم  نادرگاش  يارب  شمهف  سردـم ، سرد  یط  رد  هک  ار -  یبلاـطم  زا  شخب  نآ  زین  وا  و  دـنیامن ، هضرع  يدرف  نینچ 

. دناهدیمان دیعم »  » ار يدرف  نینچ  هک  تسا  هتکن  نیمه  رطاخ  هب  دنک . هداعا  اهنآ 
وا دنهاوخب ، نادرگاش  زا  ار  تاظوفحم  ندرک  هضرع  لصف -  ره  رد  ای  هام و  ره  رد  دیعم -  دیاب  هک  دنک  طرـش  نانچ  هسردـم  فقاو  رگا 

هضرع رادقم  تیمک و  ظاحل  زا  دنتسه  یملع  هشقانم  هرظانم و  قیقحت و  ثحب و  رد  یفاک  یگتسیاش  ياراد  هک  ینیلـصحم  دروم  رد  دیاب 
ملع لیصحت و  يانبم  ساسا و  هک  ندیشیدنا -  ربدت و  زا  ار  دنمشیدنا  ایوپ و  لصحم  اه ، هتشون  تیمک  رب  دومج  اریز  دهد ؛ فیفخت  اهنآ 

. ددرگیم يرکف  كرحت  رد  دوکر  بجوم  هتشادزاب و  تسا -  يزومآ 
تاـمولعم و هضرع  يارب  دنتـسه  لیـصحت  مرگرـس  یئاـهن  حطـس  رد  هک  ینیلـصحم  هراـبرد  زین  راـک و  هزاـت  يدـتبم و  دارفا  دروم  رد  اـما 

. تسا اهنآ  شوه  نهذ و  لاح و  روخ  رد  هک  دیامن  هبلاطم  اهنآ  زا  ار  يرادقم  نآ  یملع ، تالوصحم 
. دش شرازگ  دوخ  بسانم  ثحابم  رد  البق  لصحم  سردم و  طباور  هب  طوبرم  بلاطم  بادآ و  رئاس 

اهنآ هب  لمع  رد  مامتها  هسردم و  طئارش  زا  یهاگآ   - 3
ءادا هب  یهاگآ  نینچ  قیرط  زا  ات  دنروآ  تسد  هب  یهاگآ  نآ  طئارـش  زا  دنراد  تماقا  ینکـس و  هسردم  رد  هک  یـسردم  ای  درگاش و  دیاب 

. دنیامن تیاعر  المع  ار  طئارش  نیا  هدرک و  مایق  هسردم  قوقح  قح و 
هب دننک ؛ يراددوخ  هسردم  يررقم  هیرهش و  تفایرد  زا  ناکمالا  یتح  لصحم  ای  سردم  تسا ، رتهب  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذت  انمض 
رما نیا  هب  رصاعم  نامز  رد  ینید  نیلصحم  بلاغ  هکنانچ  دنشابیم ؛ نیگنـس  قیقد و  تخـس و  طئارـش  ياراد  هک  یـسرادم  دروم  رد  هژیو 
هیاس رد  تیفاع  ریخ و  تمعن  اب  هک  مینکیم  تساوخرد  لاعتم  دـنوادخ  زا   ) دـننکیم تفایرد  هیرهـش  یـسرادم  نینچ  زا  دنتـسه و  ـالتبم 

(. دیامرف تمحرم  فافع  فافک و  هیحور  ام  هب  هتخاس و  رادروخرب  تعانق  حور  زا  ار  ام  شیوخ ، مرک  ناسحا و 
: دیدرگ روآدای  دیاب  اما 

قیقحت و تصرف  تقو و  دننک  شالت  یناگدـنز  جـئاوح  شاعم و  لیـصحت  یپ  رد  هچنانچ  هک  دنـشاب  یطئارـش  رد  سردـم  لصحم و  رگا 
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هکنآ ای  و  درادزاب ، سیردـت  لیـصحت و  رد  لماک  لاغتـشا  زا  ار  نانآ  يدام ، ياهتیلاعف  شالت و  نانچ  ددرگ و  عیاض  اهنآ  یملع  لیـصحت 
هیرهش و تفایرد  دننک ، نیمات  ار  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  يدام  یناگدنز  جئاوح  نآ ، يارجم  زا  هک  دنتسین  يرگید  لغـش  هفرح و  ياراد 
هب ملعت و  ای  میلعت و  رد  هک  دـشاب  نانچ  اهنآ  فدـه  دـیاب  هتبلا  تسا . عناـمالب  یتروص  نینچ  رد  شاـعم -  نیماـت  يارب  هسردـم -  يررقم 

لئاسم یلوغـشم  لد  راتفرگ  هدوب و  لابلا  غراف  یملع ، ياـهیریگ  هرهب  رد  زین  و  یملع ، رظن  زا  نارگید  هب  ندـناسر  هرهب  رد  رگید : تراـبع 
. دنزرو مامتها  تخس  نادب  هدرک و  لمع  هسردم  طئارش  مامت  هب  هک  دننک  یعس  دیاب  نکل  دشابن . يرگید 

هب هداد و  رارق  هبـساحم  تحت  هسردـم -  طئارـش  هب  تبـسن  هفیظو  ءادا  تـهج  رد  ار -  دوـخ  ياـهتیلاعف  راـتفر و  لـصحم  سردـم و  دـیاب 
دنتسه دنب  ياپ  طئارش  نیا  هب  ایآ  هک  دننک  هعلاطم  نتشیوخ  رد  و  دنزیخرب ، دوخ  سفن » هبساحم  هب   » هسردم طئارـش  اب  هطبار  رد  حالطـصا 

؟ هن ای  دننکیم  لمع  اهنآ  هب  و 
لهـس یهاتوک و  رطاخ  هب  ای  دـنریگ و  رارق  تساوخزاـب  دروم  هطبار  نیا  رد  اـی  دوش و  هبلاـطم  اـهنآ  زا  هسردـم  طئارـش  ءادا  رگا  نیارباـنب 
رطاخ هدرزآ  نارگن و  هتفر و  ورف  نتـشیوخ  رد  دیابن  دنوش  عقاو  شنزرـس  فدـه  هسردـم ، بجاو  فیلاکت  طئارـش و  هب  لمع  رد  يراگنا 

يادـخ یهیبنت ، نینچ  رطاخ  هب  و  هدرمـشرب ، لاعتم  دـنوادخ  بناـج  زا  یتمعن  ناونع  هب  ار  رادـشه  دـمآ و  شیپ  نینچ  دـیاب  هکلب  دـندرگ ،
رد ار  اهنآ  هک  هتـشاد  ینازرا  یقیفوت  نانآ  هب  رگرادیب ، هدنهدرادشه و  يدرف  ددـم  هب  لاعتم  دـنوادخ  اریز  دنـشاب ؛ رازگـساپس  ار  شیوخ 

مرج و ، ) دـشابیم هانگ  مرج و  زا  یئاـهر  زا  تراـبع  یهیبنت ، نینچ  هدزاـب  هجیتن و  تسا . هداد  يراـی  هسردـم  طئارـش  فیلاـکت و  هب  ماـیق 
فلخت هانگ و  نیا  موادت  رارمتسا و  زا  يرگرادیب  درف  نانچ  هک  هدوب  هسردم  طئارش  هب  تبـسن  لمع  رد  لامها  ریـصقت و  هرمث  هک  یهانگ 

(. تسا هدرک  يریگ  شیپ 
ربارب رد  و  هدوـب ، نیب  عـقاو  یحور  ناـج و  زا  رادروـخرب  یلاـع و  یتـمه  ياراد  هک  تـسا  یـسک  زا  تراـبع  رایـشوه ، لـقاع و  درف  کـی 

. دهدن هار  دوخ  هب  يدرسلد  رطاخ و  یگدرزآ  هنوگچیه  دروم ، هب  اجب و  داقتنا  هیبنت و  اهرادشه و 
هسردم یمسر  نادرگاش  سورد و  هب  تبسن  یمسرریغ  نیلصحم  فئاظو   - 4

ریغ یمسرریغ و  دارفا  دیابن  دشاب  هدرک  رصحنم  یمسر ، ریگب و  قوقح  دارفا  ینعی  نیبترم »  » هب طقف  ار  نآ  رد  يانکس  هسردم ، فقاو  رگا 
بوسحم هنایـصاع  هنابـصاغ و  لمع  کی  ياهسردم  نینچ  رد  یمـسرریغ  دارفا  يانکـس  اذل  دننک . رایتخا  ینکـس  اجنآ  رد  مهیلع  فوقوم 

دجاو هک  یتروص  رد  اـجنآ -  رد  یمـسرریغ  دارفا  يانکـس  دـشابن ، نیبترم  یمـسر و  دارفا  هب  رـصحنم  هسردـم ، فقو  رگا  یلو  دوشیم ؛
. دوب دهاوخ  عنامالب  دنشاب -  هسردم  رد  تماقا  تیلها 

هسردم و لها  هب  دیاب  دننیزگ  ینکس  تسا  هدشن  فقو  یمسر  دارفا  تماقا  يارب  ارصحنم  هک  ياهسردم  رد  یمـسرریغ  دارفا  ای  درف و  رگا 
تاسلج رد  و  دنراد ، مدقم  نتـشیوخ  رب  هسردم  رگید  تالیکـشت  مزاول و  زا  هدافتـسا  رد  ار  نانآ  و  هتـشاذگ ، مارتحا  نآ  یمـسر  نانکاس 

: تفگ ناوتیم  هک  تسا  يراعش  نیرتمهم  يزومآ ، ملع  هلئسم  سرد و  رد  تکرش  اریز  دنناسر ؛ مه  هب  روضح  هسردم  سرد 
رد دارفا  لکـشت  عمجت و  فقاو و  هب  ياعد  نآرق و  تئارق  اب  سرد  هسلج  نوچ  دشابیم ؛ هسردم  يراذـگناینب  سیـسأت و  یـساسا  فدـه 
نآ سرد  تاـسلج  رد  دربیم  رــس  هـب  نآ  رد  دراد و  ینکــس  هسردـم  رد  هـک  يدرف  رگا  دـشابیم . هارمه  یملع  هرکاذـم  رکذ و  سلجم 

فقو هسردم  نآ ، ساسا  رب  هک  هتـشاگنا  هدیدان  ار  یفده  نآ  عقاو  رد  دراگنا ، هدیدان  یلک  هب  ار  نآ  سرد  سلاجم  دناسرن و  مهب  روضح 
. دربیم رس  هب  نآ  رد  دوخ  هک  ياهسردم  مه  نآ  تسا ، هدش  سیسأت  و 

يراگزاس هسردـم  سـسؤم  فقاو و  دوصقم  فدـه و  اب  هجو  چـیه  هب  ارهاظ  نآ  رد  تکرـش  مدـع  سرد و  تاسلج  هب  یئانتعا  یب  نیا  و 
. درادن

هک یتروص  رد  اریز  درب ؛ رـس  هب  هسردم  زا  جراخ  رد  سرد ، ندش  رئاد  ماگنه  دیاب  دبای  روضح  سرد  هسلج  رد  دـهاوخن  هک  یتروص  رد 
اهنآ سرد  هسلج  رد  دنکن و  یعاسم  كارتشا  ناشـسرد  رد  هسردم  لها  اب  هجوم  رذـع  نتـشاد  نودـب  دـشاب و  هتـشاد  روضح  هسردـم  رد 
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دومناو زاین  یب  هسردم و  لها  هب  تبـسن  ربکت  بدا و  هئاسا  ناونع  هب  تکراشم  مدـع  نیا  ددرگن ، نیـشنمه  نانآ  اب  دـناسرن و  مهب  روضح 
. دوشیم یقلت  نانآ  هورگ  عمج و  هب  تبسن  يراب  دنب و  یب  یکاب و  یب  نادرگاش و  لکشت  عمجت و  دئاوف  زا  شیوخ  نتخاس 

يارب زج  سرد -  هسلج  رد  هسردم  لها  یئامه  درگ  لاح  رد  دیابن  دنیامنن  تکرـش  سرد  رد  نکل  دشاب ؛ هتـشاد  روضح  هسردـم  رد  رگا 
ای دنک و  توعد  دوخ  فرط  هب  ار  یسک  دیابن  وا  دزادرپب . دمآ  تفر و  هب  ای  دیآ و  نوریب  دوخ  قاتا  هرجح و  زا  يرورض -  ياهراک  ماجنا 

سرد تئارق  يارب  ار  دوخ  يادص  و  دورب ، هار  هسردم  رد  سرد ، هسلج  داقعنا  اب  نامزمه  دـیابن  وا  دـناوخارف . نوریب  هب  شقاتا  زا  ار  يدرف 
. دزاس دنلب  هزادنا  زا  شیب  نآ  هرکاذم  هثحابم و  رارکت و  ای  و 

. دیاشگن ددنبن و  ادص  رس و  اب  ماوت  ار  اهرد  و 
یقلت هسردـم  لها  هب  تبـسن  يدرخبان  تقاـمح و  تلاـهج و  بدا و  هئاـسا  ناونع  هب  هک  اـهراک -  هنوگ  نیا  باـکترا  زا  دـیاب  هرخـالاب  و 

. دنک يراددوخ  ادج  دوشیم - 
دومنیم هفیظو  ماجنا  هتـسجرب ، حـلاص و  ياهتیـصخش  یـضاق  تمـس  رد  هک  ینادنمـشناد  ءاملع و  زا  یکی  ما : هدـید  دوخ  مشچ  هب  نم 

هداد و رارق  شنزرس  داقتنا و  دروم  تخس  تفریم  هار  هسردم  رد  ناشسرد ، هب  نادرگاش  لاغتـشا  اب  نامزمه  هک  ار  یئوجـشناد  لصحم و 
هاگیاج هب  کیدزن  یلحم  رد  رامیب  نآ  هک  دوب  يرامیب  يراتـسرپ  رامیت و  مرگرـس  لصحم ، نیا  هکنیا  اب  درک ؛ یهن  تنوشخ  اب  وا  راـک  زا 

. دوب دمآ  تفر و  هب  ریزگان  رامیب ، نیا  جئاوح  نیمات  یگدیسر و  روظنم  هب  لصحم  نیا  و  دربیم ، رس  هب  سیردت 

هسردم فادها  هب  طوبرم  فئاظو  ءادا  هب  مامتها  نانگمه و  اب  رمث  یب  ترشاعم  كرت   5

ياهتصرف تقو و  دزاسن و  مرگرس  نارگید  اب  رمث ، یب  ياهترشاعم  تبحاصم و  هب  ار  نتشیوخ  دیاب  دراد  تماقا  هسردم  رد  هک  یلصحم 
. دهدن رارق  هدئاف  یب  ياهیمرگرس  تلاطب و  نینچ  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياهبنارگ 

، هدئاف یب  ياهترـشاعم  هنوگره  كرت  رذگهر  زا  دیاب  هکلب  دنک ؟ شوخ  اج  رورم ، روبع و  هار  هچوک و  رد  هک  دهدن  تیاضر  شلد  رد  و 
اریز دشوکب ؛ هسردـم  سیـسأت  ءانب و  هب  طوبرم  فادـها  نامرآ و  ندیـشخب  ققحت  تهج  رد  هدروآ و  يور  شیوخ  تالیـصحت  راک و  هب 

هدنیآ دوجوم و  عاضوا  طئارش و  یمدآ و  رمع  کیدزن  رود و  ياهتصرف  لآم و  لاح و  رمث ، یب  ياهتبحاصم  هب  دایتعا  یگراب و  ترشع 
. دزاسیم هابت  ار  ناسنا 

دوخ یساسا  ياهزاین  نآ ، رد  شیوخ  تماقا  یط  رد  دیاب  هک  دریگ  رظن  رد  یلزنم  تروص  هب  ار  هسردم  دیاب  رایـشه  لقاع و  لصحم  کی 
. دچوکب نآ  زا  دیوگ و  كرت  ار  اجنآ  یملع ، زاین  عفر  زا  سپ  و  دنک ، يرادرب  هرهب  ملع  لیصحت  يارب  نآ  زا  هتخاس و  هدروآرب  ار 

لیمکت یملع و  ینید و  دـصاقم  فادـها و  لیـصحت  رب  ار  وا  نآ ، رذـگهر  زا  هک  دـنک  ترـشاعم  تبحاصم و  یـسک  اب  لصحم  رگا  نکل 
ار رطاخ  یگدرسفا  جنر و  و  دزاس ، روراب  شتامولعم  دایدزا  تهج  رد  یطاشن  كرحت و  شبنج و  وا  رد  و  دهد ، يرای  شیونعم  ياههرهب 

نانیمطا شتبحاصم  هب  ناوتب  هک  دـشاب  رادروخرب  قالخا  مراکم  تناـما و  نید و  زا  ناـنچنآ  يرـشاعم  نینچ  و  درتسب ، شحور  ناـج و  زا 
؛ تسا هدیدنسپ  بولطم و  تکربرپ ، یتبحاصم  ترشاعم و  نینچ  هکلب  درادن ؛ یعنام  وا  اب  ترـشاعم  ینیـشنمه و  یطیارـش  نینچ  رد  درک ،
یشوگیزاب و سوه و  راتفرگ  هدوب و  زوسلد  هاوخریخ و  وا  هب  تبسن  یهلا  یفده  اب  لصحم  مدمه  قیفر و  رای و  نینچ  هکنآ  طرـش  هب  هتبلا 

. دشابن یئارگ  تلاطب 
: دشاب قایتشا  رپ  صیرح و  يزومآ ، ملع  هدافتسا و  تهج  رد  یملع و  رظن  زا  طئارش  ره  رد  دیاب  لصحم 

شیب نارگید  هک  دنک  هظحالم  ددرگ و  ینالوط  سرد ، عامس  رارکت  ءالـضف و  اب  وا  تبحاصم  هسردم و  رد  لصحم  تماقا  ینکـس و  رگا 
عـضو نـینچ  مـغریلع  دـشابیم  مورحم  بلاـج ، زادـنا  سپ  تفرـشیپ و  نـینچ  زا  وا  یلو  دنتـسه ؛ قـفوم  یملع  رئاـخذ  نتخودـنا  رد  وا  زا 

ار نتـشیوخ  دـهاوخب و  دوخ  زا  دـیاب  وا  دـهدن . تسد  زا  ار  دوخ  یلیـصحت  تریغ  تیمح و  هتـشادهاگن و  الاو  ار  شتمه  دـیاب  یبولطمان 
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، دزیخرب هبـساحم  هب  شا  یملع  ياههدروارف  تیفیک  تیمک و  رد  دوخ  اب  و  دزای ، تسد  يدیدج  تامولعم  هدافتـسا  هب  زور  ره  هک  دراداو 
يو يارب  نآ  زا  هدافتسا  هدوب و  اور  لالح و  وا  رب  هسردم  يررقم  هیرهش و  تفایرد  ات  دتسیان  زاب  یلیصحت  ياهششوک  زا  هک  دنک  یعس  و 

. دشاب عورشم 

اهنآ ياهیدب  زا  تشذگ  وفع و  هسردم و  لها  قوقح  تیاعر   6

مارتحا تبحم و  راهظا  اهنآ  هب  تبسن  هتخاس و  ظوفحم  ار  نارگید  دوخ ، هنامیمص  مرگ و  مالس  اب  هک  دنادب  فظوم  ار  دوخ  لصحم ، دیاب 
ار اهنآ  همه  اریز  دـنک ؛ ءادا  تیاعر و  ـالماک  اـهنآ  دروم  رد  ار  ياهفرح  ینید و  توخا  تبحاـصم و  یگیاـسمه و  راوج و  قح  و  دـیامن ،

يونعم يدـنواشیوخ  دـنویپ و  اهنآ  نایم  یکرتشم ، ياـههگر  هک  تهج  نآ  زا  دـیمان ، ملع  ناـبلاط  شناد و  لـها  ملع و  نـالماح  ناوتیم 
. دزاسیم رارقرب 

وا هرابرد  ياهتسیاش  مارتحا  ای  دنزرویمن و  تبحم  نادنچ  وا  هب  هکنآ  ظاحل  زا   ) نانگمه ياهیراک  لامها  ریـصقت و  ربارب  رد  لصحم  دیاب 
ار اهنآ  بیع  هک  دـیآرب  ددـص  رد  و  هدرک ، یـشوپ  مشچ  اهنآ  ياهـشزغل  زا  و  هتفرگ ، شیپ  رد  ار  ضاـمغا  وفع و  هار  دـنرادیمن ) لومعم 

. درذگرد دندومن  يدب  وا  هب  هک  یناسک  زا  و  دنک ، يرازگساپس  شناراکوکین  زا  و  دناشوپب ،
ددرگ و یمارآان  ینماان و  ینارگن و  راچد  نانآ -  هدنزگ  تشز و  تالاح  و  ناراوجمه ، راتفر  ءوس  تلع  هب  یلصحم -  نورد  بلق و  رگا 
، رگید ياهسردم  رد  ندیزگ  ینکـس  اب  و  دچوکب ، نآ  لها  هسردـم و  نینچ  زا  دـیاب  دـهد  تسد  زا  ار  شیناور  رارقتـسا  هک  دوش  بجوم 

. ددرگ شیوخ  یناسفن  رارقتسا  هداعا  هب  قفوم 
لقتنم هسردم  نآ  زا  ترورض  زاین و  نودب  تهج و  یب  دیابن  دمآ  مهارف  وا  يارب  دیدج  هسردم  رد  یشمارآ  رارقتسا و  نینچ  هک  هاگنآ  و 
رابنایز تشز و  هورکم و  ادـج  يدـتبم  دارفا  يارب  رگید ، هسردـم  هب  ياهسردـم  زا  درگاـش  ندـش  اـجباج  لاـقتنا و  هنوگ  نیا  اریز  ددرگ ؛

. دشابیم
تـسا نیا  نآ  و  تسا ، يرتدیدش  رتنوزف و  تهارک  ياراد  هک  دراد  دوجو  لصحم  راک  اب  هطبار  رد  ندـش  اجباج  لاقتنا و  زا  يرگید  عون 

هک میتفگ  نخس  لاقتنا  هنوگ  نیا  ندوب  رابنایز  ترضم و  هب  عجار  البق  دوش . اجباج  رگید  باتک  هب  یباتک  زا  یپ ) رد  یپ  و   ) تهج یب  هک 
هرمث ناماسبان  عاضوا  نینچ  دـشابیم و  لصحم  یماکان  يراب و  دـنب و  یب  یـشوگیزاب و  رفنت و  رطاـخ و  یگدرزآ  يدرـسلد و  رگناـیامن 

. تسا یئاجباج  نینچ 

درک یبایزرا  ار  ناگیاسمه  قاتا ، باختنا  هسردم و  رد  يانکس  زا  لبق  دیاب   7

ای هرجح و  نیرتدـنموربآ  نیرت و  عبط  کین  نیرتاشوک و  نیرتراکرپ و  نیرت و  حـلاص  دوخ ،-  یئاناوت  ناکما و  دـح  رد  دـیاب -  لـصحم 
. دناسر ددم  ودب  هدرک و  يرایمه  يونعم  یملع و  هیلاع  فادها  هب  ندیسر  تهج  رد  وا  اب  وا  رواجم  هیاسمه و  ات  دزادرپب  هفرغ 

: تسا هدمآ  اهلثم  رد 
. رادلا لبق  راجلا  »

. قیرطلا لبق  قیفرلا  و 
. ۀقارس عابطلا  و 

.« سنجلاب هبشتلا  سنجلا ، بءاد  نم  و 
هدـنیابر یمدآ  تشرـس  عبط و  ریگرب . شیوخ  يارب  یقیفر  رای و  رفـس ، هار  ندومیپ  زا  لبق  و  ریگ ، رظن  رد  هناخ  باختنا  زا  لبق  ار  هیاسمه 
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. تسا نارگید  عبط 
. ددرگ دوخ  سنج  مه  دننامه  هک  تسا  نآ  رب  تداع  ار  یسنج  ره  و 

اههلپ زا  نتفر  الاب  ندومیپ و  يارب  یفاک  یئاناوت  ورین و  زا  هک  یناسک  يانکـس  يارب  یناقوف  تاقبط  ياهقاتا  باختنا  هک  دـش  روآدای  دـیاب 
. دـشابیم رتراگزاس  یمدآ  ساوح  رکف و  زکرمت  رطاخ و  عمجت  يارب  اهقاتا  نینچ  و  تسا ، يرت  هتـسیاش  رت و  بسانم  راـک  دـنرادروخرب ،

. دنشاب قیال  حلاص و  يدارفا  یناقوف ، تاقبط  رد  وا  ناراوجمه  دیاب  نیا  رب  هوالع  هک  دنک  شومارف  دیابن  هتبلا 
: تفگیم يدادغب  بیطخ  هک  میدش  روآدای  باتک ) نیا  رد   ) البق

.« تسا يرت  بسانم  ياج  یملع ، بلاطم  ندرک  ظفح  ای  و  رطاخ ، تتشت  زا  ینمیا  ظفح و  يارب  یناقوف  تاقبط  ياهقاتا  ینعی  اه ، هفرغ  »
، دـننکیم هعجارم  اهنآ  هب  یملع  تالاغتـشا  يوتف و  رد  مدرم  هک  یناسک  زین  و  دنتـسه ، مهتم  هک  یناسک  ای  و  ناوتان ، فیعـض و  دارفا  اـما 

. تسا رت  هتسیاش  رت و  بسانم  نیئاپ  هقبط  رد  اهنآ  تماقا  ینکس و 
دامتعا و دروم  هک  تسا  يدارفا  روخ  رد  تسا  کیدزن  نآ  نـالاد  زیلهد و  اـی  هسردـم و  يدورو  رد  هب  هک  یئاـهنابدرن  اـههلپ و  زا  دوعص 

دننک روبع  هسردم  طایح  زا  نآ ، زا  نتفرالاب  ندومیپ و  يارب  دنریزگان  هسردم  لها  هک  هسردـم -  لخاد  ياههلپ  اما  دنـشابیم . مان  شوخ 
. تسا ماندب  مهتم و  هتخانشان و  دارفا  بسانم  - 

: دنتسین سرادم  رد  هتوتیب  ینکس و  هتسیاش  هک  یناسک 
هـسردم رد  تسا  هدشن  هدرامگ  اهنآ  رب  رایـشه  یبقارم  تسرپرـس و  هک  یلاسدرخ  دارفا  زین  هرهچابیز و  امیـس و  شوخ  لصحم  تسا  رتهب 

. دننکن هتوتیب  نآ  رد  هدرکن و  رایتخا  ینکس 
دمآ تفر و  روبع و  اـهنآ  رد  راـنک  زا  اـهدرم  هک  یئاـهیاج  رد  يانکـس  زا  تسا  رتـهب  ناوـسن ، هفئاـط ) زا  نیلـصحم  نایوجـشناد و   ) زین و 

. دنیامن يراددوخ  دشابیم  هسردم  طایح  رب  فرشم  ياهنزور  هرجنپ و  ياراد  هک  یلحم  رد  تماقا  ای  دننکیم و 
. دشابیم ینید  فعض  هب  مهتم  ای  ماندب و  ای  كوکشم و  هک  ددرگ  یسک  قاتا  دراو  دیابن  دراد  تماقا  هسردم  رد  هک  یلصحم 

، دنزادنایم اهنابز  رس  رب  ار  هسردم  نانکاس  ياهیدب  ای  و  دیآیم ، ناشدب  وا  زا  هسردم  لها  هک  دوشن  دراو  وا  رب  یسک  تسا  هتسیاش  زین  و 
فرصنم تالاغتشا  لیصحت و  زا  ار  نانآ  ای  و  دزاسیم ، ریگرد  مه  اب  ار  هسردم  لها  ای  و  دنکیم ، ینیچ  نخس  یمامن و  اهنآ  ررض  هب  ای  و 

. ددرگیم ملع  اب  نانآ  یگناگیب  بجوم  هتخاس و 
. دنک دمآ  دش  ترشاعم و  يرگید  رشق  ای  درف و  چیه  اب  هسردم ، لها  اب  زج  هسردم ، طیحم  رد  دیابن  لصحم  يراب ،

هسردم رد  ندمآ  نیئاپ  نتفر و  الاب  نتفر و  هار  جورخ و  دورو و  بادآ   8

هتـشاد رارق  نادرگاش  ای  مدرم و  یئآ  مهدرگ  عامتجا و  لحم  ای  دجـسم و  رد  شقاتا ) هرجح و  هب  دورو  ای  و   ) لصحم يانکـس  لـحم  رگا 
الاب ماگنه  دیاب  دنک ، روبع  سرد  داقعنا  لحم  سردم و  شرف  ریـصح و  يور  زا  شیوخ  قاتا  هب  دورو  يارب  دـشاب  ریزگان  مه  وا  و  دـشاب ،
يور شیپ  رد  اـی  هلبق و  تهج  رد  هنوراو  ار  دوخ  شفک  رازفااـپ و  دـنک و  يریگولج  شیاهـشفک  نداـتفا  زا  شیوخ  قاـتا  يوس  رد  نتفر 

لگ و زا  شفک  ندناکت  زا  سپ  دیاب  هکلب  دزیواین ؛ دهنن و  مدرم  دید  ربارب  رد  هلبق و  تهج  رد  ار  شـسابل  هماج و  زین  و  دـهدن ، رارق  مدرم 
اجنآ رد  مدرم  الامتحا  هک  یلحم  رد  ار  اهـشفک  نیا  و  دـنکن ؛ ترپ  ار  اهنآ  دـهد و  رارق  مه  يور  رب  نوریب  زا  ار  اـهنآ  اـهنآ  راـبغ  درگ و 

رد شیاهاپ  زا  اهنآ  ندروآرد  زا  سپ  هکلب  دراذگن ؛ دوخ -  قاتا  ناوخشیپ  ناویا و  لیبق  زا  دنرذگیم -  اجنآ  زا  لومعم  قبط  ای  دنتسه و 
مه زا  یگتـسکش و  بجوم  هک  دهد  رارق  دجـسم  ریـصح  ریز  يروط  ار  شیاهـشفک  دیابن  وا  دهن . نیمز  رب  ناوخـشیپ  طسو  نیئاپ  تمـسق 

. ددرگ نآ  دوپ  رات و  ندیرد 
، دتفا ولهپ  تشپ و  هب  قاتا  فک  يور  رب  هتسهآ  و  دورب ، هار  هتسهآ  شیوخ  قاتا  رد  دیاب  دشاب  یناقوف  هقبط  رد  لصحم  يانکس  لحم  رگا 
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. درازاین ار  یناتحت  هقبط  نانکاس  ات  دهن  نیمز  رب  هتسهآ  ار  نیگنس  ءایشا  و 
صخش ای  لصحم و  دیاب  دنـسرب  مه  هب  ندمآ  دورف  عقوم  رد  یئالاب  هلپ  رد  رگید ، یـصاخشا  ای  یناقوف و  هقبط  نانکاس  زا  لصحم  ود  رگا 

گنرد و اب  دراد  رارق  رت  لابند  هکنآ  یلک  روطب  دـنکیم  ءاضتقا  تکازن  بدا و  دـنیآ . دورف  اههلپ  زا  رت  لاس  گرزب  زا  لـبق  رت ، لاـس  مک 
باتش دسرن -  نیریز  هلپ  نیرخآ  هب  تسا  رتولج  هک  یسک  یتقو  ات  اههلپ -  زا  ندمآ  دورف  رد  دیآ و  نیئاپ  اههلپ  زا  هتسهآ  هتسهآ  لمأت و 

درف هک  یتروص  رد  هتکن -  نیا  تیاعر  یلو  دیامن . زاغآ  ار  دوخ  ندمآ  دورف  وا  زا  سپ  دیآ و  دورف  اههلپ  زا  وا  ات  دـنک  ربص  هکلب  دریگن ؛
. تسا رادروخرب  يرتنوزف  ترورض  زا  دیآیم -  دورف  رت  لاس  مک  لابند  هب  رت  لاس  گرزب 

دنک یط  ار  اههلپ  نیا  رت ، لاس  گرزب  لابند  هب  رت  لاس  مک  دیاب  دنـسرب  مه  هب  نتفر  الاب  يارب  نیئاپ ، هلپ  رد  رفن  دنچ  ای  ود و  هچنانچ  یلو 
. دیامن دوعص  اههلپ  زا  وا -  زا  لبق  رت -  لاس  گرزب  هکنآ  ات 

درک يراددوخ  بسانمان  ياهياج  رد  نتفر  هار  نتسشن و  زا  دیاب   9

اجنآ رد  هدرک و  ذاختا  شیوخ  سولج  لحم  ناونع  هب  ار  سردم  ای  هسردم و  رد  مد  سرد ، ماگنه  هب  هژیو  هب  مومع و  روطب  دیابن  لصحم 
سفن و یگنت  ای  زاین و  ترورـض و  هک  هاـگنآ  رگم  دـیامن ، يراددوخ  هسردـم  رد  راـنک  رد  سولج  زا  دـیاب  ناـکمالا  یتح  هکلب  دنیـشنب ؛

هار هاگرذـگ و  روظنم  هب  هک  ینالاد -  زیلهد و  رد  دـیابن  وا  دنیـشنب . بسانمان  یهاـگیاج  نینچ  رد  هک  دزاـس  ریزگاـن  ار  وا  هنیـس ، یگفخ 
زیلهد تسا ؛ هدـش  یهن  مدرم  ياههاگرذـگ  رباـعم و  رد  سوـلج  زا  راـبخا ، یط  رد  دـیامن . سوـلج  تسا -  هدـش  هیبـعت  هسردـم  هب  دورو 

هک دشاب  یسک  هدننک  سولج  رگا  هژیو  هب  ددرگیم . یقلت  نآ  موهفم  هلزنم و  هب  يزیچ  ای  ربعم و  یمومع و  هاگرذگ  ناونع  هب  زین  هسردم 
يزاب و هب  ار  وا  ای  تسا و  تمهت  دروم  ماندـب و  هک  دـشاب  یناسک  زا  ای  هدومن و  ءایح  مرـش و  ساسحا  نتـشیوخ  رد  وا  هب  تبـسن  نارگید 
، بـالط نیلـصحم و  اـبلاغ  نیا ، رب  هوـالع  تسین .) اور  هجو  چـیه  هب  یلحم  نینچ  رد  صاخـشا  هنوگ  نیا  سولج  هک  ، ) دـنریگیم یخوش 
رد هک  يدرف  زا  دـننک و  روبع  زیلهد  نیا  زا  دـناهدروآ  دوخ  اب  نوریب  زا  هک  يرگید  يرورـض  مزاول  و  مامح ) ساـبل  و   ) كاروخ اـب  هارمه 

نیا رد  هک  یصاخشا  درف  درف  هب  دنوشیم  ریزگان  ای  دندرگیم و  یگدز  تلجخ  راچد  دنیامنیم و  ءایح  مرش و  تسا  هتسشن  یلحم  نینچ 
دنتـسه هسردـم  لها  هب  طوبرم  لیماف و  هتـسباو و  هک  یناـنز  رگا  ضراوع ، نیا  همه  رب  هوـالع  دـننک . مالـس  کـت  کـت  دناهتـسشن  زیلهد 
بجوم دوشیم و  مامت  نارگ  راوشد و  اهنز  نیا  هب  هتـسباو  بالط  يارب  رذگهر  نیا  رد  دارفا  سولج  دنیامن ، روبع  هاگرذـگ  زا  دـنهاوخب 
نادـقف نُّوَصَت و  سح  نتـشادن  ناونع  هب  ار  یـسولج  نینچ  دـیاب  ءوس ، جـئاتن  نیا  مامت  رب  هفاـضا  ددرگیم . ناـنآ  یحور  هجنکـش  رازآ و 

. درمشرب يراک  هوای  تلاطب و  وربآ و  تیثیح و 
رد دشاب ، یسک  راظتنا  رد  هکنآ  نودب  ای  شزرو و  هب  ای  تحارتسا و  هب  زاین  مدع  تهج و  ره  هب  هک  يراب  ترورـض و  نودب  دیابن  لصحم 

هـسردم رد  رب  هک  یـسک  ره  هب  تسا  فظوم  وا  دهاکب . هسردـم  رد  شیوخ  ررکم  جورخ  دورو و  زا  و  دورب ، هار  هسردـم  طایح  نحص و 
. دیامن میدقت  ار  دوخ  تیحت  مالس و  تسا  هداتسیا 

؛ ددرگ یمومع  تلاوت  ءوضو و  لحم  هناخ و  یئوشتـسد  دراو  ترورـض ، مکح  هب  زج  مدرم -  ماحدزا  هاگ  هب  دـیابن -  وجـشناد  لصحم و 
دیاب وا  اذل  تسا . يراب  دـنب و  یب  زا  یکاح  تیثیح و  تنایـص  ظفح و  كرت  رگنایامن  ماگنه ، نانچ  رد  یهاگیاج  نینچ  هب  وا  دورو  نوچ 

تسین اجنآ  رد  یـسک  هک  دش  نئمطم  یتقو  دبوکب ؛ هتـسهآ  راب  هس  دشاب -  هتـسب  هک  یتروص  رد  ار -  نآ  برد  دیامن و  گنرد  يرادقم 
. دشکب راوید  يور  رب  ار  تساجن  هب  هدولآ  تسد  و  دنک ، هدافتسا  ءاجنتسا »  » يراب راوید  خولک  گنس و  زا  دیابن  دیاشگب . ار  نآ 

هسردم رد  حابم  لامعا  ياهراپ  زا  يراددوخ  بنجت و   10
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هاگن يرگید  ياههنزور  زا  ای  رد و  فاکـش  يال  زا  هک  یـسک  قاتا  هب  هسردـم ، طایح  نحـص و  رد  رورم  روبع و  ماگنه  هب  لصحم  دـیابن 
. دنک

. درگنن نآ  نورد  هب  دشاب  زاب  قاتا  ياهرد  هک  یتروص  رد  و 
هکنآ نودب  دنک ، رازگرب  رذگ  لاح  رد  هنارباع و  ار  مالس  باوج  ای  مالـس و  دومن ، مالـس  هرجح  لها  رب  وا  ای  دندرک و  مالـس  وا  رب  رگا  و 

. دزودب مشچ  هرجح  نورد  هب 
. دیامن هراشا  دایز  دنربیم -  رس  هب  اهنآ  رد  اهنز  هک  یتقو  هژیو  هب  اهناویا -  اهقاط و  هب  دیابن  زین  و 

تروص هب  هرکاذم ، ثحب و  يارب  ای  دناوخ و  ارف  دوخ  يوس  هب  ار  یصخش  هکنیا  روظنم  هب  ای  سرد و  رارکت  يارب  ار  دوخ  يادص  دیابن  وا 
ره دروم و  ره  رد  دیاب  هکلب  ددرگیم . نایفارطا  راکفا  تتفت  رطاخ و  تتـشت  شیوشت و  بجوم  وا  يادص  رـس و  نوچ  دزاس ؛ دـنلب  دایرف ،
دنک هدافتسا  دوخ  روظنم  نیمات  يارب  هتسهآ  يادص  زا  سردم ، رد  سرد  لها  و  دجسم ، رد  نارازگزامن  روضح  ماگنه  هب  هژیو  هب  عقوم و 

هدنهدرازآ ياهنوگ  هب  ار  دوخ  جورخ  دورو و  و  ددـنبن ، تنوشخ  اب  ار  رد  و  دـبوکن ، دـیاسن و  نیمز  هب  تدـش  اب  ار  دوخ  نیبوچ  شفک  و 
هقبط رد  هک  ار  یـسک  نیئاپ ، هقبط  زا  و  دـبوکن ، مه  هب  ترورـض -  زاـین و  مدـع  تروص  رد  یتخـس -  هب  ار  هسردـم  رد  و  دـنکن ؛ رازگرب 

. دباوخب نیئاپ  زا  ار  وا  شیادص ، لداعت  ظفح  اب  هدرک و  میظنت  زاین  دح  رد  ار  دوخ  يادص  هکلب  دنزن ؛ ادص  تسا  یناقوف 
زا دـشابن  راک  رد  یترورـض  هک  یتروص  رد  دـیاب  دـشاب  زاب  مدرم  رورم  روبع و  هار  يوسارف  هرجنپ  اـی  رد و  قیرط  زا  هسردـم  قاـتا و  رگا 

. دیامن يراددوخ  شیوخ  نت  رس و  ینالوط  ندوب  هنهرب 
: تشز ياهراک  تاداع و  زا  لصحم  ندوب  رذحرب 

، هدوهیب لزه و  نخـس  نتفر ، هار  لاح  رد  ندروخ  لیبق  زا  دشاب ، رذحرب  دوشیم  یقلت  بیع  صقن و  ًاقالخا  هک  یئاهراک  زا  دـیاب  لصحم 
. دنلب ياههدنخ  ههقهق و  عمج ، نایم  رد  نداتفا  ولهپ  هب  ای  تشپ  هب  هزایمخ ، رد  طارفا  نیمز ، يور  رب  شفک  ندیشک 

. دورب تسا -  رگید  ياهاج  رب  فرشم  هک  هسردم -  ماب  تشپ  يور  ترورض ، نودب  تهج و  یب  دیابن  لصحم  انمض 

سرد هسلج  هب  طوبرم  بادآ  هرابرد  فیرظ  یتاکن   11

هـسلج رد  تکرـش  و  دبای ، روضح  اجنآ  رد  سرد -  سلجم  سردم و  رد  سردـم  ملعم و  ندـناسر  مه  هب  روضح  زا  لبق  دـیاب -  لصحم 
هب لومعم و  قبط  هک  دزاس  ریزگان  ار  همه  هجیتن ، رد  هک  دزادـنین  ریخأت  هب  رگید ، نادرگاش  سولج  وا و  سولج  زا  سپ  ات  ار  داتـسا  سرد 
زا هک  دشاب  عمج  نایم  رد  یسک  انایحا  تسا  نکمم  هوالع ، دنیوگ . خساپ  وا  مالس  هب  راک  ءانثا  رد  هتساخرب و  دوخ  ياج  زا  هفیظو ، مکح 
هک دنادن  انمـض  دنک و  ساسحا  بلق  رد  ار  يدنیاشوخان  تلاح  هدیـسر  هار  زا  هزات  درگاش  نیا  دشاب و  روذعم  مالـس  باوج  نتـساخرب و 

. تسیچ صخش  نیا  رذع 
: دناهتفگ ناینیشیپ 

.« دنامب ناشراظتنا  رد  وا  هکنآ  هن  دنرب  رس  هب  داتسا  راظتنا  رد  بالط  نیلصحم و  هک  دنکیم  ءاضتقا  تکازن  بدا و  »
هب دنک ، تیاعر  شیوخ  ینورب  رهاظ و  ياههبنج  كاشوپ و  اب  هطبار  رد  ار  تکازن  بدا و  نیزاوم  سورد ، رد  روضح  يارب  دـیاب  لصحم 

. دبای روضح  سرد  هسلج  رد  ندب  شوپ و  نت  هماج و  نیرت  فیظن  عضو و  نیرت  هدنبیز  تئیه و  نیرتهب  اب  هک  ینعم  نیا 
ابق و ياههمکد  ای  دنتـشادن و  رـس  رب  همامع  هک  دشیم  دوخ  سرد  رد  ینادرگاش  روضح  زا  عنام  حالـص ،» نب  خیـش   » هب فورعم  رمعوبا ،

. تسا هدوب  زاب  اهنآ  نیریز  سابل 
وحن هب  دهد و  ارف  شوگ  سردم  سرد  هب  اقیقد  هدیشخب و  ناماس  رس و  داتسا ، رـضحم  رد  شیوخ  نتـسشن  زرط  هب  لصحم  درگاش و  دیاب 

ار بدا  نیزاوم  داتـسا ، اب  باوج  باطخ و  وگتفگ و و  هملاکم و  رد  و  دیامن ، ءاقلا  ار  دوخ  داریا  لاکـشا و  قالخا -  رظن  زا  ياهتـسیاش - 
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. دراد یعرم 
. دنک زاغآ  سرد ) زا  لبق  ياعد  و   ) هذاعتسا سرد و  تئارق  هب  وا - ) هزاجا  و   ) داتسا سردم و  زا  لبق  دیابن -  لصحم 

خساپ ار  يو  ياعد  داتسا ، هب  ياعد  اب  دوخ  هبون  هب  زین  نارضاح  دیاب  دنکیم ، ءاعد  نارضاح  يارب  سیردت ، زاغآ  رد  سردم  هک  هاگنآ  و 
(. دنیامن رکشت  وا  ياعد  زا  هلیسونیدب  و   ) هداد

نیزاوم نیا  هک  ار  ینادرگاش  تفریم -  رامـش  هب  يوقت  یئاسراپ و  دـهز و  ظاـحل  زا  هتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  هک  نم -  دـیتاسا  زا  یکی 
. دروآیم بدا  رس  رب  شرادشه  هیبنت و  اب  ار  اهنآ  و  دادیم ، رارق  شنزرس  دروم  دندرکیمن  تاعارم  ار  یقالخا 

. دنک يراددوخ  نآ  لاثما  هدنخ و  نارگید و  اب  نتفگ  نخس  ندز و  ترچ  ندیباوخ و  زا  سرد ، سلجم  رد  دیاب  لصحم 
. میدومن وگتفگ  دنوشیم  یقلت  هدوتسان  سرد ، سلجم  رد  هک  یتالاح  زا  درگاش  لصحم و  بادآ  هب  طوبرم  ثحبم  یط  ام  و 

هزاجا نذا و  اب  زج  يدـعب  سرد  سرد و  نیا  نایم  درگاـش  دـیابن  دیـسر ، ناـیاپ  هب  ملعا - » هللا   » نتفگ اـب  سردـم -  لوا  سرد  هک  هاـگنآ 
دیابن اساسا  دـیوگ . نخـس  رگید  هلئـسم  هرابرد  لصحم  دـیابن  دـش  ياهلئـسم  نایب  دراو  سردـم ، یتقو  و  دروآ ؛ نایم  هب  ینخـس  سردـم ،

. تسا اجب  دیفم و  وا  نتفگ  نخس  دنک  ساسحا  هک  هاگنآ  رگم  دزاس  نابز  رب  ار  یبلطم  يزیچ ، چیه  هب  عجار  سردم  روضح  رد  هاگچیه 
. دزیهرپب نارگید  رب  يرگ  هطلس  یئوج و  هبلغ  زا  و  ثحب ، رد  زیتس  لادج و  زا  دیاب  لصحم 

ربص و و  توکس ، ماگل  مامز و  اب  دیاب  تسا  هتـشگ  نایغط  ناجیه و  شوختـسد  رذگهر ، نیا  رد  يو  حور  ناج و  هک  دبایرد  نینچ  رگا  و 
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا یبن  زا  نوچ  ددرگ ؛ یحور  ناروف  نایلغ و  زا  عناـم  هتفرگ و  تسد  هب  ار  نآ  راـیتخا  شمار ، داـیقنا و 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور 
رد ازارف  ياهطقن  هلق و  رد  ياهناخ  وا  يارب  لاعتم  دـنوادخ  درادرب ، لادـج  ءاِرم و  زا  تسد  تسا -  وا  اـب  قح  هکنآ  مغریلع  یـسک -  رگا  »

؛ ) 574 « ) درک دهاوخ  ءانب  تشهب 
ناوتیم تسا و  یبسانم  رایـسب  هلیـسو  بضغ ، شرتسگ  ناجیه و  زا  يریگولج  يارب  دـنیآ ، شوخان  هلداجم  زا  بانتجا  زیتس و  كرت  اریز 

. درمشرب رگیدکی  زا  اهلد  زیرگ  ترفن و  زا  يریگولج  يارب  يرترثؤم  لماع  ار  نآ 
زا يراع  هزیکاپ و  كاپ و  یبئاوش  هنوگره  زا  ناشبحاصم  رای و  هب  تبـسن  ناشبلق  هک  دننک  یعـس  سرد  هسلج  نارـضاح  زا  کی  ره  دـیاب 

. دشاب هنیک  دقح و 
دوجو يدنیاشوخان  تلاح  نیرتمک  ناشقیفر  تسود و  هب  تبسن  ناشنورد  رد  دنزیخیم  رب  ياج  زا  سرد  نتفای  نایاپ  زا  سپ  هک  هاگنآ  و 

. دشاب هتشادن 
نیا ءاعد  نآ  و  دنناوخرب ، تسا  هدش  دراو  ثیداحا ، یط  رد  هک  ار  یئاعد  دیاب  دـنزیخیم ، رب  سرد  سلجم  زا  سردـم  ای  لصحم و  یتقو 

: تسا
.« تنا الا  بونذلا  رفغیال  هنا  یبنذ ؛ یلرفغاف  کیلا ، بوتا  كرفغتسا و  تنا ، الا  هلا  و ال  كدمحب ، مهللا و  کناحبس  »

وت هب  مبلطیم و  شزرمآ  وت  زا  ایادـخ  تسین ، شتـسرپ  روخ  رد  وت  زج  يدوـبعم  چـیه  مرگـشیاتس ، ارت  منکیم و  سیدـقت  ارت  ایادـخ  راـب 
رارق تشذگ  شزرمآ و  لومـشم  ار  ناهانگ  هک  دـیاشن  ار  یـسکچیه  وت  زج  اریز  زرمایب ، ارم  رذـگرد و  مناهانگ  زا  وت  سپ  مدرگ ، یمزاب 

. دهد
. نیمایملا رغلا  هلآ  دمحم و  هلوسر  یلع  مالسلا  ةولصلا و  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  و  نوفصی ، امع  ةزعلا  بر  کبر  ناحبس 

هجح يذ  موـس  رویرهـش 1362 ه ش =  متـسیب  هبنـشکی  زور  رهظ  زا  دعب  هقیقد  جنپ  جـنپ و  تاعاس  رد  همجرت  رد  رظن  دـیدجت  تافاضا و 
لومشم ار  ینیسح )  ) یتجح رقاب  دمحم  دیس  رـساخ : بئاخ و  هدنب  نیا  مهاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا  دیـسر . نایاپ  هب  نارهت  رد  1403 ه ق 

. دریذپب یتسد  یهت  زور  رد  يرخذ  ناونع  هب  ناوتان  نیا  يارب  ار  لباقان  ششوک  نیا  و  هداد ، رارق  شیوخ  شزرمآ 
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نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یبنلاب 

مالسالا یف  ۀعیشلا 

باتک تاصخشم 

1360  - 1281 نیسحدمحم ، یئابطابط ، هسانشرس :
یبرع مالسا . رد  هعیش  يدادرارق : ناونع 

. یئابطابطلا نیسحدمحم  / مالسالایف هعیشلا  روآدیدپ : مان  ناونع و 
304 ص. يرهاظ : تاصخشم 

6  - 73  - 7997  - 964 کباش :
. تسا هدشرشتنم  فلتخم  نیرشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  باتک  نیا  تشاددای :

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :
. دیاقع هعیش - -  عوضوم :
. خیرات هعیش - -  عوضوم :

. خیرات اههقرف - -  مالسا - -  عوضوم :
ط2ش9043 1384  / BP211/5 هرگنک : يدنب  هدر 

297/4172 ییوید : يدنب  هدر 
14200 م85 -  یلم : یسانشباتک  هرامش 

مجرتملا ۀمدقم 

. ۀلئسالا نم  کلذ  رخآ  یلا  و  اشن ؟ فیک  و  دجو ؟ یتم  عیشتلا ؟ وه  ام  و  ۀعیشلا ؟ مه  نم  مهضعب ، لاستی  دق 
ۀقرف مه  نآ  یلا  ۀعامج  بهذ  و  نیملسمب ، اوسیل  ةالغ  مه  نآ  نورخآ  لاق  و  مالسالا ، نم  تبعـشت  تثدحتـسا و  ۀقرف  مه  نآ  ضعب  لاقف 
عیمج نم  ۀعیسشلا  فیرعت  یف  داج  قیقحت  مالـسالا » یف  ۀعیـشلا   » باتک لاوقالا  نم  کلذ  یلاام  و  طبار ، مالـسالاب  مهطبریال  ۀلـضم  ۀلاض 

ادعالا اهب  کسمت  املاط  یتلا  تاهبـشلا  یلع  دری  تالؤاستلا و  کلت  عیمج  یلع  بیجی  وهف  یعیـشلا  رکفلا  یلع  فرعتی  مل  نمل  مهبناوج ،
. مهماقم ۀعیشلا و  ناش  نم  طحلل  ۀعیرذ ، اهولعجف 

لواح دـق  و  مهئوشن ، للع  نیبی  و  ۀعیـشلا ، ۀـلاصا  نع  اعفادـم  فقی  نیح  یف  ۀنـسلا ، لهال  ضرعت  نود  فدـهلا  اذـه  فلؤملا  جـلاع  دـقل 
. نیملسملا فوفص  یف  قاقشنالا  ۀقرفتلا و  نع  ادیعب  لیصالا ، مالسالا  نم  بناج  وه  و  عیشتلا ، ضرعی  نا  فلؤملا 

. بابشلا ۀصاخ  مهتاذ و  ۀعیشلا  هنع  ینغتسی  ال  عیمجلا ، امهفی  ۀغلب  اطسبم و  باتکلا  اج 
. مهمولع مهتادقتعم و  ۀعیشلا و  خیراتاهلالخ  ضرعتسا  لوصف ، ۀثالث  یلا  اذه  میقلا  هثحب  هرس  سدق  فلؤملا  مسق  دقل 

رکفلا یناثلا ، لصفلا  یف  ضرعتسا  ۀیرـشع و  ینثالا  ۀعیـشلا  خیرات  نع  ازجوم  و  اهتاماسقنا ، ۀعیـشلا و  ؤشن  ۀیفیک  لوالا ، لصفلا  یف  ثحبف 
نم هعورف  نیدـلا و  لوصا  ثلاثلا ، لصفلا  یف  لواـنت  ۀـیلقع و  ثوحب  وا  ۀـینید  رهاوظ  نم  جاـجتحالا ، یفاـهجهتنی  یتلا  قرطلا  و  یعیـشلا ،

مامالا و یبنلا و  نیب  قرفلا  و  ۀمامالا ، یف  و  داعملا ، یف  و  یحولا ، و  ص )  ) یبنلا ۀفرعم  یف  و  هتافص ، هناحبـس و  هّللا  یف  ۀعیـشلا ، رظن  ۀهجو 
. فیرشلا هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  يدهملا  روهظ  یف  ثحبم  و  ع )  ) رشع ینثالا  ۀمئالا  خیرات  نع  زجوم 
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بتاکلاب فیرعت 

جهنم مالـسالا و  ۀعیرـش  ۀمدخ  یف  لیوط  خیرات  هل  تیب  یف  لضف ، ملع و  تیب  یف  یئابطابطلا  نیـسح  دمحم  دیـسلا  ۀمالعلا  فلؤملا  دـلو 
. ۀیناریالا زیربت  ۀنیدم  یف  نیزربملا  املعلا  نم  اوناک  فلؤملا  دادجا  نم  رشع  ۀعبرا  نا  ذا  هتیب ، لها  لوسرلا و 

ةرشع نع  لقت  ةدم ال  كانه ، ثکم  و  ۀنس 1344 ه ، فرشالا  فجنلا  یلا  لحر  مث  كانه ، ۀیلوالا  هتـسارد  عباتف  ةرجهلل ، ۀنس 1321  دلو 
ۀنس هنطوم  یلا  عجر  مث  قالخالا ، تایضایرلا و  ۀفـسلفلا و  و  لوصالا ، هقفلا و  سردف  ۀیمالـسالا ، مولعلا  فلتخماهلالخ  بستکا  تاونس ،

1354 ه.
و اضیا ، فرصلا  وحنلا و  ملع  ۀسارد  لوانت  و  نیملعلا ، نیذه  ۀسارد  یف  قمعت  امنا  و  طسبملا ، اهلکـشب  لوصالا  هقفلا و  ۀساردب  فتکی  مل 

ملع ۀفـسلفلا و  و  سومیلطبل ، یطـسجملا »  » سدـیلقا و لوـصا »  » میدـقلا ك تایـضایرلا  ملع  ۀـسارد  یلا  قرطت  و  یبرعلا ، بدـالا  ۀـسارد 
. اضیا ریسفتلا  نافرعلا و  مالکلا و 

ۀنس 1365 اهیف  ماقاف  ۀیناثلا ، ۀیملاعلا  برحلل  ۀیسایسلا  ثداوحلا  رثا  مق ، ۀنیدم  یلا  هسار  طقسم  نم  رجاه  نا  دعب  ناریا ، یف  هترهـش  تعاذ 
قیرط یلا  مهنم  دیدعلا  دشراف  نیفلاخملا ، ۀججاحم  ۀشقانم و  یف  ناوتی  مل  و  ۀیمالسالا ، فراعملا  ۀمکحلا و  ریسفلا و  سیردتب  عرـش  و  ه ،

. باوصلا قحلا و 
یف ةرمتـسم  نبرک » يرنه   » ذاتـسالا عم  هتااقل  تناکف  اضیا  نیفقثملا  تلمـش  لب  اهبالط ، یف  غیلب  رثا  ۀـیملعلا ، ةزوحلا  یف  هتارـضاحمل  ناک 

. ةرمثملا اهجئاتن  اهل  تناکف  ۀیفسلفلا ، ۀینیدلا و  لئاسملا  اهیف  حرطت  املعلا ، الضفلا و  نم  عمج  اهرضحی  فیرخ ، لک 
يرکفلا حقالتلا  ناک  نیح  یطسولا  نورقلا  ذنم  یمالسالا ، ملاعلا  یف  ریظن  اهل  نکی  مل  تاثحابملا  تااقللا و  کلت  نا  رکذلاب  ریدجلا  نمو 

. ۀیحیسملا مالسالا و  نیب 
.« رافسالا  » و افشلا »  » باتک سیردتب  عرشف  همکحلا ، سیردتب  متهاف  نآرقلا ، ریسفت  ۀیلقعلا و  مولعلا  یئابطابطلا ، ۀمالعلا  ایحا 

ۀجرد مهنم  ریثکلا  لانف  تائملا ، اهرـضحی  ناک  ذا  ۀمیقلا ، هتارـضاحم  یلا  بالطلا  دش  یف  ایـسیئر  الماع  ناکف  قلخلا ، ۀثام  دـب  زاتمی  ناک 
. اهسیردت یلع  نیرداق  ةذتاسا  اوحبصا  و  ۀمکحلا ، یف  داهتجالا 

یف ةدیدج  ۀسردم  سـسا  هناب  لوقلا  نکمی  و  نافرعلا ، ۀمکحلاب و  همامتها  نع  الـضف  سفنلا  ۀیکزت  قالخالا و  یلع  صرحی  ۀمالعلا  ناک 
عم ۀیمالسالا  میلاعتلا  مزالت  ةرورض  یلع  اریثک  دکؤی  ناک  و  ۀیلاع ، ۀیمالسا  قالخاب  فصتت  جذامن  عمتجملل  مدقف  قالخالا ، ملع  ۀیبرتلا و 

ۀثیدحلا سرادملا  یف  رمالا  اذه  عاری  مل  فسؤملا  نم  هنا  الا  ۀیمالـسالا ، فراعملا  یف  ۀیـساسالا  لئاسملا  نم  اهربتعی  ۀیـسردملا و  ۀـیبرتلا 
. نیملسملا دالبب 

: هتافلؤم
. ۀیزیلجنالا ۀیسرافلا و  یلا  مجرت  و  ۀیبرعلا ، ۀغللاب  ازج  ( 20  ) یف نازیملا  ریسفت  ( 1

. يرهطم یضترم  فوسلیفلا  ۀمالعلل  شماوه  حرش و  عم  ۀیلاثملا ، ۀقیرط  ۀفسلفلا و  يدابم  ( 2
. تادلجم ۀتس  یف  يزاریشلا ، نیدلاردصل  رافسالا  حرش  ( 3

. نیدلجم یف  نبرک » يرنه   » ذاتسالا عم  راوح  ( 4
. ۀیناملالا ۀیسرافلا و  ۀیبرعلاب و  تعبط  ۀیمالسالا ، ۀموکحلا  یف  ۀلاسر  ( 5

. ۀیافکلا ۀیشاح  ( 6
. لعفلا ةوقلا و  یف  ۀلاسر  ( 7
. تاذلا تابثا  یف  ۀلاسر  ( 8

. تافصلا یف  ۀلاسر  ( 9
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. لاعفالا یف  ۀلاسر  ( 10
. طئاسولا یف  ۀلاسر  ( 11
. ایندلا لبق  ناسنالا  ( 12
. ایندلا یف  ناسنالا  ( 13
. ایندلا دعب  ناسنالا  ( 14

. ةوبنلا یف  ۀلاسر  ( 15
. ۀیالولا یف  ۀلاسر  ( 16

. تاقتشملا یف  ۀلاسر  ( 17
. ناهربلا یف  ۀلاسر  ( 18

. ۀطلاغملا یف  ۀلاسر  ( 19
. لیلحتلا یف  ۀلاسر  ( 20

. بیکرتلا یف  ۀلاسر  ( 21
. تارابتعالا یف  ۀلاسر  ( 22

. تامانملا ةوبنلا و  یف  ۀلاسر  ( 23
. قیلعتسنلا طخ  مسر  یف  ۀموظنم  ( 24

. ۀیهلالا ۀفسلفلا  یلع و  ( 25
. مالسالا یف  نآرقلا  ( 26

(. رضاحلا باتکلا  ، ) مالسالا یف  ۀعیشلا  ( 27
. كاذنآ ۀیملعلا  تالجملا  یف  رشنت  تناک  یتلا  ةددعتملا  تالاقملا  نع  الضف  اذه 

ریـسفتلا اذه  مدخ  دقف  رـصعلا ، اذهل  ۀمیقلا  ریـسافتلا  نمربتعی  و  نآرقلا » ریـسفت  یف  نازیملا   » هباتک وه  هتافلؤم  ۀمالعلا و  راثآ  مها  نم  لعل 
نآرقلا یناعم  مهفل  ذئنیح ، ۀفسلفلا  مولعلا و  عم  اهمزالت  اهبسانتب و  نیملـسملا ، ۀمیدقلا  ۀمیقلا  ریـسافتلا  تمدخ  امک  یمالـسالا ، عمتجملا 

. ۀفلاسلا روصعلا  یف 
. نآرقلاب نآرقلا  ریسفت  وه  و  ثیدحلا ، صن  یلع  ینتبی  ذا  اذه ، هریسفت  یف  اصاخ  اجهن  ۀمالعلا  ذختا  دقل 

قیرطلا رانا  دقف  ملعلا ، ۀلیـضفلا و  داورل  ارانم  لازیال -  ناکف و  یمالـسالا ، عمتجملا  و  فینحلا ، نیدلا  ۀمدخ  یف  ارمع  ۀمالعلا  یـضق  دقل 
هحنم و  هدیا ، و  یلاعت ، هّللا  هظفح  امیلـس ، ایرکف  اهاجتا  ۀـصلاخ و  ۀـیملع  احور  مهحنمف  هسلجم ، اورـضح  و  هتافنـصم ، اوارق  نمم  دـیدعلل 

. ۀیفاعلا ۀحصلا و 

فلؤملا ۀمدقم 

نییـسیئرلا نییمالـسالا  نیبهذملا  دـحا  وه  و  هتیهام ، عیـشتلا و  بهذـم  ۀـقیقح  نع  برعی  مالـسالا » یف  ۀعیـشلا   » انیدـیا نیب  يذـلا  باتکلا 
.« ینسلا یعیشلا و  »

. مهرظن ۀهجو  نم  ۀیمالسالا  فراعملا  ۀعیشلا و  يدل  ینیدلا  ریکفتلا  بولسا  یعیشلا و  بهذملا  ؤشن  ۀیفیک  باتکلا  ضرعتسی 
، رخالا اهضعبب  اهـضعب  ۀلـص  نم  هتئیب ، یف  اهب  موقی  یتلا  هلامعا  ولخت  و ال  هسنج ، انبا  یلا  هتایح  یف  لیمی  ناسنا  يا  نا  یف  کش  ال  نیدلا :

نوکت يرخالا ، نع  تاکرحلا  لاعفالا و  هذه  نم  لک  لصفنت  يذلا  تقولا  یف  ۀظقیلا  مونلا و  و  ۀکرحلا ، نوکسلا و  و  برـشلا ، لکالاک و 
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. اقیثو اطابترا  ضعبب  اهضعب  ۀطبترم 
نا یه  الا و  ۀـنیعم ، ةرظن  نم  عبنت  هادـعتی و  ماظن ال  دودـح  یف  ققحتت  هتایح ، یف  ناسنالا  اهب  موقی  یتلا  لامعالا  ناـف  ساـسالا ، اذـه  یلع 

لمکا ةروصب  هتابلطتم  قیقحت  یلا  هتعاطتسا  ردق  ناسنالا  حمطی  يرخا ، ةرابعب  هتاینما و  هلامب و  رفظی  ةدیعـس ، ةایح  ییحی  نا  دیری  ناسنالا 
. هئاقب هدوج و  یلع و  ظافحلل  الا  کلذ  ام  و 

ذختی هدـجن  یلاتلاب  نیرخآ و  نم  اهـسبتقا  وا  هلیمباهعـض ، و  ماکحا ، نیناوق و  قفو  هلاـمعا  مظنی  ناـسنالا  تاـب  ةرظنلا ، هذـه  نم  اـقالطناو 
. اهل تام  وقملا  سسالا و  نم  اهربتعی  هنال  هتایح ، تابلطتم  دادعا  لجا  نم  یعسیودکیوهف  هتایح  یف  اصاخ  ابولسا 

. ةایحلا رارمتسال  ناتیرورض  ناتجاح  برشلا ، لکالا و  نال  هعوج ، هشطع و  امهب  دسیل  ماعطلا ، املا و  لوانت  یلا  ردابی  وهف 
ةایحلا و نع  هروصت  وه  و  هتاقالع ، انب  یف  اهیلع  دـمتعی  ناسنالا  یـساسا و  داـقتعا  یلع  ینتبت  ناـسنالا  ةاـیح  مکحت  یتلا  نیناوقلا  هذـه  نا 
. ملاعلا ۀقیقح  یف  سانلااهیاتری  یتلا  ۀفلتخملا  ارالا  یف  لماتلاب  عوضوملا  اذه  حضتی  و  اهتقیقح ، نع  هتالمات  و  هنم ، زج  وه  يذلا  و  نوکلا ،

ینفی و  همسج ، یف  ةایحلا  قفدتب  ییحی   ) اضحم ایدام  انئاک  ناسنالا  نودعی  و  سوسحملا ، يداملا  ملاعلا  اذه  یف  دوجولا  نورصحی  نیذلاف 
يراصق لیبسلا  اذـه  یف  نولذـبی  و  ۀـیداملا ، مهتابلطتم  قیقحت  یلا  نوعـسی  مهف  ۀـتحب ، ۀـیدام  ةرظن  ةایحلا  یلا  هذـه  مهترظن  ناف  توملاب )

. ۀصاخلا مهحلاصم  مهضارغال و  ۀیعیبطلا  لماوعلا  فورظلا و  لیلذتل  مهدوهج 
و قولخم ، ملاعلا  نا  یلا  نوبهذی  مهناف  ناثوالا ، ةدبع  لثم  ۀعیبطلا ، نم  اناش  یلعا  قلاخ  عنـص  نم  ۀـعیبطلا  ملاع  ناب  نودـقتعی  نیذـلا  اماو 
هطخس و نع  نیدعتبم  قلاخلا ، یـضرل  اقفو  مهتایح  جمارب  نوقـسنی  مهف  اهتاریخب ، معنی  یک  هیلع ، همعن  قلاخلا  غبـسا  دق  ناسنالا و  ۀصاخ 

. مهیلع هطخس  لیلدف  معنا  تلاز  اذا  و  مهیلع ، ۀقدغم  ةروفوم  همعنف  هاضر ، بلج  اوعاطتسا  ام  اذاف  هبضغ ،
( ۀمایقلا  ) ازجلا مویب  رقی  اهرش و  اهریخ و  هلامعا  نع  لوؤسم  وه  و  ةدلاخ ، ناسنالا  ةایح  نا  يری  و  هدحو ، هناحبـس  هّللاب  دقتعی  نم  كانهو 

یلع اولـصحی  یک  يداقتعالا ، لصالا  اذـه  هیف  نیعارم  مهتایح ، یف  اـقیرط  نوکلـسی  مهف  نیملـسملا ، يراـصنلا و  دوهیلا و  سوجملاـک و 
. ةرخالا ایندلا و  نیرادلا  ةداعس 

یف لخدت  یتلا  و  ۀقـسانتم ، ۀمظنا  ماکحا و  نم  اهمزالی  ام  و  نوکلا ) ناسنالا و  ۀقیقحب  داقتعالا   ) سـسالا تادـقتعملا و  هذـه  عومجم  نا 
. ۀیحیسملا یف  يروطسنلا  یناکلملا و  بهذم  وا  مالسالا ، یف  عیشتلا  ننستلا و  بهذم  لثم  بهذملا »  » ةایحلا ب یف  مهلمع  قاطن 

یلع ینب  يذـلا  ةایحلا  روتـسد   ) نیدـلا نع  ینغ  یف  نوکی  نا  یلاعت  هّللا  دوجول  ارکنم  ناک  نإ  ناسنالا و  یلع  لیحتـسی  مدـقتام  یلع  انبو 
. اهنع کفنت  یتلا ال  ةایحلا  ۀقیرط  نذا  نیدلاف  يداقتعا ) لصا 

هجاهتناب ۀفاک و  رـشبلل  یلاعت  هّللا  هلعج  دق  قیرطلا  اذه  و  اکلـسم ، هل و  اقیرط  نیدلا  جهتنی  نا  دبال  ناسنالا  نا  یلا  ریـشی  میرکلا ، نآرقلاو 
. الع لج و  هّللا  یلا  لصی 

اذه نع  اولام  نیذلا  اما  باوصلا و  قیرط  اوکلس  دقف  مالسالا  وه  قحلا و  نیدلا  اوکلس  نیذلا  اماف  دارفالا ، یلا  ۀبسنلاب  فلتخی  رمالا  نکلو 
. انیبمالالض اولض  دقف  قیرطلا 

هراطا و  ةوعدلا ، هذه  یلع  مالـسالا  ۀـملک  میرکلا ، نآرقلا  قلطا  دـق  و  ضارتعا ، الب  هیهن  رمالا و  رمال  دایقنالا  وه  ۀـغل ، مالـسالا  مالـسالا :
. هرماوا الا  عبتی  الاو  دحالا ، دحاولا  هّللا  الا  دبعی  الاو  نیملاعلا  بر  ماما  ناسنالا  میلست  وه  ماعلا 

. نیملسملاب هیعبتم  و  مالسالاب ، نیدلا  اذه  یمس  نم  لوا  وه  مالسلا  هیلع  لیلخلا  میهاربا  نا  انربخی  میرکلا  نآرقلاو 
ۀیمالسالا فراعملا  یف  اهنم  دارملا  هتیب و  لها  یف  ةرـصحنم  ص )  ) یبنلا دعب  ۀفالخلا  نا  نوری  نیذلا  یلع  قلطت  عابتالا و  اهب  داری  ۀعیـشلا :

. مالسلا مهیلع  تیبلا  لهال  نوعباتلا 

مهروطت ۀعیشلا و  ؤشن  ۀیفیک   1
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ۀعیشلا ؤشن  ۀیادب   1

یف تناک  مسالا  اذهب  تفرع  و  ع )  ) تیبلا لها  ۀمئا  نم  ماما  لوا   ) یلع ۀعیشب  ةرم  لوال  تیمس  یتلا  و  ۀعیشلا ، ؤشن  ۀیادب  نا  ملعن  نا  بجی 
روهظ یلا  تدا  ۀیوبنلا ، ۀثعبلا  نمز  ۀنـس ، نیرـشع  ثالث و  لالخ  اهراشتنا  اهمدقت و  ۀیمالـسالا و  ةوعدلاروهظف  ص ، )  ) مرکالا یبنلا  نمز 

(: ص  ) مرکالا یبنلا  ۀباحط  نیب  ۀفئاطلا  هذه  لثم 
ینعیابی نم  لوا  نا  مهعمج  یف  حرـص  و  نیبرقالا ، هتریـشعوعدی  نا  میرکلا  نآرقلا  نم  صنب  رما  ص )  ) هتثعب نم  یلوالا  مایالا  یف  و  فلا )

ام لکب  دهعت  و  هنامیا ، لبق  یبنلا  و  مالـسالا ، لبق  و  مدقت ، نم  لوا  ع )  ) یلع ناکف  يدعب ، نم  ییـصو  یتفیلخ و  نوکیـس  رمالا  اذـه  یلع 
صلخلل هفرعی  و ال  نیرخالا ، یلع  هل  ۀفیلخ  اریزو و  هباحصا  دحا  نیعی  نا  یلوالا  اهمایا  یف  و  ۀضهن ، دئاق  یلع  ةداع  لیحتـسی  و  هب ، هدعو 

نع ادـیعب  هلعجی  نا  وا  هتوعد ، هتاـیح و  لاوط  هتمهم  یلع  هعلطی  ـال  و  هفرعیل ، هفرعیل و  زاـیتمالا  اذـهب  یفتکی  نا  وا  هناوـعا ، هباحـصا و  نم 
. نیرخالا نیب  هنیب و  قرفی  و ال  ریدقت ، مارتحا و  نم  اهل  يدبی  نا  بجی  ام  ۀفالخلا و  ماقم  نع  رظنلا  ضغی  ۀفالخلا و  ةرازولا و  تایلوؤسم 

مالسلا هیلع  ایلع  نا  اهیف  حرـصی  یتلا  و  ۀعیـشلا ، ۀنـسلا و  لها  قیرط  نع  ةرتاوتملا  ۀضیفتـسملا و  تایاورلل  اقفو  ص )  ) مرکالا یبنلا  نا  ب )
ۀیمالـسالا و مولعلاب  سانلا  ملعا  وه  و  ۀـلاسرلل ، ةوعدـلل و  قباطم  وهف  هب  موقی  ام  لـک  و  هلاـعفا ، هلاوقا و  یف  ۀیـصعملا  اـطخلا و  نم  نوصم 

. امسلا ۀعیرش 
یلع مامالا  نکی  مل  ولف  ةرجهلا  ۀلیل  ص )  ) یبنلا شارف  یف  همانمک  ۀـشهدم ، تایحـضت  ۀـلاسرلل و  ۀـمج  تامدـخب  ع )  ) یلع مامالا  ماق  ج )

لتقلا و ناک  اهادحا و  یف  اراصتنا  نوملـسملا  مالـسالا و ال  ققح  امل  ربیخ ، ) قدـنخلا و  دـحاو و  ردـب   ) تاوزغلا يدـحا  یف  اکراشم  (ع )
. مهفیلح لشفلا 

. مهیلع هل  ناک  ام  نیملسملا  یلع  هلعجف  ع )  ) یلعل ۀماعلا  ۀیالولا  ص )  ) مرکالا یبنلا  هیف  نلعا  يذلا  و  مخ ، ریدغ  عوضوم  د )
ناک یتلا  ۀصاخلا ، ۀقالعلا  و  عیمجلا ، قافتا  دروم  یه  یتلا  و  ع ، )  ) یلع مامالا  اهب  درفنا  یتلا  لئاضفلا  صئاصخلا و  هذـه  نا  یعیبطلا ، نم 

دـقحلارخالا و مهـضعب  يدـل  تراثا  امک  هراـصنا ، یبنلا و  ۀباحـص  نم  نیـصلخم ، نیبحم  نیدـیؤم  هل  تلعج  ص )  ) مرکـالا یبنلا  اهیدـبی 
. دسحلا

(. ص  ) یبنلا لاوقا  نم  ریثک  یف  تاج  دق  تیبلا » لها  ۀعیش   » و یلع » ۀعیش   » ۀملک ناف  هلک ، اذه  نع  الضفو 

تافالتخالا روهظ  و  ۀنسلا ، ۀیرثکا  نع  ۀیعیشلا  ۀیلقالا  لاصفنا  ببس   2

ع)  ) هب مستی  ناک  امل  کلذ  و  ص )  ) یبنلا ةافو  دعب  ع )  ) یلعل نوکتس  ۀفالخلا  نا  اخسار  اداقتعا  نودقتعی  هباحـصا  و  ع )  ) یلع ۀعیـش  ناک 
هـضرم مایا  یف  ثدـح  ام  ادـع  کلذ : دـیؤت  ثداوحلا  رومالا و  رهاوظ  و  نیملـسملا ، ۀباحـصلا و  و  ص )  ) لوسرلا يدـل  ۀـلزنم  ماقم و  نم 

(. (ص
نفدـی مل  و  رهاطلا ، هدـسج  لسغی  مل  و  یلعالا ، قیفرلاب  ص )  ) یبنلا قحتلا  يذـلا  تقولا  یفف  هنوعقوتی ، ناک  اـم  ریغ  وه  ثدـح  اـم  نکلو 

ۀلیلق ۀعامج  فارـصنا  ابن  مهلـصو  ذا  ۀمزاللا ، تامدـقملا  ارجا  و  ازعلا ، یف  نیفرـصنم  ۀباحـصلا  نم  ددـع  تیبلا و  لها  ناک  امنیح  و  دـعب ،
ابرقا و  تیبلا ، لها  اوریـشتسی  نا  نود  ۀلاجع ، رمالا  اذهب  ترداب  دـق  ةرثکلا ، تبلغ  یتلا  ۀـلقلا  هذـه  و  ص ، )  ) لوسرلا دـعب  ۀـفیلخلا  نییعتل 

سابع و نباک   ) ۀباحصلا نم  هعم  نم  و  ع ، )  ) یلع مامالا  غرف  نا  دعب  و  عقاو ، رما  لابق  مهسفنا  اوری  نا  الا  هتباحص  هتریشع و  و  ص )  ) یبنلا
اذـهب نیمئاقلا  اودـقتناف  ۀـضراعملا ، ملع  اوعفر  ثدـح ، يذـلاب  اوملعا  ص )  ) یبنلا نفد  نم  رامع ) دادـقملا و  رذ و  یبا  ناملـس و  ریبزلا و 
يذلا یف  ناک  نیملـسملا  حالـص  نا  وه  هوعمـس  يذلا  باوجلا  و  ةددعتم ، تاسلج  مهتماقاب  ۀیباختنالا ، ۀفالخلل  مهـضارتعا  اودـبا  و  رمالا ،

. ثدح
روماب نومئاقلاف  یلع » ۀعیـش   » مساب ع )  ) یلع مامالا  باحـصا  رهتـشا  و  ۀـیرثکالا ، نع  ۀـیلقالا  لاصفنا  یلا  ایدا  فارتعـالا  اذـه و  داـقتنالاف 
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روماب نومئاقلاف  یلع » ۀعیـش   » مساب ع )  ) یلع مامالا  باحـصا  رهتـشا  و  ۀـیرثکالا ، نع  ۀـیلقالا  لاصفنا  یلا  ایدا  فارتعـالا  اذـه و  داـقتنالاف 
نوربتعی اوناکف  ۀیرثکا ، ۀیلقا و  یلا  عمتجملا  مسقنی  الاو  مسالا ، اذهب  ۀیلقالا  الؤه  رهتشی  الا  كاذنآ ، ۀسایـسلل  اقفو  نوعـسی  اوناک  ۀفالخلا ،

ۀئیذـب تافـصب  فصوی  ناک  انایحا  و  نیملـسملا ، ۀـعامج  نعافلختم  و  ۀـعیبلا ، نع  افلختم  اهل ، ضراـعملا  یلع  قلطی  و  اـعامجا ، ۀـفالخلا 
. يرخا

یلع مامالا  و  اهتـضراعم ، تدبا  نا  ذنم  ائیـش  بسکت  نا  عطتـست  مل  و  یلوالا ، مایالا  ذنم  فلختلاب  اهیلع  مکح  دق  ۀعیـشلا  نا  ۀقیقحلا  یفو 
مل نیـضراعملاالؤه  نا  ـالا  بوـلطملا ، ردـقلاب  عایـشالل  هنادـقفل  و  نیملـسملا ، مالـسالا و  ۀحلـصمل  ۀـیاعر  اـبرح ، ةروـث و  اـهنلعی  مل  (ع )
یف مهعوجر  ناکف  ع ، )  ) یلع مامالل  قلطم  قح  یه  ۀیملعلا  ۀیعجرملا  ۀفالخلا و  نا  نوری  اوناک  و  ةدیقعلا ، ثیح  نم  ۀـیرثکالل  اوملـستسی 

. رمالا اذه  یلا  نوعدی  اوناک  و  هدحو ، هیلا  ۀیونعملا  ۀیملعلا و  ایاضقلا 

ۀیملعلا ۀیعجرملا  ۀفالخلا و  اعوضوم   3

ةرابعب و  عمتجملا ، یف  اهرشن  مث  نم  ۀیمالسالا و  میلاعتلا  نایبت  حوضو و  وه  یش  لک  لبق  الوا و  عمتجملا  مهی  ام  نا  نودقتعی  ۀعیشلا  ناک 
هیف نوکی  يذـلا  لکـشلاب   ) ۀـیناسنالا فئاظولا  تاـبجاولا و  یلع  فوقولا  و  ۀـیعقاو ، ةرظن  ناـسنالا  ملاـعلا و  یلا  عمتجملا  ةرظن  یه  يرخا 

. مهلویم مهئاوهال و  ۀفلاخم  تناک  نإ  و  اهب ، مایقلا  و  یعقاولا ) حالصلا 
دبعی ثیحب ال  هیلع ، ظافحلا  و  عمتجملا ، یف  ۀیمالـسالا  ماکحالا  ذیفنتل  الا  وه  ام  ۀینید  ۀموکح  مایق  ناف  يرخا ، ۀهج  نم  ۀـهج و  نم  اذـه 

ۀمصعلاب مستی  صخش  یلا  طانت  نا  بجی  ناتمهملا  ناتاه  و  ۀیعامتجا ، ۀیدرف و  ۀلادع  ۀمات و  ۀیرحب  اوظحی  نإ  و  الع ، لج و  هّللا  الا  سانلا 
ۀنایخلا نم  اوهزنی  مل  و  يدئاقعلا ، يرکفلا و  فارحنالا  نم  اوملـسی  مل  سانا  ۀیلوؤسملا  هذه  دهعتی  نا  لمتحملا  نم  ذا  ۀیهلالا ، ۀنایـصلا  و 
ۀهزنملا ۀیمالسالا  میلاعتلا  ضرعتت  و  رصیق ، يرسک و  ۀیکولمک  ةدبتسم ، ۀثوروم  ۀیکولم  یلا  ۀیمالسالا  ۀیرحلا  حنمت  یتلا  ۀلادعلا  لوحتت  و 

جهن دق  يذلا  دیحولا  صخـشلاف  مهاوها  اوبکر  دـق  نیذـلا  املعلا  نم  نمامب  نوکت  و ال  يرخالا ، ۀیوامـسلا  نایدالا  میلاعتک  فیرحت ، یلا 
یلع مامالا  وه  الماک  اعابتا  ص )  ) هیبن ۀنـس  یلاعت و  هّللا  باتکل  اعبتم  هتریـس ، یف  ادـیدس  ناک  و  هلاـعفا ، هلاـمعا و  یف  ص )  ) لوسرلا جـهن 

(. (ع
، نسحلا هیجوتلا  نیفلاخملا  اوهجوی  نا  مهیلع  امازل  ناک  هتفالخ ، ۀقحلا و  ع )  ) یلع ۀموکح  ضراعت  اشیرق  نا  یعدـت  ۀـیرثکالا  تناک  اذاو 

اوضحدی نا  ال  مهنم ، ةاکزلا  ذخا  نع  اوناوتی  مل  و  مهوبراحف ، ةاکزلا ، یعنتمم  عم  اوعنص  امک  باوصلا ، قحلا و  قیرط  یلا  مهودشری  نإ  و 
. شیرق ۀفلاخم  نم  افوخ  قحلا 

یتلا ۀقیرطلا  مقـس  داسف و  وه  الا و  ۀمیخولا  هبقاوع  نم  فوخلا  وه  ۀیباختنالا ، ۀفالخلا  ماما  ۀـضراعملل  ۀعیـشلا  عفد  يذـلا  عفادـلا  نا  معن ،
رورمب ةدیقعلا  هذه  ۀحص  ۀیلاتتملا  ثداوحلا  تحضوا  دق  نیدلل و  ۀیلاعلا  سـسالا  مادهنا  نم  اهمزالی  ام  و  ۀیمالـسالا ، ۀموکحلا  اهذختتس 
ۀیلقالا هذه  نا  الا  ۀیلقا  تناک  دق  اهناب  املع  اهفادهاب  ۀنمؤم  اهتدیقع ، یف  ۀـتباث  نوکت  نا  یلا  ۀعیـشلاب  يدا  امم  رثکاف ، رثکا  مایالا ، نامزلا و 

یف اهقیرط و  اهجهن و  یف  ۀـینافتم  تناک  و  انطاب ، تیبلا  لها  نم  ۀیمالـسالا  میلاعتلا  مهلتـست  تیقب  اهنکل  و  ارهاظ ، ۀـیرثکالا  یف  تباذ  دـق 
ۀعیـشلا تناک  اراهج و  انلع و  اهتفلاخم  دـبت  ملف  هتمظع ، مالـسالا و  ةردـق  یلع  ظاـفحلا  و  یقرلا ، مدـقتلا و  یف  یعـست  تناـک  هتاذ  تقولا 
ۀحلصم و  مالسالا ، عفن  هیف  امل  ۀیرثکالا  دشری  ناک  ع )  ) یلع مامالا  و  ۀماعلا ، رومالا  یف  لخدتت  مل  و  ۀیرثکالا ، عماریس  داهجلا  یلا  بهذت 

. نیملسملا

یعیشلا رکفلل  اهتفلاخم  و  ۀیباختنالا ، ۀفالخلل  ۀیسایسلا  ۀقیرطلا   4

ۀمایقلا موی  یلا  ةدلاخ  یقبتس  ص )  ) هیبن ۀنس  هّللا و  باتک  یف  اهنیماضم  تنیعت  دق  یتلا  ۀیوامسلا  مالسالا  ۀعیرـش  نا  نودقتعی  ۀعیـشلا  ناک 
. فیرحت وا  رییغت  اهبیصی  نا  نود 
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یف يروشلا  ذختت  نا  وه  ۀیمالـسالا  ۀموکحلا  بجاوف  الماک  ارجا  ماکحالا  ارجا  یف  نواهتت  نا  رذع  ياب  اهل  قحی  ۀیمالـسالا ال  ۀموکحلاو 
ةاودلا و ثداح  اذک  و  ۀیسایسلا ، ۀعیبلا  ۀعقاو  نم  ثدح  ام  نکلو  تارارق ، نم  هذاختا  بجی  ام  كاذنآ ، ۀحلـصمللا  قفو  ۀعیرـشلا و  قاطن 

اوناک ۀـیباختنالا  ۀـفالخلا  نع  نیعفادـملا  نا  یلع  حـضاو  لیلدـل  ص )  ) مرکالا یبنلا  ضرم  ماـیا  تاـیرخا  یف  ثدـح  يذـلا  و  ساـطرقلا ،
مه و  رابتعالا ، کلذاهل  سیلف  ص )  ) میرکلا یبنلا  لاوقا  ۀنـسلا و  اما  نوناقک ، هب  ظفتحی  ظفحی و  نا  بجی  هدحو  هّللا  باتک  نا  نودـقتعی 

. کلذ ۀحلصملا  تضتقا  اذا  ابناج  ۀنسلا  عضت  نا  عیطتست  ۀیمالسالا  ۀموکحلا  نا  داقتعا  یلع 
مهداهتجا یف  اوباصا  ام  اذاف  داهتجا ، وذ  ۀباحـصلا   ) ذـئدعب ۀباحـصلا  صوصخ  یف  تلقن  یتلا  تایاورلا  نم  ریثکلا  اهدـیؤی  ةدـیقعلا  هذـهو 

لخد ذا  ۀفیلخللداوقلا ، دحا  وه  و  دیلولا ، نب  دلاخل  ثدـح  ام  کلذ  یلع  لیلد  ریخ  و  نوروذـعم ، ) مهفا  اطخا و  ام  اذإ  نوروجام و  مهناف 
ۀجوز عقاو  اهتاذ  ۀلیللا  یف  و  هقرحا ، رونتلا و  یف  هسار  عضو  و  هلتقف ، هل  صبرت  الیل و  ةریون ) نب  کلام   ) نیملسملا ریهاشم  دحا  یلع  افیض 

. هیلا ۀجاحب  هتموکح  نا  وه  الا و  رذعب : اعرذتم  هیلع ، دحلا  ۀفیلخلا  رجی  مل  هابجلا ، اهل  قرعت  یتلا  ۀیانجلا  هذه  دعب  کلام و 
یلع رثع  ام  اذإ  و  اتاب ، اعنم  میرکلا  یبنلا  ثیداحا  ۀـباتک  عنم  و  ص )  ) مرکالا یبنلا  اـبرقا  تیبلا و  لـهال  سمخلا  اـطعا  نم  عاـنتمالا  اذـکو 

( زیزعلادبع نبرمع   ) ۀفالخ نمز  یتح  و  نیدشارلا ، افلخلا  ۀفالخ  لاوط  ۀمئاق  ۀنسلا  هذه  تناک  قرحی و  ناک  صخش  دنع  بوتکم  ثیدح 
. ةرجهلل ( 25  - 13  ) یناثلا ۀفیلخلا  ۀفالخ  یف  ۀسایسلا  هذه  تلجت  دق  و  ( 102  - 99  ) يومالا ۀفیلخلا 

ذفان ثلاثلا  قالطلا  لعج  و  ناذالا ، یف  لـمعلا ) ریخ  یلع  یح   ) رکذ و  ۀـعتملا ، حاـکن  عتمتلا و  جـح  لـثم : ۀعیرـشلا  ماـکحا  ضعب  یغلا  ذا 
ریثت نیملـسملا ، نم  ۀفلتخم  تاقبط  روهظ  یلا  يدا  يذلا  نیابت و  عم  سانلا  نیب  عزوی  لاملا  تیب  ناک  هتفالخ  نمز  یف  و  اهریغ ، مکحلا و 

ۀنطلـس نع  فلتخی  ناطلـسب ال  عتمتی  ماشلا  یف  ۀیواعم  ناک  هنمز  یف  و  ۀـعزفم ، ۀـیماد  ثداوح  عوقو  اهجئاتن  نم  ناک  و  قلقلا ، ۀـشهدلا و 
. هلامعا نع  هعدری  مل  و  لوقب ، هل  ضرعتی  مل  و  برعلا ، يرسکب  ۀفیلخلا  هامسا  دق  و  رصیق ، يرسک و 

نم رماب  هلیکـشت  مت  يذـلا  اضعا و  ۀتـس  مهددـع  غلابلا  يروشلا  ارآ  ۀـیرثکال  اقفو  و  یـسراف ، مالغ  دـی  یلع  یناثلا  ۀـفیلخلا  لتق  نا  دـعبو 
نادـلبلا رئاس  رـصم و  قارعلا و  زاجحلا و  نم  لک  یف  ةالولا  مهنم  لعجف  ارما ، ةالو و  نییومالا  هاـبرقا  نیعف  ثلاـثلا ، ۀـفیلخلا  نیع  ۀـفیلخلا ،

يواکشلاف ۀیراجلا ، ۀیمالـسالا  نیناوقلا  اوضقن  مهروجف ، مهقـسف و  مهملظ و  مهتواقـشب و  اوفرع  مهمکح ، یف  نیرئاج  اوناکف  ۀیمالـسالا ،
متهی مل  مکحلا و  نب  ناورم  ۀـصاخ  و  یبرقلا ، ۀلـص  نم  هب  مهطبرت  امل  ارثاتم  ناک  ثلاثلا  ۀـفیلخلا  نکلو  ۀـفالخلا ، راد  یلع  لاهنت  تناـک 

. هولتق دیدش  عارص  و  هلزنم ، ةرصاحم  دعب  و  ةرجهلل ، ۀنس 35  هیلع  سانلا  راثف  ةاکشلا  بقاعی  انایحا  ناک  و  سانلا ، يواکشب 
ۀقیقحلا یف  هل و  رمتـسملا  هدییاتب  هفقوم  معدی  ناک  و  ۀیواعم )  ) نییومالا هبراقا  دحا  وه  اقلطم و  ادییات  ماشلا  یلع  هیلا  دیؤی و  ۀفیلخلا  ناک 

. رهاظ لکش  الا  ۀنیدملا )  ) ۀفالخلا زکرم  نکی  مل  و  ماشلا ، یف  ۀفالخلا  لقث  ناک 
نم بختنا  ثلاثلا  ۀفیلخلا  و  لوالا ، ۀفیلخلا  لبق  نم  یع ن  یناثلا  ۀفیلخلا  ۀباحـصلا و  ۀیرثکا  باختناب  ترقتـسا  دق  لوالا  ۀـفیلخلا  ۀـفالخف 

. یناثلا ۀفیلخلا  مهنیع  نیذلا  يروشلل  ۀتسلا  اضعالا 
ۀحلـصملا داـهتجالل و  اـقفو  عمتجملا  یف  ۀیمالـسالا  نیناوقلا  اوذـفنی  نا  ساـنلا  نوؤش  رومـالا و  یف  ۀـثالثلا  اـفلخلا  ـالؤه  ۀسایـس  تنکاـف 

یلع بتکت  نا  نود  يورت  ثیدحلا )  ) میظعلا لوسرلا  لاوقا  ربدت و  وا  ریـسفت  نود  ارقی  نآرقلاف  ۀفالخلا ، ماقم  هیاتری  امل  اقفو  و  كاذـنآ ،
. قالطالا یلع  بتکی  ثیدحلا ال  و  میرکلا ، نآرقلاب  ۀصتخم  ۀباتکلا  تناکف  ناسللا  نذالا و  دح  زواجتت  و ال  ساطرق ،

یلع باطخلا  نب  رمع  حرتقی  نآرقلا ، ۀـظفح  نم  اوناک  ۀباحـصلا  نم  عمج  لـتقمب  ةرجهلل  ۀنـس 12  یف  تهتنا  یتلا  ۀمامیلا و  ۀکرعم  دـعبو 
: هلوقب هحارتقا  یف  ضرغلا  فدهلا و  نیبی  و  فحصم ، یف  نآرقلا  عمجی  نا  لوالا  ۀفیلخلا 

تایآ عمج  مزلتـسی  نذا  انرهظا ، نیب  نم  نآرقلا  بهذی  فوسف  هتظفح ، نآرقلا و  ۀلمح  ۀیقب  اهیف  كرتشا  و  يرخا ، ۀـکرعم  تثدـح  ام  اذا 
. میرکلا نآرقلل  ۀبسنلاب  حارتقالا  اذه  اوذفنف  هتایآ ، بتکت  فحصم ، یف  نآرقلا 

تافتلالا نود  ینعم ، ثیدحلا  لقن  رطخ  نم  نمامب  نکت  مل  و  رطخلا ، سفن  هجاوت  تناک  و  نآرقلل ، ۀیلاتلا  یه  ۀـیوبنلا  ثیداحالا  نا  عمو 
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وا ۀیانع  هجوت  ملف  ثیدـحلا ، ههجاوی  ناک  یتلا  راطخالا  نم  کلذ  یلا  ام  و  نایـسنلا ، فیرحتلا و  و  ناصقنلا ، ةدایزلا و  اذـک  و  صنلا ، یلا 
. رانلا یف  یقلی  ناکف  هنم  یش  یلع  اولصحام  اذإ  و  اعونمم ، ثیدحلا  ۀباتک  تناک  لب  هتنایص ، هظفحل و  ۀیاعر 

هذه یف  ۀیملعلا  عورفلا  ۀیقب  یف  مدقت  ارطی  مل  و  ةالـصلاک ، ۀیرورـضلا  ۀیمالـسالا  لئاسملا  یف  داضتلا  رهظ  یتح  نمزلا  نم  ةرتف  ضمت  ملو 
ثیداحالا تایالا و  کلتل  ری  ملف  کـلذ ، دـیؤت  میرکلا  یبنلا  ثیداـحا  و  ملعلاـب ، نیلغتـشملا  عجـشی  میرکلا  نآرقلا  يرن  نیح  یف  ةرتفلا ،

نم ۀیبرعلا  ةریزجلا  یلا  قفدتت  تناک  یتلا  و  ةدیازتملا ، مئانغلاب  اوبجعا  و  ۀبقاعتملا ، تاحوتفلاب  سانلا  رثکا  فرصنا  و  جراخلا ، یف  اقادصم 
دق ص )  ) یبنلا مالـسلا و  هیلع  یلع  مهتمدقم  یف  و  یحولا ، ندـعم  ۀـلاسرلا و  ۀلالـس  مولعب  مامتها  كانه  نکی  مل  و  بدـحو ، بوص  لک 
نم ملع  یلع  مهو   ) نآرقلا عمج  یف  ۀکراشملاب  هل  اوحمسی  مل  و  ۀینآرقلا ، میهافملا  و  ۀیمالسالا ، مولعلاب  سانلا  فرعا  ایلع  نا  انلعم  حرص 

. مهتاعامتجا مهتیدنا و  یف  همسا  رکذی  مل  و  نآرقلا ) عمجی  هراد  سیلج  ناک  ص )  ) یبنلا ةافو  دعب  ایلع  نا 
نع ادـیعب  ع )  ) یلع ناک  امل  و  اطاشن ، دـشاو  ةدـیقع ، خـسراو  ایعو  رثکا  افقوم  اوفقی  نا  یلا  یلع  ۀعیـشب  تدا  اهرئاظن ، رومالا و  هذـه  ناف 

. هراصنا هتعیش و  نم  ۀصاخلا  ۀیبرت  یلا  فرصنا  سانلل ، ۀماعلا  ۀیبرتلا  یلع  افرشم  هلعجی  يذلا  ماقملا  کلذ 

هتریس و  ع )  ) نینمؤملاریما یلا  ۀفالخلا  اهتنا   5

الثامم هتریس  یف  ناک  و  رهـشا ، ۀعـست  تاونـس و  عبرا  یلاوح  ترمتـسا  و  ةرجهلل ، نیثالث  سمخ و  ۀنـس  رخاوا  یف  ع )  ) یلع ۀفالخ  تادب 
نیئوفکلا و ریغ  ةالولا  لزع  و  یلوالا ، اهتلاح  یلا  نیقباسلا  افلخلا  نمز  یف  تدـجو  یتلا  لئاسملا  مظعمداـعا  ص ، )  ) مرکـالا یبنلا  ةریـسل 

. ةددعتم لکاشم  یلع  يوطنت  تناک  ۀیروث ، ۀضافتنا  ثدحا  ۀقیقحلا ، یف 
: الئاق سانلا  ابطاخم  فقو  هتفالخ  نم  یلوالا  مایالا  یف  ع )  ) یلع مامالاو 

ۀـلبرغ و نلبرغتل  و  ۀـلبلب ، نلبلبتل  قحلاب  هثعب  يذـلا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هیبن  هّللا  ثعب  موی  اهتئیهک  تداع  دـق  مکت  یلب  ناوـالا  »
.« اوقبس اوناک  نوقابس  نورصقیل  و  اورصق ، اوناک  نوقباس  نقبسیلو  مکالعا ، مکلفسا  دوعی  یتح  ردقلا ، طوس  نطلستل 

نم دـبال  ذا  ةروث ، لکل  لاحلا  ۀـعیبط  یه  امک  نیفلاخملا ، لبق  نم  ۀـضراعملا  مالعا  تعفرف  ۀـیروثلا ، هتموکح  یف  ع )  ) یلع ماـمالا  رمتـسا 
ع)  ) یلع مامالا  ۀفالخ  لاوط  ترمتسا  یتلا  نامثع و  مد  راثب  ذخالا  ۀجحب  ۀیماد ، ۀیلخاد  ابرح  اولعـشاف  رطخ ، یف  مهحلاصم  نوری  نیئوانم ،
، اهب نوکسمتی  ۀعیرذ  الا  نامثع  مدب  راثلا  نکی  مل  و  ۀصاخلا ، مهعفانم  يوس  اودیری  مل  بورحلا  هذهل  نیببـسملا  نا  ۀعیـشلا  دقتعی  ابیرقت و 

. مهافتؤس نع  ثدحت  مل  ۀضراعملا  هذه  نا  ذا  اهتفیلخ ، ۀمالا و  ماما  ماما  ضوهنلا  ۀضراعملل و  سانلا  ماوع  اوضرحیل 
لاومالا عیزوت  رثا  یناثلا  ۀفیلخلا  نمز  یف  تدجو  یتلا  و  یقبطلا ، فالتخالا  ۀلئاغ  الا  لمجلا  ۀـکرعم  تقلخ  یتلا  عفاودـلا  بابـسالا و  امو 

و هتایح ، یف  ص )  ) یبنلا هلعفی  ناک  امک  ۀـیوسلاب ، سانلا  نیب  عزوت  لاومالا  تناـک  ع )  ) یلع ۀـفالخ  دـعبو  ۀـنیابتم ، قرطب  لاـملا  تیب  نم 
( ۀشئاع  ) نینمؤملا ما  عم  اقفتاف  جحلا ، ۀجحب  ۀکم  یلا  ۀنیدملا  نماجرخف  قافنلا ، یلع  ادرمف  ۀحلط »  » و ریبزلا »  » بضغ تراثا  هذه  ۀـقیرطلا 

. برحلا ران  اومرضاف  نامثع ، مدب  اوبلاطی  نا  اوقفتا  ةدوم ، افص و  یلع  نیب  اهنیب و  نکی  مل  و  ۀکم ، یف  تناک  یتلا  و 
نم اناک  هلتقم ، دعب  و  هارـصنی ، مل  و  هنع ، اعفادـی  ملف  ثلاثلا ، ۀـفیلخلا  راد  ترـصوح  ام  دـنع  ۀـنیدملا  یف  اناک  ریبزلا »  » و ۀـحلط »  » ناب املع 

. نیرجاهملا نع  ۀباین  مهسفنا و  نع  ۀلاصا  ایلع  اوعیاب  نیذلا  لئاوالا 
و اقحـس ، ادعب و  تلق : ةرم ، لوال  هلتقم  ابن  تعمـس  امدنعو  ثلاثلا ، ۀفیلخلا  لتقل  سانلا  اوضرح  نمم  تناک  دقف  ۀـشئاع »  » نینمؤملا ما  اماو 

. ۀفیلخلا یلع  سانلا  ةراثا  ضرغل  نادلبلا  یلا  لئاسرلا  اولسرا  ذا  ۀباحصلا ، نم  اوناک  ۀفیلخلا  لتقمل  نییلصالا  نیببسملا  نا  ۀقیقحلا  یف 
مدب اعرذتم  اهران  جـجاف  ۀـفالخلا ، یف  ۀـیواعم  عمطوهف  ۀنـسلا ، فصن  ۀنـس و  ترمتـسا  یتلا  و  نیفـص ، برح  ثدـحا  يذـلا  ببـسلا  اماو 

الا عفادملا ، فقوم  سیل  و  مجاهملا ، فقوم  برحلا  هذه  نم  ۀیواعم  فقوم  ناک  و  فلا ، ۀئام  نم  براقیام  لتق  و  امدـلا ، تقیراف  نامثع ،
. اعافد نوکی  راثلا  نا 
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كرحت و  موجهلا ، درل  ۀیواعم  نم  نوعلا  ةدعاسملا و  بلط  دق  ثلاثلا  ۀـفیلخلا  ناب  املع  نامثع ، مدـب  ۀـبلاطملا  برحلا ، هذـه  راعـش  ناکو 
. نامثع مدب  بلاطی  ماشلا  یلا  عجر  ذئدنع  و  نامثع ، لتق  یتح  هریس  یف  اطابت  هنکلو  ۀنیدملا ، یلا  اهجتم  ماشلا  نم  ۀیواعم  شیج 

عمج راثف  ناورهنلا »  » برح ران  تعلدنا  نیفص »  » برحدعب مهبقاعی و  مل  و  ۀفیلخلا ، ۀلتق  ۀیواعم  یسانت  ع ، )  ) یلع مامالا  دهـشتسا  نا  دعبو 
، ۀیمالـسالا نادـلبلا  یلا  اولحرف  ع ، )  ) یلع یلع  اوراثف  نیفـص ، برح  یف  ناک  نمم  ۀـیواعم  نم  زاـعیاب  ۀباحـصلا  ضعب  مهیف  ساـنلا و  نم 

. نهت نجابو  نهباولثم  و  لماوحلا ، اسنلاب  اوکتف  و  ع ، )  ) یلع نع  عفادی  ناک  نم  لک  اولتقف 
. جراوخلا دی  یلع  ةالصلا  انثا  ۀفوکلادجسم  یف  دهشتسا  ةرتف  دعب  نکلو  ۀلئاغلا ، هذه  دمخا  دق  ع )  ) یلع مامالاو 

تاونس سمخ  یف  ع )  ) یلع مامالا  ۀفالخ  لاوط  ۀعیشلا  هیلع  لصح  ام   6

قفو دق  هنا  الا  ۀیعیبطلا ، اهتلاح  یلا  ۀبرطضملا  عاضوالا  ةداعا  یف  قفوی  مل  نإ  و  رهشا ، ۀعست  تاونس و  عبرال  هتفالخ  لاوط  ع )  ) یلع مامالا 
: ۀیسایسا تاهج  ثالث  نم 

، هشیع یف  سانلا  رقفا  یساوی  ناک  دقف  بابشلا ، ۀصاخو  سانلل ، ۀلداعلا  هتریسب  ۀئیضملا  ص )  ) میرکلا یبنلا  ۀیـصخش  رهظی  نا  عاطتـسا  ( 1
هئابرقا و هئاقدصا و  نم  ادحا  مدقی  مل  ع )  ) یلع مامالاف  رصیق ، يرسک و  نع  لقیال  ناک  ذا  ۀیواعم ، اهب  فصتی  ناک  یتلا  ۀهبالا  کلت  ماما 

. فیعضلا یلع  يوقلا  و ال  ریقفلا ، یلع  ینغلا  حجری  مل  و  نیرخالا ، یلع  هتریشع 
مولعلا ۀیهلالا و  فراعملا  نم  ۀـمیقلا  رئاخذـلا  نیملـسملا  يدـیا  لوانتم  یف  عضی  نا  عاطتـسا  دـقف  يوقلل ، ۀـکهنملا  لکاشملا  ةرثک  عم  ( 2

. ۀقحلا ۀیمالسالا 
(: ع  ) یلعل نوفلاخملا  هلوقی  ام  اماو 

نا دعب  و  ۀنهادملا ، قیرط  نع  اتقؤم  هیفلاخم  یـضری  نا  هتفالخ  ۀـیادب  یف  عیطتـسی  ناک  ذا  ۀسایـسلاب ، ملع  هل  سیل  اعاجـش ، الجر  ناک  هنا 
. مهیلع یضقی  مهبراحی و  نا  هتعاطتساب  ناک  رمالا  هل  بتتسی 

دعبلا لک  ةدیعب  نوکت  نا  ۀیروثلا ، تاضهنلاب  ریدجو  ۀیروث ، ۀضهن  تناک  یلع  ۀفالخ  نا  یه  ۀمهم و  ۀـظحالم  نع  اولفغ  دـق  الؤه  نکلو 
اوبلط تارم و  ةدع  حلـصلا  هنم  نوکرـشملا  رافکلا و  بلطف  هتثعب ، لئاوا  یف  ص )  ) یبنلا نمز  یف  هلیثم  ثدح  دـق  و  ایرلا ، ۀـنهادملا و  نع 

نا عیطتـسی  ناک  هنا  نیح  یف  حارتقالا ، اذه  ضفر  ص )  ) یبنلا نکلو  اضیا ، هتوعدل  ضرعتلا  مدـعب  نومزلم  مه  و  مهتهلال ، ضرعتی  الا  هنم 
وا رخآ ، قح  ۀماقال  قح  ۀعاضاب  حمست  نل  ۀیمالسالا  ةوعدلا  نا  ۀقیقحلا  یف  هئادعا و  هجوب  ضهنی  مث  هفقوم  مکحی  و  حلـصلا ، مهعم  میقی 

. صوصخلا اذه  یف  ةریثک  تایآ  نآرقلا  یف  رخآ و  لطابب  الطاب  لیزت  نا 
ۀیغب انثتـسا ) نود   ) ۀحیرـصلا ۀیمالـسالا  نیناوقلل  ضقن  ۀـیانج و  مرج و  ياب  مایقلا  نع  اوعدـتری  مل  هیفلاـخم ، و  ع )  ) یلع ادـعا  ناـب  اـملع 
ناک ع )  ) یلع مامالا  نکل  و  ۀمالا ، يدهتجم  نم  و  ص )  ) یبنلا ۀباحص  نم  مهناب  مهلامعا  مهفقاوم و  نورربیاوناکف  مهفادها ، یلا  لوصولا 

. ۀیمالسالا ماکحالاب  امزتلم 
ۀغیلبلا هتاملک  هبطخ و  ۀینیدلا و  ۀیعامتجالا و  ۀـیلقعلا و  لئاسملا  یف  ةریـصق  ۀـملک  فلا  رـشع  يدـحا  نم  براقی  ام  ع )  ) یلع نع  يوریو 

یف رحبت  نم  لوا  وه  و  یبرعلا ، بدالل  تاموقملا  سـسالا و  عضو  و  ۀیبرعلا ، ۀغللا  دعاوق  سـسا  يذـلا  وه  و  ۀیمالـسالا ، فراعملاب  ۀـئیلم 
یتح ملاعلا  ۀفـسالف  اهل  ضرعتی  مل  ۀیفـسلف  لئاسمل  ضرعتو  یقطنملا ، ناهربلا  رحلا و  لالدتـسالا  ۀـقیرطل  اقفو  ملکت  و  ۀـیهلالا ، ۀفـسلفلا 

. برحلا تاعاس  جرحا  یف  یتح  و  اغلاب ، امامتها  ناشلا  اذهب  متهاف  تقولا ، کلذ 
لیمک  » و ینرقلا » سیوا  : » لثم ۀفرعملا  لها  داهزلا و  نم  عمج  مهنیب  نم  ناک  مالـسالا و  املع  نیدلا و  لاجر  نم  دیدعلا  یبرو  بذـه  ( 3
مهنم ضعب  ربتعی  و  نییمالـسالا ، نیینافرعلا  نیب  نم  نافرعلل  ۀلیـصالا  عبانملا  نم  الؤه  ربتعی  و  يرجهلادیـشر »  » و راـمتلا » مثیم   » و داـیز » نب 

. اهریغ نآرقلا و  ةارق  ریسفتلا و  مالکلا و  هقفلا و  ملعل  ۀیلوالا  ۀیسیئرلا و  رداصملا 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 562 

http://www.ghaemiyeh.com


ۀثوروم ۀیکولم  یلا  اهلوحت  ۀیواعم و  یلا  ۀفالخلا  لاقتنا   7

ۀعیابم و  ع )  ) یلع مامالا  ۀیـصول  اقفو  کلذ  و  ع )  ) یلع نب  نسحلا  ۀمامالا  بصنمل  يدصت  مالـسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملاریما  داهـشتسا  دعب 
رقم قارعلا  یلا  هب  هجتاو  هشیج  زهجف  رمالا ، اذـهل  ادـهی  رقتـسی و  مل  ۀـیواعم  نکلو  ۀیرـشع ، ینثالا  ۀعیـشلل  یناثلا  مامالا  ربتعی  و  هل ، سانلا 

(. ع  ) یلع نب  نسحلا  یلع  برحلا  انلعم  ۀفالخلا ،
حلـصلا یلع  ع )  ) نسحلا مامالا  ربجا  مهل و  ۀلئاطلا  لاومالا  حنم  و  سئاسدـلا ، قرطلا و  فلتخمب  ع )  ) نسحلا باحـصا  يار  ۀـیواعم  دـسفا 

اقفو ۀیواعمل  ۀفالخلا  تراصف  هتعیـش ، یلا  ضرعتی  الاو  ۀیواعم ، ةافو  دعب  ع )  ) نسحلل نوکت  نا  طرـش  یلع  هیلا ، ۀفالخلا  ریـصت  نإ  و  هعم ،
. طورشل

: الئاق مهیف  بطخف  قارعلا ، یلا  هجتاف  ةرجهلل ، ) ۀنس 40   ) ۀفالخلا یلع  ۀیواعم  یلوتسا 
.« نوهراک متنا  و  کلذ ، هّللا  یناتآ  دق  مکیلع و  رماتال  مکتلتاق  ینکلو  جحلا  ةاکزلا و  ةالصلا و  یلع  مکتلتاق  یننورتا  ۀفوکلا  لها  ای  »

: اضیا لاق  و 
.« نیتاه یمدق  تحتف  هتطرش  طرش  لک  و  لولطم ، هذه  یف  بیصا  مد  لک  نا  الا  »

همامتها ناک  اـمنا  و  نیدـلا ، ماـکحاب  دـحا  مازلا  دـیریال  وهف  نیدـلا ، نع  ۀسایـسلا  لـصفی  نا  دـیری  هنا  یلا  ریـشی  هذـه  هتاـملکب  ۀـیواعمو 
میرکلا لوسرلا  بصنمل  افالختـسا  ۀفالخ و  تسیل  ۀیکولم و  ۀموکحلا  هذـه  لثم  نا  یهیدـب  و  اهتاموقم ، ماکحتـسا  و  بسحف ، ۀـموکحلاب 

املع ۀیکولملاب  هتموکح  نع  ۀصاخلا ، هسلاجم  ضعب  یف  ربعی  ناک  كولملا و  مالسب  هیلع  اوملـسف  هسلجم ، سانلا  ضعب  رـضح  دق  و  (ص )
فلختـساف يون  دارا و  امک  رمالا  ناک  ۀجیتنلا  یف  ۀثارولا و  اهعبتت  ةوقلا  یلع  ماقت  یتلا  ۀیکولملا  هبطخ و  یف  ۀـفیلخ  هسفن  فرعی  ناک  هناب 

. نیبجلا اهل  يدنی  مئارج  لامعاب و  ماق  ذا  ۀینید  ۀیصخشب  فصتی  اباش ال  ناک  هدعب و  نم  هل  ۀفیلخ  هلعج  دیزی و  هنبا 
یشب ۀفالخلا  عوضوم  یف  رکفی  ناک  هنا  يا  هدعب  ۀفالخلا  یلا  ع )  ) نسحلا لصی  نا  یف  بغری  مل  هنا  ینعی  ناک  فلاسلا ، هنایب  عم  ۀیواعمف 

داهطـضا یلا  فدهی  ناک  حلـصلا  ةدهاعم  هئاغلا  عم  دیزی و  هنبا  یلا  لیبسلا  دهم  دـق  رمالا  اذـهب  وهف  ع )  ) نسحلا یلا  مسلا  سد  وه  رخآ و 
. اضیا رامضملا  اذه  یف  قفو  ینیدلا و  مهطاشن  یف  قباسلا  یف  امک  اورمتسی  نا  وا  ۀنئمطملا  ةایحلاب  مهل  حمسی  نل  و  ۀعیشلا ،

نا رما  و  هضرع ، هلام و  هتایح و  یف  نمامب  نکی  مل  ناشلا  اذه  یف  ثیدحل  لقان  لک  ناب  تیبلا ، لها  بقانم  صوصخ  یف  ۀـیواعم  حرـصو 
بقانم یف  ةریثک  رابخا  عضوت  نا  ۀـجیتنلا  تناک  و  افلخلا ، ۀباحـصلا و  رئاـس  بقاـنم  یف  ثیدـحب  یتاـی  نم  لـکل  زئاوجلا  ایادـهلا و  یطعت 

زیزعلادـبع نب  رمع  نمز  یتح  ایراس  ناک  رمالا  اذـهو   ) ربانملا یلع  ۀیمالـسالا  راطقالا  عیمج  یف  ع )  ) یلع مامالا  بسی  نا  رما  و  ۀباحـصلا ،
(. 110 ه ۀنس 99 -  يومالا  ۀفیلخلا 

، رخال دلب  نم  لقنت  حامرلا ، یلع  مهسوؤر  تعفر  و  ۀباحصلا ، نم  مهضعب  ناک  و  هلامع ، ةدعاسمب  ع )  ) یلع ۀعیـش  ۀصاخ  نم  ۀعامج  لتقف 
. یبا فلاخ و  نم  فیلح  لتقلا  ناکف  هنم ، ربتلا ي  و  ع ، )  ) یلع بسب  ۀعیشلا  ۀماع  فلک  و 

ۀعیشلاب ترم  یتلا  ۀبیصعلا  مایالا   8

ۀعیـشلا نکت  مل  اماع ، نیرـشع  اهز  ترمتـسا  یتلا  و  نایفـس ، یبا  نب  ۀیواعم  ۀموکح  نمز  وه  ةواسق ، ۀعیـشلا  اهب  ترم  یتلا  مایالا  دشا  نم 
یندا ۀـیواعم ، ارـصاع  نیذـللا  مالـسلا ، امهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  يدـل  نکت  مل  نانبلاب و  مهیلا  راشی  ۀعیـشلا  لاجر  بلغا  ناک  و  نماـمب ،

، دـیزی ۀـموکح  نم  یلوالا  رهـشالا  یف  ضهن  ام  دـنع  ع )  ) نیـسحلا مامالا  ۀـملؤملا و  عاضوالا  یلع  اـضقلا  ماـیقلا و  نم  مهنکمت  لـئاسولا 
. ۀیواعم نمز  یف  اهشاع  یتلا  رشعلا  تاونسلا  لاوط  مایقلا  یلع  ارجی  مل  هناب  املع  باحصا ، دالوا و  نم  هعم  ناک  نم  دهشتسا و 

ضعب اهب  موقی  ناک  ۀـیمارجا ، لامعا  نم  اههباش  اـمو  هذـه ، امدـلا  کفـس  یف  لـیواتلا  هیجوتلا و  یلا  نوبهذـی  ۀنـسلا  لـها  اـنناوخا  ضعبف 
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نا ص ، )  ) هنع ۀیورملا  ثیداحالل  اقفو  و  ص )  ) لوسرلا ۀباحـص  نم  مهناب  هذه ، مهفقاوم  مهلامعا و  نیرربم  ۀیواعم ، ۀـصاخ  و  ۀباحـصلا ،
: ۀلداب اذه  ضفرت  ۀعیشلا  نکل  مهنع ، ضار  الع  لج و  هّللا  نإ  و  نوروذعم ، نودهتجم  ۀباحصلا 

مهیدل امب  اوحضف  سانلا ، نم  عمج  هعبتا  و  ۀیعامتجالا ، ۀلادعلا  ۀیرحلا و  قحلا و  ایح  ضهن ال  يذلا  ص )  ) یبنلاک دئاق  یلع  لیحتسی  الوا :
اوموقی یک  ۀسدقملا ، ماکحالا  ماما  ۀقلطملا ، ۀیرحلا  مهحنمی  و  مهل ، نانعلا  كرتی  هققحت ، دنع  و  دوشنملا ، فدـهلا  اذـه  ققحت  لیبس  یف 
سدـقت یتلا  تایاورلا  نا  ایناث : هدییـشت  هتماقا و  یف  تمهاس  یتلا  يدـیالا  کـلتب  خـماشلا  اـنبلا  راـهنی  نا  ینعی  اذـه  و  اوؤاـش ، لـمع  ياـب 

نونوصم و مه  نآ  و  مهتائیس ، مهنع  هّللا  رفک  دق  نیذلا  نم  مهربتعت  و  اههجوت ، ۀعورـشملاریغ و  مهلامعا  ححـصت  و  مههزنت ، ۀباحـصلا و 
مل و  رخالا ، مرتحیل  مهدحا  نکی  مل  ۀباحصلا ، نا  دهشی  خیراتلا  و  مهسفنا ، ۀباحصلا  الؤه  لبق  نم  تعضو  دق  تایاورلا  هذه  کلذ ، یلاام 

و نیرخالا ، حضف  بسلا و  نعللا و  یعامجلا و  لتقلاب  مهـضعب  ماق  دقف  الملل  هفرعی  هب و  رهـشی  ناک  امنا  و  ۀحیبقلا ، هلامعا  نع  رظنلا  ضغی 
. مهنیب امیف  ۀضاضغ  وا  ۀحماسم  ۀیا  كانه  نکت  مل 

هیزنتلا و ریغ  رخآ ، ینعم  اهنم  دارملا  ناف  اهتحص  تققحتام  اذإ  و  ۀحیحص ، ریغ  تایاورلا  هذه  نا  نودهـشی  ۀباحـصلا  ناف  انرکذ  امل  اقفوو 
. ۀباحصلل ینوناقلا  سیدقتلا 

و مهتایح ، قباس  یف  تامدخ  نم  هومدق  ام  یلع  لدی  اذه  ناف  هتایآ ، ضعب  یف  مهناش  عفر  مهحدم و  دق  یلاعت  هناحبـس و  هّللا  نا  ردـق  ولو 
مهسوفن مهدوارت  ام  لکب  اوموقی  نا  نوعیطتسی  مه  نآ  نم  دارملا  نکی  مل  و  یلاعت ، هّللا  یضر  ققحتی  نا  یعیبطف  یلاعت ، هّللا  رماوال  اذیفنت 

. یلاعت هّللا  ماکحال  افالخ  ناک  نإ  و  لبقتسملا ، یف 

ۀیما ینب  ۀیکولم  رارقتسا   9

ۀموکحل امیعز  حبـصا  و  سانلا ، نم  هوبا  اهذخا  یتلا  ۀعیبلل  اقفو  دیزی  هنبا  ۀفالخلا  شرع  یلع  یلوتـسا  و  ةرجهلل ، ) ۀنس 60   ) ۀیواعم یفوت 
. ۀیمالسا

اقـساف ناک  هیبا ، نمز  یف  یتح  مالـسالا  ماکحاب  یلابیال  اباش  ناک  دقف  ۀیمالـسا ، ۀیـصخش  ۀیاب  فصتیل  نکی  مل  دیزی  ناب  دهـشی  خیراتلاو 
لیثم اهل  قبسی  مل  اهیف ، مکح  یتلا  ۀثالثلا  تاونسلا  لاوط  ۀیمارجا  لامعاب  ماق  هتاوهـش ، هئاوهال و  اعبتم  رمخلا ، برـش  نع  یهانتی  ال  ارجاف ،

. نتف ثادحا و  نم  هیلع  توطنا  ام  عم  مالسالا ، روهظ  ذنم 
و ۀعجفم ، ۀـلتق  هباحـصا ، هئابرقا و  هدالوا و  نم  هعم  ناک  نم  و  ص ، )  ) لسرملا یبنلا  طبـس  ع )  ) یلع نب  نیـسحلا  لتق  یلوالا ، ۀنـسلا  یفف 

. نادلبلا یف  ادهشلا  سوؤر  عم  ةراهطلا  ۀمصعلا و  تیب  لهال  لافطالا  اسنلاب و  فاط 
. مایا ۀثالثل  مهضارعا  مهلاوما و  مهامد و  حاباو  ص ، )  ) لوسرلا ۀنیدم  یف  سانلل  ۀیعامجلا  ةدابالاب  هشیج  رما  ۀیناثلا ، ۀنسلا  یفو 

هلقانتت ام  اذه  ۀیما ، ینب  نم  ناورم  لآ  سانلا ، باقر  یلعطلـست  دیزی ، ةافو  دعب  و  اهقرحا ، ۀسدقملا و  ۀـبعکلا  مدـهب  رما  ۀـثلاثلا ، ۀنـسلا  یفو 
مالسالا و یلع  ۀبیصع  مایا  اماع ، نیعبـس  ةدم  ترمتـسا  و  اصخـش ، رـشع  دحا  تلمـش  یتلا  ةرمزلا و  هذه  ۀموکحل  تناک  و  خیراتلا ، بتک 

ۀفیلخلاب رمالا  لآ  یتح  ۀیمالـسالا ، ۀفالخلاب  یعدـت  تناکو  یمالـسا ، عمتجم  یف  ةدبتـسم  ۀـیبرع  ۀـیروطاربما  يوس  نکت  ملف  نیملـسملا ،
یف ۀهزنلل و  اهیف  سولجلا  هل  ینـستی  یک  ۀبعکلا ، یلع  ۀفرغ  انب  ررقی  نا  نیدلا ، نع  دیحولا  عفادملا  ربتعیو  ص ، )  ) لوسرلا ۀفیلخ  كاذنآ 

. ۀصاخ جحلا  مایا 
کقزم ۀفیلخلا  نا  هئبنا  برلا ، ماما  هیف  رضحت  يذلا  مویلا  یف  نآرقلا : ابطاخم  هل  رعش  یف  لاق  و  ماهسلاب ، نآرقلا  یمر  دق  كاذنآ  ۀفیلخلاو 

. اقیزمت
تناک و  ۀینیدلا ، ۀیعجرلا  و  ۀیمالسالا ، ۀفالخلا  نیتلاسم ، لوح  ۀنسلا  لها  ۀیرثکا  عم  ایـساسا  افالتخا  نوفلتخی  اوناک  ۀعیـشلا  نا  یعیبطلا  نم 

هب فصتی  ناک  يذلا  عرولا  يوقتلا و  ۀیمولظملا و  و  تقولا ، ماکح  لبق  نم  روجلا  ملظلا و  نکلو  ۀملظملا ، ۀـلحرملا  یف  ۀیـساق  امایا  یناعت 
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یف دعاس  امم  ۀعیـشلل ، ثلاثلا  مامالا  ع )  ) نیـسحلا داهـشتسادعب  ۀصاخ  و  مهدـئاقع ، یف  اخوسر  رثکا  مهلعجت  تناک  ع )  ) تیبلا لها  ۀـمئا 
. ناریا نمیلا و  قارعلا و  لثم  ۀفالخلا  زکرم  نع  ةدیعبلا  قطانملا  یف  یعیشلا  رکفلا  راشتنا 

یلع ضمت  مل  و  دعب ، لمتکی  مل  يرجهلا  لوالا  نرقلا  و  ۀعیـشلل ، سماخلا  مامالا  نمز  یف  ثدح  ام  اعدالا ، اذه  ۀحـص  یلع  دهـشی  امم  و 
عیمج نم  ۀعیـشلا  هجتا  ۀـیما ، ینب  ۀـموکح  یف  لالتخالا  روهظ  عاضوالا و  بارطـضال  و  ۀنـس ، نیعبرالا  یلع  دـیزت  ةرتف ال  نیـسحلا  لـتقم 

. هنم ۀیمالسالا  فراعملا  ثیدحلا و  ذخا  یلع  اوصرح  سماخلا و  مامالا  یلا  ۀیمالسالا  راطقالا 
رماوا بسح  ۀعیـشلا  نکلو  ۀعیـشلا ، اهیف  اونکـسا  دق  و  ناریا ، یف  مق  ۀـنیدم  اشناب  ارمالا ، نم  ۀـعامج  ماق  يرجهلا ، لوالا  نرقلا  رخاوا  یفو 
تناک یتلا  طوغـضلا  ةرثک  رثا  نییولعلا  ةداسلا  نم  لاجر  ضهن  املاط  و  ۀیقتلا ، ادـبمب  امازتلا  مهتدـیقعب ، رهاظت  نود  نوشیعی  اوناک  مهتمئا 

نم دیزملا  هذـه  مهتـضهن  مهتدـیقع و  لیبس  یف  اومدـق  و  لتقلا ، لشفلا و  ۀـجیتن  ناک  اذـه  مهمایق  نکلو  نیرئاجلا ، ماکحلا  لبق  نم  رهظت 
. مهیلع اضقلا  مهتداباب و  ۀموکحلا  لابت  مل  تایحضتلا و 

ۀیرثکا نا  یتح  اوهلا ، یف  هدامر  اورذ  و  هوقرحا ، مث  نمو  نینس ، ثالث  ةدمل  هوبلص  و  هربق ، نم  ۀیدیزلا  ۀعیشلا  میعز  دیز »  » نامثج اوجرخا 
ثلاثلا یناثلا و  مامالا  ةافو  اذک  و  امهیلا ، مسلا  سدب  کلذ  و  ۀیما ، ینب  يدـیا  یلع  مت  دـق  سماخلا  عبارلا و  مامالا  لتقم  نا  دـقتعت  ۀعیـشلا 

. مهیدیا یلع  ناک 
نا و  ۀـعاطلا ، وضورفم  مه  نآ  ۀـماع و  افلخلاب  نودـقتعی  ۀنـسلا  لها  ۀـیرثکا  تلعج  ام  دـح  یلا  تناک  نویومالا  اهبکترا  یتلا  عئاـجفلا  نا 

نامثع و رمع و  رکبوبا و   ) مه و  ص )  ) میرکلا لوسرلا  ةافو  دعب  لئاوالا  ۀعبرالا  افلخلا  مه  و  نیدشارلاافلخلا ، نیمسق : یلا  افلخلا  اومـسقی 
. ۀیواعم مهلوا  نیدشارلا  ریغ  افلخلا  و  یلع )

لتقم مهتلود و  طوقـس  دعب  و  دودحلا ، دعبا  یلا  اهبـضغ  ۀـمالا و  طخـس  اوراثا  مهروج ، مهملظ و  رثا  یلع  و  مهتموکح ، لاوط  نویومالاو 
یف اوهاتف  هیلا ، نوهجتی  اجلم  ناـکم  يا  یف  اودـجی  مل  ۀـفالخلاراد و  نم  ۀـیومالا  ۀـلئاعلا  نم  عمج  عم  ۀـفیلخلا  ادـلو  رف  مهل ، ۀـفیلخ  رخآ 
اوناک انمز ، كاـنه  اوثکمف  نمیلا )  ) بونج یلا  اوهجوت  عوجلاواـمظلا ، رثا  مهنم  ریثکلا  تاـم  و  ةواـجب »  » و ۀـشبحلا »  » و ۀـبونلا »  » يراـحص

اورهصنا نیلامحلا و  يز  نیدترم  ۀکم  یلا  اولقتنا  مث  نم  مهیلع و  فطعلا  ۀقدصلا و  ادجتـسالا و  قیرط  نع  سانلا  نم  لام  یلع  نولـصحی 
. عمتجملا کلذ  یف 

ةرجهلل یناثلا  نرقلا  یف  ۀعیشلا   10

، ةرجهلل یناثلا  نرقلا  نم  لوالا  ثالثلا  رخاوا  یف  کلذ  و  يزورملا » ملـسموبا   » اهمعزتی ناسارخ ، یف  ةوبنلا  تیب  لـها  مساـب  ةوعد  ترهظ 
اهب موقی  ناک  یتلا  ۀئیـسلا  ۀلماعملا  روجلا و  ملظلل و  لعف  درک  ۀیمالـسالا ، نادلبلا  عیمج  یف  ترهظ  یتلا  ۀـیمادلا  بورحلا  تاضهنلا و  رثا 

. ۀیومالا ۀلودلاب  حاطا  یتح  هشیجب  فحز  ۀیومالا ، ۀموکحلا  دض  ماق  یسراف ، دئاق  اذه  ملسموبا  و  ۀیماونب ،
ذخاب تماق  تیبلا و  لها  ادهـش  راثب  امدح  یلا  اضیا  فصتت  تناک  و  ۀیعیـشلا ، تایاعدلا  نم  مهلتـست  تناک  نإ  هذه و  ةروثلا  وا  ۀـضهنلاو 
کلذ یلع  لیلدلاورشابملاریغب  رشابملا و ال  لکشلاب  ال  ۀعیشلا ، ۀمئا  نم  زاعیاب  نکت  مل  هلک  اذه  عم  تیبلا ، لها  نم  فرعی  مل  لجرل  ۀعیبلا 

، جارسلا یلع  هیلا  لسرملا  باتکلا  قرحا  ذا  افینع  مامالا  در  ناک  ۀنیدملا ، یف  سداسلا  مامالا  یلع  ۀفالخلل  ۀعیبلا  ضرع  امل  ملسمابا  نا  وه 
. تیار امب  کبحاص  ربخا  لوسرلل  لاق  و 

نییومالا و یلع  اوضق  مهرما  ۀـیادب  یف  نییولعلل  مهتیاعر  مهتیانع و  اودـبا  و  تیبلا ، لها  مساب  ۀـفالخلا  یلع  ساـبعلاونب »  » ضبق ۀـجیتنلابو 
ضمت مل  و  نارینلاب ، اهوقرحاو  داسجالا ، اهنم  اوجرخا  و  ۀیما ، ینب  افلخ  روبق  اوشبن  و  نییولعلا ، ادهشل  اماقتنا  کلذ  و  ۀلماک ، ةدابا  مهودابا 

. سانلا یلع  اوراج  اوملظف و  ۀعیرشلل ، ۀیفانم  ۀعشب  لامعا  ۀیاب  مایقلا  نع  اوناوتی  مل  و  مهل ، اجهن  ۀیما  ینب  ةریس  اوذختا  یتح  ةرتف 
اـسوؤر دـحا  لبنح » نبا   » برـض و  بیذـعتلا ، عاونا  یقـال  و  روصنملا ، نمز  یف  ۀـعبرالا ، بهاذـملا  اـسوؤر  دـحا  وه  و  ۀـفینحوبا »  » نجس
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تاعامج نویولعلا  مدقی  ناک  بیذعتلا و  يذالا و  دعب  مسلاب ، ۀـیمامالا  ۀعیـشلل  سداسلا  مامالا  یلع  یـضق  طایـسلاب و  ۀـعبرالا ، بهاذـملا 
. ۀیموکحلا ۀینبالا  سساو  ناردجلا ، یف  ایحا  اوعضوی  نا  وا  ایحا ، مه  اونفدی و  نا  وا  مهقانعا ، برضل 

: هلوقب اهایا  ابطاخم  سمشلا  یلا  انایحا  رظنی  ناک  و  ۀیمالسالا ، ۀیروطاربمالا  هنمز  یف  تعسوت  دقف  دیشرلا ، نوراه  یسابعلا  ۀفیلخلا  اماو 
. یکلم جراخ  یقرشت  مل  کناف  تئش  ناکم  يا  یف  یقرشا 

دادغب و رـسج  یلع  دهاشی  ناک  يرخا  ۀهج  نم  ملاعلا و  یف  برغلا  قرـشلا و  یـصقا  یف  مدقتی  براحی و  ۀـفیلخلا  شیج  ناک  ۀـهج  نمف 
، هسفن ۀفیلخلا  نارکذی  و  هنذا ، ۀفیلخلا و  ملع  نود  روبعلا  قح  ةراملا  نم  نوذـخای  مه  ةابجلا و  تاوطخ ، يوس  هرـصق  نع  دـعبی  يذـلا ال 

. روبعلا قحب  بلوطف  موی ، تاذ  رسجلا  روبع  دارا 
یلع هسفن  برطملا  یمرف  لزغ ، یتیبل  هانغ  ام  ازا  ۀضف  مهرد  نییالم  ۀثالث  برطم  یلا  بهو  هنا  یـسابعلا ، ۀـفیلخلا  نیمالا  نع  رکذـی  اممو 

: الئاق ۀفیلخلا  یمدق 
فرصت و  ۀیمالسالاراطقالا ، عیمج  نم  نیملـسملا  لام  تیب  یلا  قفدتت  ۀلئاطلا  لاومالا  تناک  نینمؤملاریما ؟ ای  ۀلئاطلا  لاومالا  هذه  ینحنمت 

. ناملغلا تایتفلا و  يراوجلا و  فالب  ضعی  افلخلا  طالب  ناک  و  هبعل ، ۀفیلخلا و  وهلل 
. نیرئاجلا ۀملظلا و  ادعالل  تاراعشلا  امسالا و  رییغت  يوس  سابعلا ، ینب  ۀلود  یجم  و  ۀیما ، ینب  ۀموکح  ضارقنا  دعب  ۀعیشلا  عضو  ریغتی  مل 

ةرجهلل ثلاثلا  نرقلا  یف  ۀعیشلا   11

: یلا دوعی  کلذ  یف  ببسلا  و  يرجهلا ، ثلاثلا  نرقلا  لئاوا  یف  ادعصلا ، اوسفنتی  نا  ۀعیشلا  عاطتسا 
ۀیلقعلا مولعلا  لیصحت  یلع  سانلا  قباستف  ۀیبرعلا ، یلا  امهریغ  ۀینایرسلا و  ۀینانویلا و  نم  ۀیملعلا  ۀیفـسلفلا و  بتکلا  نم  ریثکلا  ۀمجرت  الوا :
يدـبی و  بهاذـملا ، یف  یلقعلا  لالدتـسالا  یف  بـغری  ناـک  ( 218  - 195  ) نوماملا یلزتعملا  یـسابعلا  ۀـفیلخلا  ناـباملع  ۀیلالدتـسالا ، و 

ۀعیشلا و املع  زهتناف  بهاذملا ، باحـصال  ۀلماکلا  ۀیرحلا  یطعت  و  نایدالا ، یف  یلالدتـسالا  ثحبلا  رـشتنی  نا  ۀجیتنلا  تناک  و  هل ، همامتها 
. مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  بهذم  رشن  و  یملعلا ، طاشنلاب  مایقلا  یف  اوناوتی  ملف  ۀیرکفلا ، ۀیرحلا  هذه  مهوملکتم 

لبق نم  ام  دح  یلا  ضرعتلا  نع  نیدیعب  تیبلا ، لها  وبحم  ۀعیشلا و  حبصاف  هتسایس ، یضتقمب  هدهع  ۀیالو  نماثلا  مامالا  نوماملا  حنم  ایناث :
و ةدیدشلا ، ۀقحالملل  ۀعیشلا  ضرعت  و  اریثک ، مدت  مل  هذه  ةرتفلا  نا  الا  ۀیرحلا ، نم  یشب  نوعتمتی  اوحبـصا  و  بصانملا ، باحـصا  ةالولا و 
ایلع و يداعی  ناـک  ذا  ةرجهلل ، ( 247  - 232  ) یـسابعلا لکوتملا  نمز  یف  ۀصاخ  و  ةدـئاس ، تناک  یتلا  ۀنـسلا  تداع  و  دیرـشتلا ، لتقلا و 

. البرک یف  ۀعیشلا  ۀمئا  ثلاث  ع )  ) نیسحلا مامالا  دقرم  مدهب  رما  يذلا  وه  و  اصاخادع ، هتعیش 

ةرجهلل عبارلا  نرقلا  یف  ۀعیشلا   12

لآ ارزو  روهظ  و  ۀیـسابعلا ، ۀفالخلا  فعـض  اهنم  هتیوقت ، عیـشتلا و  بهذـم  راشتنا  یلع  تدـعاس  يرجهلا ، عبارلا  نرقلا  یف  لماوع  ترهظ 
. هیوب

ماما فوقولا  نم  ۀعیشلا  تنکم  ةردقلا  هذه  و  ۀفیلخلا ، یف  اذک  و  دادغبب ، ۀفالخلا  زکرم  یف  غلابلا  ریثاتلا  ۀعیـش ، مه  و  هیوب ، لآ  ارزول  ناک 
. ۀیرح لکب  مهدئاقع  رشن  نم  ۀعیشلا  نکمت  و  مهتفالخ ، لالخ  ةردق  نم  مهل  ناک  امل  مهوبراح  املاط  نیذلا  نیفلاخملا ،

ندملا ضعب  ناب  املع  اهنم ، ةریبکلا  ندـملا  يوس  ۀعیـشلا ، بهذـم  قنتعت  تناک  اهمظعم  وا  ۀـیبرعلا ، ةریزجلا  نا  یلع  نوقفتم  نوخرؤملاو 
زکرم ۀفوکلا  عم  ینید  عارـص  یف  تناک  و  ۀنـسلا ، لهال  ازکرم  ربتعت  تناک  ةرـصبلا  ۀـنیدم  و  ۀیعیـش ، تناک  ةدعـص ، نامع و  رجه و  لثم ،

و ۀعیـشلا ، نم  اهیف  ناک  تاره ، بلح و  ۀیربط و  سلبان و  سلبارط و  ۀـنیدم  نم  لک  یف  اذـک  و  ۀعیـشلا ، ضعب  اهیف  نکـسی  ناک  عیـشتلا و 
. ناریا نم  یسرافلا  جیلخلا  لحاوسوزاوهالا  ۀنیدم  یف  کلذک 
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و هتلود ، سـسا  ناتـسربط و  ۀیحان  یف  رقتـساف  تاونـس ، ماد  حافک  دعب  ناریا  لامـش  یلع  شورطالا  رـصان  یلوتـسا  نرقلا ، اذه  لئاوا  یفو 
. شورطالا لبق  ۀقطنملا  هذه  مکح  دق  يولعلا  دیز  نب  نسحلا  ناک  و  هدعب ، نم  هدالوال  ترمتسا 

(. 527  - 296  ) نینرق نم  رثکا  ترمتسا  مهتموکح و  اوسساو  رصم ، یلع  ۀیلیعامسالا  ۀقرفلا  نم  مه  نویمطافلا و  یلوتسا  نرقلا  اذه  یفو 
ۀعیشلل اهضعب  یف  ۀبلغلا  تناک  و  روباسین ، ةرصبلا و  دادغبک و  ةریبک  ندم  یف  انایحا  ۀنسلا  ۀعیشلا و  نیب  عارص  رهظی  . ناکو

يرجهلا عساتلا  نرقلا  یتح  سماخلا و  نرقلا  یف  ۀعیشلا   13

اوقنتعا كولم  رهظ  عبارلا و  نرقلا  یف  اهیلع  تناـک  یتلا  ۀبـسنلا  کـلتب  عساـتلا  نرقلا  رخاوا  یتح  سماـخلا  نرقلا  لـالخ  ۀعیـشلا  تعـسوت 
. هیلا نوعدی  اوراصف  عیشتلا ، بهذم 

نینـس نویـشعرملا  ةداسلا  مکح  و  ناریا ، طسو  نرق  فصنوانرق  اهتوعد  یف  ترقتـسا  و  توملا » عـالق   » یف ۀیلیعامـسالا  ةوعدـلا  تخـسر 
. ناردنزام یف  ۀیدامتم 

اومهاسو ۀبقاعتم ، ماوعال  ۀفئاطلا  هذه  نم  كولم  مکحلا  یف  هفلخ  و  ۀعیـشلا ، بهذم  لوغملا  كولم  دـحا  وه  و  هدـنبادخ »  » کلملا راتخا 
طـسبنت تناـکو  مهتموکح ، زکرم  زیربت  ۀـنیدم  تناـک  ذا  ولنیوق ،» هرق   » و ولنیوق » قآ   » نیطالـس اذـک  و  ةدـیقعلا ، هذـه  جـیورت  رـشن و  یف 

. ۀبقاعتم تاونسلرصم  یف  ۀیمطافلا  ۀلودلا  تمکح  و  نامرک ، سراف و  یتح  مهترطیس 
تریغت نییبویالا ، ۀلود  یجم  ۀیمطافلا و  ۀلودلا  طوقـسدعب  و  ۀتوافتم ، ةریغتم  تناک  كولملاب  ۀنـسلا  لهال  ۀینیدلا  ۀـقالعلا  نا  یعیبطلا  نم 

. مهنم ریثکلا  لتق  و  قالطالا ، یلع  ۀیرکفلا  ۀیرحلا  ماشلاورصم  یف  ۀعیشلا  دقف  و  فورظلا ،
. عیشتلا ۀمهتب  قشمد  یف  ةرجهلل  ۀنس 786  یعیشلا  هقفلا  غباون  دحا  یکلملا » دمحم  نب  دمحم   » لوالا دیهشلا  مهنم 

. ۀفسلفلا ۀمهتب  بلح  یف  يدرورهسلا » نیدلا  باهش   » خیشلا اضیا  لتقو 
نم نیطالـسلا  ۀفلاخم  ۀقفاومل و  ۀعبات  ةدایزلا  تناکو  ددـعلا ، سوفنلا و  ثیح  نم  دایدزا  یف  اوناک  ۀـسمخلا ، نورقلا  هذـه  لالخ  ۀعیـشلاف 

. اهل ایمسر  ابهذم  عیشتلا ، بهذم  ۀیمالسا  ۀلود  ۀیا  یف  ةرتفلا  هذه  یف  نلعی  مل  ۀیرکفلا و  ۀیرحلا  ذوفنلا و  ثیح 

ةرجهلل رشع  يداحلا  رشاعلا و  نرقلا  یف  ۀعیشلا   14

ناک ۀنس 735 ه و  یفوتملا  یلیبدرالا » نیدلا  یفـص  خیـش   » ۀلئاع نم  هرمع ، نم  ةرـشع  ۀثلاثلا  یف  وه  و  ةرجهلل ، ۀنس 906  یف  باش  ضهن 
ۀلقتـسم ۀیعیـش  ۀلود  ۀماقال  کلذ  و  هئابآ ، يدیرم  نم  اوناک  نیذلا  شیواردـلا  نم  ۀـئامثالث  عم  ضهن  ۀعیـشلا ، نم  ۀـقیرطلا  خـیاشم  دـحا 

نییلحملا و كولملا  عم  ۀیماد  بورح  دعب  و  ناریا ، یف  فئاوطلا  كولم  ماظن  ۀلازا  عاقبلا و  حتفب  عرش  و  لیبدرا »  » ۀنیدم نم  راسف  ةردتقم ،
تناک نا  دـعب  ةدـحوم  ۀـلود  ناریا  نم  لعجی  نا  عاطتـسا  ۀـینامثعلا ، ۀـیروطاربمالا  نومکحی  اوناک  نیذـلا  نامثع » لآ   » كولم عم  ۀـصاخ 

. اهل ایمسر  ابهذم  یعیشلا ، بهذملا  لعج  و  ۀصاخ ، ۀئف  اهنم  ۀعقب  لک  مکحی  ۀقزمم ،
الؤه نم  لک  و  يرجهلا ، رشع  یناثلا  نرقلا  فصتنم  یتح  اهتاذ ، ۀلالسلا  نم  نورخآ  كولم  هبقعا  يوفصلا » لیعامـسا   » کلملا ةافو  دعبو 

، مهتعقب عسوی  نا  عاطتـسا  ۀلالـسلا ، هذهل  ةردقلا  ةورذ  ربتعی  يذلا  و  ریبکلا » سابع  هاش   » نمز یفف  یعیـشلا ، بهذملا  دـیؤی  ناک  كولملا 
یلع تیقب  ابیرقت ، ریخالا  نرقلا  فصن  نینرقلا و  یف  ۀیعیـشلا  ۀقرفلاو  ۀنس 1384 ه )  ) ناریا یف  نالا  هیلع  ام  فعـض  تغلبف  مهددع  دادزاف 

. اهل یعیبطلا  دایدزالا  اقب  عم  ۀیمالسالا  عاقبلا  رئاس  یف  اهتلاح 

ةرجهلل رشع  عبارلا  نرقلا  یتح  رشع و  یناثلا  نرقلا  یف  ۀعیشلا   15

نرقلا رخاوا  وه  يذلا  رضاحلا  تقولا  و  قباسلا ، یف  امک  یعیبطلا  هلکشب  ناک  ةریخالا  ۀثالثلا  نورقلا  لالخ  یعیشلا  بهذملا  یف  مدقتلا  نا 
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لودـلا لک  یف  ۀعیـشلا  دـجاوتت  و  ۀعیـشلا ، نم  قارعلا  نمیلا و  یبعـش  مظعم  و  ناریا ، یف  ایمـسر  ابهذـم  عیـشتلاربتعی  يرجهلا ، رـشع  عبارلا 
. نویلم ۀئاملا  یلع  وبری  امب  ملاعلا ، یف  راطقالا  فلتخم  یف  ۀعیشلا  دعب  و  ترثک ، ما  تلق  ملاعلا ، یف  ۀیمالسالا 

اهضارقنا قرفلا و  ضعب  باعشنا   16

ۀیفیک یف  بهاذملا  لها  فالتخا  ۀیوناث و  لئاسم  كانهو  بهذملا ، کلذل  ۀیلوالا  سسالا  ربتعت  روما  لئاسم و  یلع  بهذم  لک  لمتـشی 
. اباعشنا یمسی  اهنیب ، ۀکرتشملا  لوصالاب  ظافتحالا  عم  اهتیعون  ۀیسیئرلا و  ۀیلصالا و  لئاسملا 

یف باعشنالا  رهظی  و  مالسالا ، ۀیسوجملا و  ۀیحیـسملا و  ۀیدوهیلا و  ۀیوامـسلا ، نایدالا  یف  ۀصاخ  و  نایدالا ، عیمج  یف  تاباعـشنالا  دجوت 
مهیلع نیـسحلا  نسحلا و  یلع و  مامالا   ) ۀثالثلا هتمئا  نمز  یف  باعـشنا  يا  هیف  رهظی  مل  و  هیلع ، ارطی  مل  یعیـشلا  بهذملا  اضیا و  اهبهاذم 

مهنم و ۀیلقالا  بهذ  و  داجـسلا ، ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ۀماماب  ۀعیـشلا  ۀیرثکا  فرتعا  ع ، )  ) نیـسحلا مامالا  داهـشتسا  دعب  نکلو  مالـسلا ، )
یف باغ  دق  هنا  نودقتعیو  مهدنع ، دوعوملا  يدهملا  هنا  و  مهل ، اعبار  اماما  ۀیفنحلا  نب  دمحم  ۀماماب  داقتعالا  یلا  ۀیناسیکلاب ، اوفرع  نیذلا 

. اموی رهظیس  و  يوضر ، لبج 
دیهشلا و دیز  بهذمب  کسمتلا  یلا  مهنم  ۀیلقالا  بهذو  ع ، )  ) رقابلا دمحم  هنبا  ۀماماب  ۀعیـشلا  ۀیرثکا  دقتعا  ع )  ) داجـسلا مامالا  ةافو  دعبو 

. ۀیدیزلاب اورهتشا  و  ع ، )  ) داجسلا مامالل  رخالا  دلولا  وه 
مامالا هدلو  وه  عباسلا  مامالا  نا  یلا  ۀیرثکالا  بهذ  هتافودعبو ، ع )  ) قداصلا رفعج  مامالا  هدـلوب  هتعیـش  نمآ  ع )  ) رقابلا دـمحم  ةافو  دـعبو 
لصفنا و  قداصلا ، هیبا  نمز  یف  لجالا  هافاو  يذلا  و  عباسلا ، مامالا  وه  ربکالا  مامالا  نبا  لیعامـسا  نا  قیرف  دقتعا  و  ع ، )  ) مظاکلا یـسوم 

دمحم ۀماما  یلا  نورخآ  بهذ  و  رخالا ، هنبا  حطفالا  هّللادبع  ۀماما  یلا  مهضعب  بهذ  و  ۀیلیعامـسالاب ، اوفرع  و  ۀیعیـشلا ، ۀیرثکالا  نع  الؤه 
. ۀمئالا رخآ  هوربتعا  و  هتماما ، یف  ضعب  فقوت  و 

و عباسلا ، مامالا  ۀماما  یف  ۀعامج  فقوت  و  انماث ، اماما  ع ، )  ) اضرلا هنبا  ۀماما  یلا  ۀیرثکالا  بهذ  ع ، )  ) مظاکلا یسوم  مامالا  داهشتسا  دعبو 
(. ۀیفقاولا  ) اورهتشا ب

وا ثداوح  كانه  تناک  ام  اذإ  و  دوعوملا ، يدهملا  ۀیرثکالا  دـنع  وه  و  رـشع ، یناثلا  مامالا  یتح  نماثلا و  مامالا  دـعب  باعـشنا  رهظی  ملو 
امک راهـصنالا ، یلا  یهتنا  و  اریثک ، مدی  مل  باعـشنا ، ثودح  ضرف  یلع  و  باعـشنا ، ثدحی  مل  ةدودعم و  مایا  يوس  نکت  مل  اهناف  عئاقو 
رفعج عباتی  مل  و  ةریـصق ، ةرتف  دـعب  اوتتـشتواوقرفت  مه  نآ  الا  عمج ، هعبت  ۀـمامالا و  رفعج  هدـلو  یعدا  ذا  رـشاعلا ، مامالا  ةاـفو  دـعب  ثدـح 

یف اباعـشنا  هرابتعا  نکمی  هنا ال  الا  ۀیهقفلا ، ۀیمالکلا و  ۀـیملعلا و  لئاسملا  یف  ۀعیـشلا  لاجر  نیب  ارالا  یف  فالتخا  كانه  و  هذـه ، هتوعد 
. بهذملا

، اتماقتسا نیتللا  ۀیلیعامسالا »  » و ۀیدیزلا »  » ۀقرفلا ریصق ، نمز  یف  ۀیعیـشلا ، ۀیرثکالا  ماما  ترهظ  تبعـشنا و  یتلا  ةروکذملا  قرفلا  تضرقنا 
رکذب یفتکن  اذه  یلعف  يرخا ، قطانم  نانبل و  دنهلا و  نمیلاک و  ملاعلا ، نم  ۀفلتخم  قطانم  یف  نوشیعی  نیبهذـملا  نیذـه  وقنتعم  لازی  و ال 

. ۀیرشع ینثالا  مه  ۀیعیشلا و  ۀیرثکالا  عم  نیتفئاطلا  نیتاه 

ۀیدیزلا  17

(. ع  ) داجسلا مامالا  نبا  دیهشلا  دیز  یعبات  بهذم  ۀیدیزلا »  » ربتعت
هنیب و ۀفوکلا ، ۀنیدم  یف  تعقو  برح  یف  لتق  و  ۀعامج ، هعیاب  و  کلملادـبع » نب  ماشه   » يومالا ۀـفیلخلا  هجوب  ةرجهلل  ۀنس 121  دیز  راث 

. ۀفیلخلا يدیؤم  نیب 
يومالا ۀفیلخلا  یلع  راث  يذلا  دـیز » نب  ییحی   » هنبا هدـعب  هفلختـسا  و  ع ، )  ) تیبلا لها  ۀـمئا  نم  سماخلا  مامالا  هباحـصا  يدـل  دـیز  دـعی 
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، التق و  یقیناودلاروصنملا »  » یسابعلا ۀفیلخلا  یلع  اراثو  اماق  ناذللا  هّللادبع » نب  میهاربا   » و هّللادبع » نبدمحم   » هدعب اج  و  دیزی » نب  دیلولا  »
. ۀیدیزلا ۀمئا  نم  مه  الؤهف 

رثا یلع  و  ناسارخ ، یف  دـیز ، یخا  لسن  نم  وه  و  شورطالارـصان »  » روهظ یتح  ۀـمظتنم ، ریغ  ۀـیدیزلا »  » روما تناک  تقولا ، کـلذ  ذـنمو 
ةوعد دعب  و  مالـسالا ، اوقنتعا  دق  ۀقطنملا  هذه  یلاها  نکی  مل  و  ناردنزام ، یلا  رفی  نا  رطـضا  كاذـنآ ، ۀـلودلااهب  تماق  یتلا  تادراطملا 

رطیسی نا  الؤه  ةدعاسمب  اهدعب و  عاطتسا  و  ۀیدیزلا »  » بهذم اوقنتعاف  مالسالا ، یف  اریثک  اعمج  لخدی  نا  عاطتسا  ۀنس ، ةرشع  ثالث  تماد 
. رایدلا کلت  یف  سانلا  نوسوسی  هدالوا ، هدعب  نم  هفلختسا  و  ادئاق ، اماما و  مهیف  راص  ناتسربط و  ۀیحان  یلع 

. اماما نوکی  نا  عیطتسی  قحلا  قاقحال  روثی  یخس ، عاجش ، دهاز ، ملاع ، یمطاف ، لک  نا  ۀیدیزلا »  » دقتعتو
نیذـه مسا  مهنم  ۀـعامج  طقـسا  اهدـعب  نکلو  ۀـمئالا ، نم  رمع » رکبابا و   » نیلوالا نیتفیلخلا  ربتعت  دـیز ، لثم  ادـتبالا  یف  ۀـیدیزلا  تناـک 

(. ع  ) یلع مامالابا  ادتبا و  و  مهتمئا ، امسا  نم  نیتفیلخلا 
ضعب یف  مهنیب  ریـسی  فالتخا  كانه  و  عورفلا ، یف  ۀـفینح » یبا   » هقف قفاوت  و  مالـسالا ، یف  ۀـلزتعملا  عبتت  ۀـیدیزلا »  » نا لاـقی  اـم  بسحو 

. لئاسملا

اهتاباعشنا ۀیلیعامسالا و   18

ةداهشلا بلط  و  هنبا ، ةافوب  بالا  دهش  و  هیبا ، نمز  یف  یفوت  هدلو ، ربکا  وه  و  لیعامـسا »  » یعدی دلو  ۀعیـشلل  سداسلا  مامالا  ناک  ۀینطابلا :
وه ۀـیناث و  رهظی  فوس  و  ۀـبیغلا ، راتخا  هنا  و  لیعامـسا ، ةافو  مدـعب  دـقتعی  قیرف  كانه  نا  الا  هدـلو ، ةافو  یلع  اـضیا  ۀـنیدملا  مکاـح  نم 

، روصنملا یسابعلا  ۀفیلخلا  نم  افوخ  کلذ  و  دمع ، دصق و  یلع  ناک  هدلو  ةافو  یلع  سداسلا  مامالا  داهشا  نا  حضتی  و  دوعوملا ، يدهملا 
یف توملا  هکردا  نإ  لیعامـسا و  نا  نورخآ  دقتعا  و  دمحم ، یلا  تلقتنا  هتوم ، عم  و  لیعامـسال ، یه  ۀقحلا  ۀـمامالا  نا  ۀـعامج  دـقتعا  و 

. اضیا ۀمئا  ۀلالسلا  هذه  نم  هدعب  اج  نم  لیعامسا و  نب  دمحم  و  ماما ، هنا  الا  هیبا ، نمز 
. ةدع تاباعشنا  تبعشنا  دق  و  رضاحلاانتقو ، یتح  ۀثلاثلا  ۀقرفلا  تیقب  و  زیجو ، نمز  دعب  نالوالا  ناقیرفلا  ضرقنا 

، ۀیمالسالا ماکحالا  فراعملا و  نا  یلا  نوبهذی  و  يدنهلا ، فوصتلا  نم  یش  اهیف  و  موجنلا ، ةدبع  ۀفسلف  هبـشت  ۀفـسلف  ۀیلیعامـسالا »  » يدل
تماص قطان و  نیعون : یلع  هّللا  ۀـجح  و  ۀـجح ، نم  ولخت  ضرالا ال  نا  دـقتعت  و  لیوات ، لیزنت  لکل  نطابرهاظ و  لکلف  نطاب ، رهاظ و  اهل 

لماکلا رهظملا  یه  جـحلا ة  ناف  لاح ، ۀـیا  یلع  و  ص )  ) یبنلا یـصو  وه  و  مامالا ، وا  یلولا  وه  تماصلا  و  ص )  ) مرکالا یبنلا  وه  قطانلاف 
. ۀیبوبرلل

ۀعبس هدعب  یتای  و  ۀیالولا ، و  ۀعیرشلا »  » ةوبنلاب صتخی  ثعبیامدنع  یبن  لک  نا  بیترتلا ، اذهب  ددعلا ، یلع  امئاد  رودی  مهدنع  ۀجحلا  ساسا 
ۀثالثب فصتی  و  اضیا ، ةوبنلاب  صتخی  يذلا  عباسلا  یـصولا  يوس  ناشلا ، ۀلزنملا و  سفن  یف  مهعیمج  ربتعیو  ۀـیاصولا ، مهنم  لکل  ایـصوا ،

. اذکه بصانم و  ۀثالث  مهنم  عباسلل  و  ایصوا ، ۀعبس  هدعب  و  ۀیالولا ، ۀیاصولا و  ةوبنلا و  بصانم ،
ۀیاصولا و ةوبنلاب و  صتخی  ناک  و  یبنلا ، حون  مهعباسو  ایـصوا ، ۀعبـس  هل  ناک  و  ۀیالولا ، ةوبنلاب و  ثعب  مالـسلا  هیلع  مدآ  نا  نولوقی ، مهف 

دمحم و  یـسومل ، ایـصوالا  عباس  یـسیع  یبنلا  و  میهاربال ، ایـصوالا  عباس  یـسوم  یبنلا  و  حونل ، عباسلا  یـصولاوه  میهاربا  یبنلا  و  ۀیالولا ،
نب یلع  نیسحلا و  یلع و  و  ص )  ) دمحم بیترتلا : اذهب  ص ، )  ) دمحمل عباسلا  یصولا  لیعامسا  نب  دمحم  و  یسیعل ، ایصوالا  عباس  (ص )

( ۀمئالا نم  هنودعیال  یلع  نب  نسحلا  یناثلا  مامالاو   ) لیعامسا نب  دمحم  لیعامسا و  قداصلا و  رفعج  رقابلا و  دمحم  داجسلا و  نیـسحلا و 
هّللادیبع مهلوا  رصمل ، نییمطافلا  كولم  نم  ۀعبس  مهدعب  ةروتسم و  ۀیفخم  مهؤامـسا  هدلو ، هلـسن و  نم  ۀعبـس  لیعامـسا  نب  دمحم  دعب  و 

. رصمب نییمطافلا  ۀموکح  سسؤم  يدهملا 
، هتصاخ ۀجحلا و  ویراوح  مهف  هّللا ، ۀجح  دوجو  نع  الـضف  ضرالا ، یلع  امئاد  نودوجوم  ابیقن  رـشع  ینثا  كانه  ناب  ۀیلیعامـسالا ، دقتعت 
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. مهریغ نم  نیرخالا  ۀتسلا  و  ابقن ، ۀمئالا  نم  ۀتس  دعت  ربتعت و  ۀینطابلا ، ۀیزوردلا )  ) مه مهنم و  ضعبل  نکلو 
ناک و  لصالا ، یناتـسزوخ  ناک  و  تاونـسب ) يدـهملا  هّللادـیبع  روهظ  لبق  ، ) ۀـفوکلا ۀـنیدم  یف  ۀنـس 278 ه  ۀیوهلا  لوهجم  صخـش  رهظ 

، ۀعامج بسکی  نا  عاطتـساف  ۀیلیعامـسالا »  » بهذمل وعدی  ناک  هلمع ، هبـسک و  نم  هقمر  دـسیو  ادـباع ، امئاق  هلیل  و  امئاص ، هراهن  یـضقی 
هنع فرع  ام  و  ماشلا ، یلا  اهجتم  ۀـفوکلا  نم  جرخ  مث  ابقنلا ، مه  نآ  یلع  اصخـش ، رـشع  ینثا  مهنم  بختناـف  اـناوعا ، اراـصنا و  هل  اونوکیل 

. یش
نوخرؤملا ریـشی  امک  و  ۀینطابلا ، میلاعت  ثبف  طمرقلا »  » فرعی ب دـمحا و  یعدـی  ناک  الجر  قارعلا ، یف  لوهجملا  لجرلا  اذـه  فلختـسا 

، رـصعلا سفن  یف  رهظ  رمخلا و  برـش  حابا  و  ۀبانجلا ، لسغ  یغلا  و  مالـسالا ، یف  سمخلا  تاولـصلا  نم  الدب  ةدـیدج ، ةالـص  عدـتبا  هناب 
. مهلوح سانلا  نم  ۀعامج  اوعمج  ۀینطابلا ، یلا  نوعدی  نورخآ  امعز 

، ماشلا نمیلا و  نیرحبلا و  قارعلا و  یف  هذـه  مهتکرح  یف  اورمتـسا  و  ۀـینطابلا ، بهذـم  قنتعی  نم ال  لاوما  سفنال و  نوضرعتی  الؤه  ناکف 
. مهلحاور مهتعتما و  اوبهن  و  مهنم ، فالالا  امد  اوکفس  جیجحلا ، لفاوق  اوبلسو  لاومالا ، اوبهن  و  ایربالا ، اولتق 

نم عمج  عـم  ۀـکم  یلا  هجتا  مث  لاومـالا ، بهن  و  ساـنلا ، لـتقف  ۀنـس 321 ه  ةرـصبلا  یلع  ۀینطابلا  امعز  دحا  یطمرقلا » رهاطوبا   » یلوتـسا
مارحلا و هّللا  تیب  یف  امدلا  تلاسف  اهیلا ، نیدراولا  جاجحلا  و  اهلها ، لتقف  ۀکم ، لخد  ۀطرشلا ، دارفا  عم  عارـص  دعب  و  ۀنس 317 ه ، ۀینطابلا 

كانه یقب  و  نمیلا ، یلا  هلقن  و  هناکم ، نم  دوسالا  رجحلا  علتقاو  ۀبعکلا ، باب  علق  و  هتحازا ، دعب  هراصنا  نیب  ۀبعکلا  راتـس  مسق  و  ۀـبعکلا ،
. اماع نیرشع  نینثا و  ةدم  ۀطمارقلا  دنع 

هّللادیبع  » یتح مالـسالا ، نید  نع  نیجراخ  مهوربتعا  و  ۀـینطابلا »  » نم مهرفنت  مهرمذـت و  نیملـسملا  ۀـماع  يدـبا  لامعالا ، هذـه  رثا  یلع 
دق ۀیلیعامسالا ، ماما  و  دوعوملا ، يدهملا  هنا  و  ۀیودهملا ، هسفنل  یعدا  و  ایقیرفا ، یف  رهظ  دق  ناک  يذلا  نییمطافلا ، كولم  دحا  يدهملا »

. كاذنآ ۀطمارقلا  نم  اضیا  اربت 
رهاظ نوربتعی  و  ۀـیفوص ، ۀـینطاب  لحارم  یلا  مالـسالل  ةرهاظلا  ماکحالا  لیوات  وه  ۀـینطابلل  ینیدـلا  رایعملا  نا  نوخرؤملا  هرقی  اـم  بسحو 

مهتمئا و نم  ۀنیعم  ماکحا  نیناوق و  ردصت  تناک  دقف  هلک ، اذه  عم  و  لامکلا ، قیرط  اوجردتی  مل  نیذلا  سانلا ، نم  نییمالل  اصاخ  ۀعیرشلا 
. رخآ نیح و  نیب  مهئامعز 

ۀعنقملا ۀیزوردلا و  ۀیلعتسملا و  ۀیرازنلا و   19

هؤافلخ راتخا  و  ۀیمطافلا ، ۀلودلا  سسا  و  ۀیلیعامـسالا ، ۀقیرط  یلع  ۀمامالا  یعدا  و  ۀیقیرفا ، ییف  ةرجهلل  ۀنس 296  يدهملا » هّللادیبع   » رهظ
دعب ماسقنا و  وا  باعـشنا  ثدحی  نا  نود  ۀیلیعامـسالا »  » بهذم قبط  ۀماما  ۀموکح و  یلاوتلا  یلع  مهنم  ۀعبـس  مکحف  مهتفالخ ، راد  رـصم 

بورح عارـص و  دعب  و  ۀـمامالا ، ۀـفالخلا و  یلع  یلعتـسملا »  » و رازن »  » هادـلو عزانت  یلع ) نب  دعـس  هّللاب  رـصنتسملا   ) وه عباسلا و  ۀـفیلخلا 
. هیف یفوت  یتح  نجسلا  یف  یقب  هنجس و  و  رازن ، هیخا  یلع  ضبقلا  یقلاف  یلعتسملل ، ۀبلغلا  تناک  ۀیماد ،

. ۀیلعتسم ۀیرازن و  نیمسق : یلا  نییمطافلا  عابتا  مسقنا  ۀعزانملا ، هذه  رثا  یلعو 
هعافدل و یلعتسملا ، نم  رماب  رصم  نم  جرخا  رصنتسملادعب ، و  رـصنتسملل ، نیبرقملا  نم  ناک  و  حابـصلا ، نب  نسحلا  عابتا  نم  مه  ۀیرازنلا :

راصف ةرواجم ، يرخا  عالق  ۀعلقلا و  هذه  یلع  یلوتـساف  نیوزق  یحاون  نم  توملا  ۀعلق  یف  رهظ  ةرتف  دعب  ناریا و  یلا  اجف  رازن  نع  هتیامح 
یلع امکح  و  دمحم » ایک   » هنبا هدعب  و  يرابدور » دیما  كرزب   » اجه ۀنس 518  نسح »  » ةافو دعب  و  ۀیادبلا ، یف  رازن  یلا  اعد  و  اهیلع ، اناطلس 

، ۀیرازن تناک  حابصلا و  نسحلا  ۀقیرط  ریغف  توملا ، ۀعلق  كولم  عبار  مالسلا » هرکذ  یلع  نسح   » هنبا هدعب  ءاج  و  حابصلا ،» نسحلا   » ۀقیرط
. ۀینطابلا یلا  یمتنا  و 

ناخ اقآ  راـث  ۀنـس 1255 ه  دعب  و  مهعالق ، مده  و  نیلیعامـسالا ، عیمج  لتق  ۀیلیعامـسالا و  عالق  ناریا  یلع  هتلمح  دـعب  ناخ  وکالوه  حـتف 
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ةوعدلا رشنف  یبمب ، یلا  بره  نامرک و  ۀنیدم  یف  اهب  ماق  یتلا  هتضهن  یف  لشف  و  يراجاقلا ، هاش  دمحم  یلع  ۀیرازنلا  نم  ناک  یتالحملا و 
(. ۀیناخ اقآ   ) لاب نالا  ۀیرازنلا  یعدت  و  نالا ، یتح  ۀیقاب  مهتوعد  لازت  و ال  كانه ، هتماعز  هتماماب و  ۀیرازنلا  ۀینطابلا 

ۀقرف ةرتـف  دــعب  ترهظ  ۀنـس 557 ه و  تضرقنا  یتح  رـصمب  نییمطافلا  افلخ  یف  یمطافلا  یلعتـسملا  عاـبتال  ۀـمامالا  ترقتـسا  ۀیلعتـسملا :
. ةدوجوم لازت  و ال  اهسفن ، ۀقیرطلا  یلع  دنهلا  یف  ةرهبلا ) )

ۀفیلخلا مایا  یتح  نییمطافلا ، افلخلل  ۀعبات  رمالا  ۀیادب  یف  تناک  ماشلا  یف  زوردلا »  » لابج یف  نالا  نطقت  یتلا  ۀیزوردلا  ۀفئاطلا  ۀـیزوردلا :
. ۀینطابلاب تقحتلا  و  يزوردلا » نیجتشن   » یلا تعد  یمطافلا ، سداسلا 

دوعی فوس  و  امسلا ، یلا  جرع  و  راظنالا ، نع  باغ  هنا  یعدت  اهنا  الا  لتق ، هنا  نورخآ  دقتعی  و  هّللاب » مکاحلا   » ۀفیلخلا دنع  ۀیزوردلا  فقت 
. سانلا نیب  ۀیناث 

ملـسم یبا  عاـبتا  نم  ناـک  هنا  نوخؤملا  هرکذـیام  بسحو  رمـالا ، يداـب  یف  عنقملاـب  فورعملا  يورملا » اـطع   » عاـبتا نم  تناـک  ۀـعنقملا :
ۀنس رصوحو  ۀیهولالا ، یعدا  اهدعب  و  کلذ ، دعب  ةوبنلا  یعدا  و  هیف ، تلح  دق  ملسم  یبا  حور  نا  یعدا  ملسم ، یبا  ةافو  دعب  و  یناسارخلا ،

هباحـصا و نم  ةدـع  عم  اهیف  لخد  و  اران ، لعـشا  هلتق ، ۀـیمتح  هترـصاحم و  نم  نقیت  ام  دـنع  و  رهنلاارواـم ، دـالب  نم  شیک  ۀـعلق  یف   162
. ۀینطابلا ۀقرفلاب  اوقحتلا  و  ۀیلیعامسالا ، بهذم  نمز  دعباطع  باحصا  راتخا  قرتحا ،

ۀیلیعامسالا ۀیدیزلا و  عم  اهفالتخا  و  ۀیرشع ، انثالا  ۀعیشلا   20

ۀیادب ناک  افنآ ، انرکذ  امک  و  اضیا ، ۀیرـشع  ینثالاب  یمـست  و  ۀـیمامالا ، ۀیعیـشلا  ۀـیرثکالا  نع  بعـشنت  اهرکذ  رم  یتلا  ۀیعیـشلا  ۀـیلقالا  نا 
میلاعتل اقفو  تناک  یتلا  نیناوقلا  اوضراعی  مل  مهناب  اـملع  ۀیمالـسالا ، لـئاسملا  نم  نیتیـساسا  نیتلاـسمل  داـقتنالا  ضارتعـالا و  وه  مهئوشن 

: امه ناتلاسملا  نیملسملا و  نیب  ص )  ) مرکالا لوسرلا 
. ۀصاخ تیبلا  لها  قح  نم  نیتلاسملا  کلت  ناب  ۀعیشلا  دقتعت  و  ۀیملعلا » ۀیعجرملا  ۀیمالسالا و  ۀموکحلا  »

یلع و قح  نم  اهنع ، ناکفنی  نازج ال  امه  ۀیونعم و  ةدایق  ۀـینطاب و  ۀـیالو  نم  اهیف  امب  ۀیمالـسالا  ۀـفالخلا  نا  ۀیرـشع ، انثالا  ۀعیـشلا  نمؤت 
میلاعتلا نا  اضیا  نمؤتو  اماما ، رشع  انثا  مه  نآ  ع ، )  ) تیبلا لها  ۀمئا  رئاس  و  ص )  ) میرکلا یبنلا  حیرـصت  بجومبو  مالـسلا ، مهیلع  هدالوا 

خـسن يا  اهیرتعی  و ال  اهرابتعا ، اهتلاصا و  اهل  ۀـلماکلا و  ۀـیونعملا  ةایحلا  یلع  لمتـشت  ۀعیرـشلا ، ماکحا  نم  ربتعت  یتلا  نآرقلل و  ۀـیرهاظلا 
: حضتی انه  نم  ریغ و  ال  تیبلا ، لها  قیرط  نع  نیناوقلا  ماکحالا و  هذه  ذخؤت  نا  بجبی  ۀعاسلا و  مایق  یتح 

یف رصتقت  و ال  تیبلا ، لها  یف  ۀمامالا  رصحت  ابلاغ ال  ۀیدیزلا  ۀعیشلا  نا  وه  ۀیدیزلا ، ۀعیـشلا  ۀیمامالا و  ۀعیـشلا  نیب  یلـصالا  فالتخالا  نا 
ۀعیـشلا ۀـیمامالا و  ۀعیـشلا  نیب  یـساسالا  قرافلا  ۀـیمامالا و  ۀعیـشلا  فالخ  یلع  تیبلا ، لها  هقف  عبتت  و ال  رـشع ، ینثالا  یلع  ۀـمئالا  ددـع 
لیدـبت وا  رییغت  نم  عنتمت  و ال  ص ، )  ) دـمحم یف  ةوبنلا  متخت  ملو  عبـس )  ) یلع رودـت  ۀـمامالا  ناب  دـقتعت  ۀیلیعامـسالا  نا  وه  ۀیلیعامـسالا 

ةوبنلا ۀیمتاخب  دقتعی  يذلا  ۀیمامالا  ۀعیـشلا  بهذم  فالخ  یلع  ۀـینطابلا ، لوق  یلع  ۀـصاخ  فیلکتلا  لصا  عافترا  یتح  و  ۀعیرـشلا ، ماکحا 
. انطاب ارهاظ و  نآرقلل  نوتبثی  و  خسنلل ، لباق  ریغ  ۀعیرشلا  رهاظ  ربتعی  و  ایصو ، رشع  انثا  هل  و  ایبنالا ، متاخ  هنا  و  ص )  ) دمحم یف 

رودی اعم  امهفالتخا  نال  اباعشنا  امهدعن  ملف  ۀیمامالا ، ۀعیـشلا  نیب  نیریخالا  نینرقالا  یف  اترهظ  ناتللا  و  ۀیناخمیرکلا ، ۀیخیـشلا و  اتفئاط  اما 
. لئاسملا لصا  یفن  وا  تابثا  یف  سیل  و  ۀیرظنلا ، لئاسملا  ضعب  ریسفت  هیجوت و  لوح 

طقف نطابلاب  نودقتعی  ۀیلیعامسالا ، ۀعیشلل  ۀینطابلا  لثم  مهف  اضیا ، ةالغلا »  » نومسی ب ۀیمامالا و  ۀعیشلل  ۀبسنلاب  ۀیهاللا » یلع   » ۀقرف اذک  و 
. ۀعیشلا باسح  یف  مهدعن  ملف  قیقد  قطنم  یلا  نورقتفی  مه  نآ  امب  و 

ۀیرشع ینثالا  ۀعیشلا  خیرات  نع  زجوم 
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داقتنالا ۀضراعملا و  ۀیار  اوعفر  نیذلا  هراصنا ، یلع و  باحصا  مه  ۀیرشع و  ینثالا  مه  ۀعیشلا  ۀیرثکا  نا  ۀمدقتملا ، لوصفلا  یف  انرشا  امک 
ۀیرثکا نع  اولـصفنااذهب  و  تیبلا ، لها  قوقح  اـیحال  کـلذ  و  ص )  ) مرکـالا لوسرلا  ةاـفو  دـعب  ۀـیملعلا  ۀـیعجرملا  هفـالخلا و  عوضوم  یف 

. سانلا
ۀموکح لاوط  مهلاوما  مهـسفنال و  ۀیامح  وا  ۀنایـص  مهل  نکت  مل  و  35 ه ، ) ۀنس 11 -   ) نیدشارلا افلخلا  نمز  یف  ةدهطضم  ۀعیـشلا  تناک 

، مهتدیقع یف  اخوسر  رثکا  و  مهتدارا ، یف  امزع  دشا  اوناک  داهطـضالا ، طغـضلا و  مهیلع  دادزااملک  و  132 ه )  - 40  ) مهتفالخ ۀیما و  ینب 
. اهرشن اهمدقت و  مهتدیقع و  لیبس  یف  مهتیمولظم  نم  نودیفتسی  اوناکو 

اوسفنتی نا  ۀعیشلا  عاطتسا  رایهنا ، فعض و  ةرتف  تناک  مکحلا  سابعلا  ینب  افلخ  ملست  ثیح  ۀیسابعلا ، ۀیومالا و  نیتلودلا  نیب  ام  ةرتفلا  یفف 
نرقلا رخاوا  یتحائیشف  ائیـش  دادزا  مهیلع و  داهطـضالا  قییـضتلا و  داع  ام  ناعرـس  نکلو  ةرجهلل  یناثلا  نرقلاطـساوا  یف  کلذ  و  ادعـصلا ،

. يرجهلا ثلاثلا 
تعرش ۀیرکف و  ۀیرح  یلع  تلصح  ۀعیشلا و  نم  اوناک  هیوب و  لآ  نیطالس  یجمب  مهتردق  ۀعیشلا  داعتسا  يرجهلا  عبارلا  نرقلا  لئاوا  یفو 

رثا یلع  لوغملا و  ۀـلمح  عم  نرتقی  يذـلا  يرجهلا ، سداسلا  نرقلا  لـئاوا  یف  يرجهلا و  سماـخلا  نرقلا  ۀـیاهن  یتح  ترمتـسا  اـهلاضنب و 
قانتعا دعب  ۀصاخ  ۀعیشلا و  نع  طوغضلا  داهطـضالا و  تعفر  ۀیمالـسالا  تاموکحلاف  ۀیبیلـصلا ، بورحلا  رارمتـسا  اذک  ۀماعلا و  لکاشملا 

لعج امم  اهعسوت ، ۀعیـشلا و  ۀیوقت  یف  ناردنزام  یف  شعرم  نیطالـس  ۀموکح  تمهاسو  مالـسالا ، نید  ناریا  یف  لوغملا  نیطالـس  ضعب 
ترمتسا ۀعیـشلا و  نم  نییالملا  ناک  ثیح  ناریا ، یف  ۀصاخ  ۀیمالـسالا و  کلامملا  عاقب  نم  ۀعقب  لک  یف  مهددع  ةرثکب  نوعتمتی  ۀعیـشلا 

اجرـالا ۀعـستملا  ناریا  یف  ۀیوفـصلا  ۀـلودلا  روهظ  رثا  يرجهلا  رـشاعلا  نرقلا  ۀـیادب  یف  يرجهلا و  عساـتلا  نرقلا  رخاوا  یتح  هذـه  ۀـلاحلا 
اذه نع  الضف  دالبلل و  ایمسر  ابهذم  ربتعی  يرجهلا ، رشع  عبارلا  نرقلا  رخاوا  نالا  یتح  لازی  ۀعیـشلا و ال  بهذمب  ایمـسر  فرتعا  كاذنآ ،

. ملاعلا عاقب  عیمج  یف  ایلاح  شیعت  ۀعیشلا  نم  نییالملا  تارشع  ناف  هلک 

ۀعیشلا يدل  ینیدلا  رکفلا   2

ینیدلا رکفلا  ینعم   1

. ۀنیعم ۀجیتن  یلع  لوصحلل  ۀینیدلا  عیضاوملا  نم  عوضوم  یف  ثحبلا  قیقحتلا و  یلع  حالطصالا  اذه  قلطی 
. ۀیضایر ۀلاسم  لحی  وا  ۀنیعم ، ۀیضایر  ۀیرظنل  ۀجیتنلا  یطعی  يذلا  رکفلا  وه  الثم ، یضایرلا  رکفلا  نم  دارملا  نا  امک 

مالسالا یف  ینیدلا  رکفلل  ۀیسیئرلا  رداصملا   2

یـضایرلا رکفلا  یف  لاحلا  وه  امک  هسـسا ، هداوم و  اهنم  مهلتـسی  یک  رداصم ، یلع  دـمتعی  راکفالا ، رئاـسک  ینیدـلا  رکفلا  نا  یعیبطلا  نم 
ردصملا و  هب ، ۀـصاخلا  تامولعملا  یلا  یهتنی  ۀـجیتنلاب  و  تایـضرفلا ، تایرظنلا و  نم  ۀـعومجمب  ۀناعتـسالا  نم  دـبال  هناف  ام ، ۀـلاسم  لحل 

یبنلل ۀلماشلا  ةوبنلل  یـسیئرلا  ردصملا  هنا  ذا  میرکلا ، نآرقلاوه  يوامـسلا ) یحولاب  هطابترا  ۀهج  نم  ، ) مالـسالا هیلع  دمتعی  يذلا  دـیحولا 
ضرعتنس امک  ۀحضاولا  ججحلا  حیحصلا و  رکفلل  يرخالا  رداصملا  یفنی  نآرقلاف ال  مالـسالا ، یلا  ةوعدلا  نم  هیوتحی  ام  و  ص )  ) مرکالا

. هل

ینیدلا رکفلل  مالسالا  اهضرعی  یتلا  قرطلا   3

ۀـینیدلا و رهاوظلا  نا  مهل ، حـضوی  ۀیمالـسالا و  فراعملا  ۀـینیدلا و  میهافملا  یلا  لوصولل  هیعبتم  ماـما  قرط  ۀـثالث  عضی  میرکلا  نآرقلاـف 
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. ةدابعلا یف  صولخلا  نم  الا  یتاتی  يونعملا ال  كاردالا  و  ۀیلقعلا ، ججحلا 
بلاطی و  قلاخک ، هتنمیه  ةردـق  نم  اقالطنا  لـیلد ، وا  ۀـجح  ۀـماقا  نود  اروما  ضرعی  و  نآرقلا ، یف  ۀـماع  ساـنلا  بطاـخی  هناحبـس  هّللا  نا 

یهنلاب و رمای  امک  امهریغ  موصلا و  ةالـصلاک و  ۀـیلمعلا ، ماـکحالا  داـعملا و  ةوبنلا و  دـیحوتلاک و  ۀـیداقتعالا ، سـسالا  لوصـالا و  لوبقب 
ۀحضاولا تایالا  هذه  ناب  لوقلا  نم  دبال  نذا  اهعابتاواهلوبقب  سانلا  بلاطیل  نکی  مل  ۀیجحلا ، یطعتل  تایالا  نکت  مل  اذإ  و  انایحا ، عانتمالا 

هّللاب و اونمآ   » لثم ۀـینیدلا  رهاوظلاب  یظفللا  نایبلا  اذـه  یمـسن  اهکاردا و  ۀیمالـسالا و  فراـعملا  ۀـینیدلا و  میهاـفملا  مهفل  قیرط  ۀـلالدلا 
.« ةالصلا اومیقا   » و هلوسر »

قافالا و یف  ربدـتلا  رکفتلا و  یلا  ساـنلا  ةوعدـب  کـلذو  ۀـیلقعلا ، ۀـیجحلا  یلا  وعدـی  تاـیالا  نم  ریثک  یف  يرخا  ۀـهج  نم  نآرقلا  دـجنو 
. قئاقحلا نایب  یف  یلقعلا  لالدتسالا  کلسی  وه  و  سفنالا ،

ۀجحلا ربتعی  اذه  هنایبب  نآرقلاف  ۀیلالدتسا  ۀقیرطب  ۀفرعملا  ملعلا و  یلا  ناسنالا  لدی  يذلا  ۀیوامسلا  بتکلا  نم  دیحولا  وه  نآرقلا  نا  اقحو 
جاجتحالا یلا  لقتنی  مث  شاـقن ، نود  ۀیمالـسالا  فراـعملا  لـبقتب  بلاـطی  ـال  هنا  يا  ۀملـسملا ، رومـالا  نم  یقطنملا  لالدتـسالا  ۀـیلقعلا و 

اوطبنتسا و  یلقعلا ، جاجتحالا  یف  اوصحم  لوقی ، ذا  هتیعقاو  یلع  لماکلا  دامتعالا  نم  اقالطنا  ۀیمالـسالا ، فراعملا  اهنم  جتنتـسی  و  یلقعلا ،
. اضرلا لوبقلا و  مث  نم  فراعملا و  ۀحص  هنم 

قیدـصتلا و ناف  یلاتلاب ، قلاخلا و  لوق  یلا  اغـصالا  و  هنع ، راسفتـسالا  و  هیف ، لماتلا  نکمی  ۀیمالـسالا ، ةوعدـلا  نع  مـالک  نم  عمـسی  اـمو 
نآرقلا همعدی  قیرط  یفسلفلا  رکفلاف  هل ، اقفو  ۀلدالا  ۀماقا  مث  اقبسم ، نامیالا  دارملا  سیل  و  ۀجح ، وا  لیلدب  هیلع  لصحی  نا  بجی  نامیالا 

دیحوتلا و نم  عبنت  ۀیقیقحلا  فراعملا  عیمج  نا  انل  حضوی  عئارلا ، هبولساب  میرکلا و  نآرقلا  يرن  يرخا  ۀهج  نم  و  هیلع ، قداصی  میرکلا و 
دق نیذلا  مه  و  هسفنل ، مهـصصخ  و  هدابع ، ةریخ  نم  هّللا  مهلعج  نیذـلا  کئلوال  الا  الع ، لج و  هّللا  ۀـفرعم  لامکام  و  ۀـقیقح ، هّللا  ۀـفرعم 

مهبولق اورون  و  يولعلا ، ملاعلا  یلا  مهاوق  اوهجو  ۀیدوبعلا ، صالخال و  ارثا  و  یـش ، لک  اوسن  و  ملاعلا ، اذـهب  مهتاطابترا  مهتاقالع و  اوعطق 
مهصالخا و رثا  نیقیلا ، ۀلحرم  یلا  اولصو  دق  مهنال  ضرالا ، تاوامـسلا و  توکلم  و  ایـشالا ، قئاقح  مهتریـصبب  اورظنو  هناحبـس ، هّللا  رونب 

. دلاخلا ملاعلا  یف  ةدلاخلا  ةایحلا  و  ضرالا ، تاوامسلا و  توکلم  مهل  فشکنا  نیقیلا ، )  ) ۀلزنملا هذه  یلع  مهلوصح  دنع  و  مهتیدوبع ،
: ۀیلاتلا ۀمیرکلا  تایالا  یلا  تافتلالا  عم  اعدالا  اذه  حضتیو 

: یلاعت هلوق 
.« نودبعافانا الا  هلا  هنا ال  هیلا  یحون  الا  لوسر  نم  کلبق  نم  انلسرا  امو  »

: یلاعت هلوق  و 
.« نیصلخملا هّللا  دابع  الا  نوفصی  امع  هّللا  ناحبس  »

: یلاعت لوقی  و 
.« ادحا هبر  ةدابعب  كرشی  احلاص و ال  المع  لمعیلف  هبر  اقل  وجری  ناک  نمف  دحاو  هلا  مکهلا  امنا  یلا  یحوی  مکلثم  رشب  انا  امنا  لق  »

: هناحبس لوقی  و 
.« نیقیلا کیتای  یتح  کبر  دبعاو  »

: هلوق و 
.« نینقوملا نم  نوکیل  ضرالا و  تاوامسلا و  توکلم  میهاربا  يرن  کلذکو  »

: هلوق و 
.« نوبرقملا هدهشی  موقرم  باتک  نویلع  ام  کیردا  ام  نییلع و  یفل  راربالا  باتک  نا  الک  »

: اضیا یلاعت  هلوق  و 
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.« میحجلا نورتل  نیقیلا  ملع  نوملعت  ول  الک  »
. ۀیدوبعلا یف  صالخالا  سفنلا و  بیذهت  وه  اهکاردا  ۀیهلالا و  فراعملا  باعیتسا  قرط  دحا  نذا 

ۀثالثلا قرطلا  هذه  نیب  فالتخالا   4

و ۀـیدوبعلا ، یف  صالخالا  و  لقعلا ، و  ۀـینیدلا ، رهاوظلا  ۀـینیدلا : فراعملا  مهفل  قرط  ۀـثالث  ضرعی  میرکلا  نآرقلا  نا  قبـس ، اـمم  حـضتا 
: ةدع تاهج  نم  اهنیبامیف  توافتت  ۀثالثلا ، قرطلا  هذه  نا  ملعن  نا  بجی  نکلو  اهل ، ۀینطابلا  ةدهاشملا  قئاقحلا و  فاشکنا  هادؤم  يذلا 
همهف هتردق و  بسح  اهنم  دیفتـسی  لک  و  سانلا ، يدیا  لوانتم  یف  و  ظافلالا ، طسبا  نم  دافتـست  ۀیظفل ، تانایب  ۀینیدلا ، رهاوظلا  نا  یلوالا :

. سانلا ۀماعل  انوکی  مل  و  ۀصاخ ، ۀعامجب  ناصتخی  ذا  نیرخالا ، نیقیرطلا  فالخ  یلع  هباعیتسا ، و 
لئاـسملا یلع  لوصحلا  نم  نکمی  و  اـهعورف ، ۀیمالـسالا و  فراـعملا  لوصا  یلا  لـصوملا  قیرطلا  وهل  ۀـینیدلا ، رهاوظلا  قیرط  نا  ۀـیناثلا :

یف نکت  ملاهب  ۀـصاخلا  اهحلاصم  ماکحالا و  تایئزج  نکلو  نیدـلا ، ) عورف   ) ۀـیلمعلا لئاسملل  تاـیلکلا  اذـک  و  ۀـیقالخالا ، ۀـیداقتعالا و 
و یلاعت ، ) هّللا  لبق  نم   ) یندل ملع  وه  و  قئاقحلا ، فاشکنااهتجیتن  ال  سفنلا ، بیذهت  قیرط  اذکه  و  اهقاطن ، نع  ۀـجراخ  و  لقعلا ، لوانتم 
، یلاعت هّللا  يوس  هوسن ، یـش و  لک  نع  اولـصفنا  امل  الؤه  و  ۀیهلالا ، ۀبهوملا  هذـه  نع  فشکنت  یتلا  قئاقحلاواهجئاتن  ددـحن  نا  انعـسی  ال 

. مهل فشکنی  هنودیریام ) لک  ال   ) هدیری ام  لک  و  ةرشابم ، ةروصب  هّللا  ۀیاعر  تحت  مهناف 

اهماسقا ۀینیدلا و  رهاوظلا  لوالا : قیرطلا   5

اهماسقا ۀینیدلا و  رهاوظلا 

رابتعا ۀیجح و  نیعماسلل  یطعا  دق  یمالـسالا ، ینیدلارکفلل  ایـساسا  اردـصم  ربتعی  يذـلا  میرکلا و  نآرقلا  ناف  هیلا ، ةراشالا  تقبـس  امکو 
تایالاک ۀـجح  ربتعت  و  نآرقلا ، دـعب  ۀـیناثلا  ۀـلحرملا  یف  ص )  ) مرکالا یبنلا  لاوقا  تلعج  دـق  تایاللرهاوظلا  هذـه  نإ  و  ظاـفلالا ، رهاوظ 

: یلاعت هلوق  هدیؤی  و  ۀینآرقلا ،
.« مهیلا لزن  ام  سانلل  نیبتل  رکذلا  کیلا  انلزناو  »

: هناش لج  هلوق  و 
.« ۀمکحلا باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتایآ و  مهیلع  ولتی  مهنم  الوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذلا  وه  »

: اضیا هلوق  و 
(. ۀنسح ةوسا  هّللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل  )

تاـیالل احیحـص  اـموهفم  دـجن  مل  میرکلا ، نآرقلاـک  ۀـجح  هرارقا ، هتمـص و  یتـح  هلاـعفا و  و  ص )  ) مرکـالا یبـنلا  لاوـقا  نکت  مـل  اذاـف 
قیرط نع  مهیلا  لقن  دق  نیذلا  وا  ص ، )  ) هوعمـس دق  نیذلل  عابتالا ، ۀمزال  ۀـجح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هلاوقا  ناف  اذـل  ةروکذـملا ،

ثیدحلا اذه  بجومب  و  هلاوقاک ، هتیب  لها  لاوقا  نا  ۀیعطق  ةرتاوتم  قرط  نع  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هنع  لقنی  کلذک  و  تاقث ، ةاور 
مهل تیبلا  لها  نإ  و  عابتالا ، ۀـبجاو  و  ص ، )  ) مرکالا یبنلا  لاوقال  ۀـیلات  تیبلا  لها  لاوقا  حبـصت  يرخـالا ، ۀـیعطقلا  ۀـیوبنلا  ثیداـحالا  و 

وا ۀهفاشم  تناک  اوس  اهیلع  دـمتعی  ۀـجح  مهلاوقاف  ۀیمالـسالا ، ماکحالا  فراعملا و  نایبت  یف  اواطخی  مل  مالـسالا و  یف  ۀـیملعلا  ۀـیعجرملا 
. القن

، باتکلاب دارملا  و  ۀنـسلا ، باتکلا و  نیمـسق : یلع  یمالـسالارکفلا  یف  اردصم  ربتعت  یتلا  ۀـینیدلا و  رهاوظلا  نا  لیـصفتلا  اذـه  نم  حـضتی 
(. ع  ) تیبلا لها  و  ص )  ) مرکالا یبنلا  نع  ۀیورملا  ثیداحالا  ۀنسلاب ، دوصقملا  و  ۀمیرکلا ، ۀینآرقلا  تایالا  رهاوظ 
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ۀباحصلا ثیدح 

ذخؤت تیبلا ، لها  ثیداحا  فلاخت  مل  و  هلاعفا ، وا  ص )  ) میرکلا لوسرلا  لاوقا  ۀنمضتم  تناک  اذاف  ۀباحصلا ، نع  لقنت  یتلا  ثیداحالا  اما 
ۀباحـصلا ناباملع  نیملـسملا ، رئاسک  یباحـصلا  ربتعی  و  ۀـیجح ، اـهل  تسیلف  بسحف  یباحـصلا  يارل  ۀنمـضتم  تناـک  اذإ  و  راـبتعالا ، رظنب 

. مهتلماعم هنولماعی  و  نیملسملا ، ۀیقبک  یباحصلا  نوربتعی  اوناک  مهسفنا 

ۀنسلا باتکلا و  یف  رخآ  ثحب 

، يرخالا ۀینیدلا  رداصملل  ۀیجحلا  رابتعالا و  یطعی  يذلا  وه  و  یمالـسالا ، رکفلل  یـساسالا  ردصملا  وه  میرکلا ) نآرقلا   ) هّللا باتک  ربتعی 
. سانلا ۀماعل  مهفلل  الباق  نوکی  نا  بجی  اذل 

وا فالتخا  يا  هیف  سیل  ذا  هتایآ ، ربدتب  بلاطی  يدحتلا ، ماقم  یف  و  یـش ، لکل  حضوم  رون  هنا  نلعی  میرکلا  نآرقلا  ناف  اذـه  نع  الـضفو 
. کلذ اولعفل  هلثمب  نایتالا  و  هتضراعم ، مهتعاطتساب  ناک  اذإ  و  ضقانت ،

. اهلرابتعا تایالا ال  هذه  لثم  ناف  ۀماعلا  يدل  اموهفم  نکی  مل  ول  نآرقلا  نا  حضاوو 
، هتیب لها  و  ص )  ) مرکالا یبنلا  نا   ) قباسلا عوضوملا  عم  یفانتی  سانلا ) ۀـماع  همهفی  نآرقلا   ) عوضوملا اذـه  نا  نظلل  لاجم  كانه  سیلو 

(. میرکلا نآرقلا  اهیلع  لدی  ۀقیقح  یه  یتلا  و  ۀیمالسالا ، فراعلل  ۀیملع  عجارم  مه 
اهلیـصفت فقوتی  و  اهنم ، تایلکلا  یلا  ریـشی  میرکلا  نآرقلا  ناف  ۀیعیرـشتلا ، نیناوقلا  ماکحالا و  یه  و  ۀیمالـسالا ، فراـعملا  نم  اـضعب  نا 

. تادابعلا رئاس  تالماعملا و  موصلا و  ةالصلا و  ماکحا  لثم  ع )  ) تیبلا لها  ثیدح  ۀنسلا  یلا  عوجرلا  یلع 
جهن ذاختا  مزلتسی  اهیناعم ، مهف  كاردا و  نکل  ۀماعلا ، اهمهفی  اهلیصافت  اهنیماضم و  تناک  نإ  و  قالخالا ، تاداقتعالاک و  رخالا  اهـضعبو 

و دیلاقتلا ، تاداعلا و  نم  حبـصا  يذلا  و  صاخ ، يارب  ۀناعتـسالا  نکمی  و ال  اضعب ، اهـضعب  رـسفت  اهناف  تایالاب ، ۀناعتـسالا  عم  تیبلا ، لها 
. هب سناست  سفنلا  تتاب 

(: ع  ) یلع مامالا  لوقی 
.« ضعب یلع  هضعب  دهشی  و  هضعبب ، هضعب  قطنی  و  هب ، نوعمست  و  هب ، نوقطنت  و  هب ، نورصبت  هّللا  باتک  »

. رانلا نم  هدعقم  اوبتیلف  هیارب  نآرقلارسف  نم  ص :)  ) هلوق اذک  اضعب و  هضعب  قدصی  نآرقلا  ص :)  ) مرکالا یبنلا  لوقی 
.« نیرذنملا رطم  اسف  ارطم  مهیلع  انرطما  و   » طول ۀصق  یف  یلاعت  هلوق  یف  کلذ  و  ضعبب ، هضعب  نآرقلا  ریسفتل  ۀطیسب  ۀلثما  كانه 

.« لیجس نم  ةراجح  مهیلع  انرطماو   » ۀمیرکلا ۀیالا  یف  امک  ةراجح »  » ۀملکب اس »  » ۀملک تاج  يرخا  ۀیآ  یفو 
تایاورلا اذک  ۀقدب و  تیبلا  لها  ثیداحا  عباتی  يذلا  و  لیجـس ،» ةراجح   » وه رطم » اسف   » یلوالا ۀیالا  نم  دارملا  نا  ۀیناثلا  ۀـیالا  نم  حـضتی 

(. ع  ) تیبلا لها  ۀمئا  ۀقیرط  یف  رصحنت  نآرقلاب  نآرقلا  ریسفت  ۀقیرط  ناب  ددرتی  ال  نیعباتلا ، ۀباحصلا و  يرسفم  نع  ۀلوقنملا 

هنطاب نآرقلا و  رهاظ 

نکلو اهب ، لمعلا  تاداقتعالا و  یف  سانلل  ۀـمزاللا  ماکحالا  یطعی  و  ۀـینیدلا ، ضارغالا  حـضوی  هنایب ، هظافلاب و  میرکلا  نآرقلا  نا  حـضتا 
يذلا و  اقمع ، رثکا  ضارغا  و  ۀیونعم ، ۀلحرم  رقتـست  ضارغالا ، هذه  ظافلالا و  هذه  هنک  یف  ناف  ۀلحرملا ، هذهبرـصحنت  نآرقلا ال  ضارغا 

. ۀهزنملا ةرهاطلا  مهبولقب ، صاوخلا  هکردی 
: لوقی نآرقلل  یهلالا  ملعملا  وه  و  میظعلا ، یبنلاف 
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لاوقا یف  نآرقلا ، نطاب  نع  ریثکلا  درو  دـق  و  نوطب ،» ۀعبـس  یلا  نطب ، هنطبل  رهظ و  نطب و  نآرقلل   » اضیا لوقی  قیمع و  نطاب  قینا و  رهاظ 
(. ع  ) تیبلا لها 

يذلا رطملاب  ۀیوامـسلا  تاضافالا  هیف  هبـشی  ۀـیالادعرلا 17  ةروس  یف  یلاعت  هّللا  هرکذ  دـق  يذـلا  هیبشتلا  وه  تاـیاورلا ، هذـه  یف  لـصالاف 
: هلوقب امسلا  نم  لطهی 

برضی کلذک  هلثم ، دبز  عاتم  وا  ۀیلح  اغتبا  رانلا  یف  هیلع  نودقویامم  ایبار و  ادبز  لیسلا  لمتحاف  اهردقب  ۀیدوا  تلاسف  ام  امسلا  نم  لزنا  »
.« لاثمالا هّللا  برضی  کلذک  ضرالا  یف  ثکمیف  سانلا  عفنی  ام  اما  افج و  بهذیف  دبزلا  اماف  لطابلا ، قحلا و  هّللا 

. ۀتوافتم ةایحلا ، اهحنمت  و  سوفنلا ، رینت  یتلا  ۀیوامسلا و  فراعملا  باستکا  یلع  مهتردق  سانلا و  باعیتسا  نا  یلا  ۀیالا  هذه  ریشتو 
ةایحلا نم  هسفن  هیهتـشت  ام  يوس  وجری  و ال  ۀیداملا ، ةایحلا  ةداملل و  الا  لوزی  ام  ناعرـس  يذـلا  ملاعلا  اذـهل  ۀـلاصالا  یطعی  نم ال  كانهف 

. مهبتارم یف  فالتخا  یلع  الؤه  و  اهنم ، نامرحلا  الا  یشخی  و ال  ۀیداملا ،
ةدابع مث  نم  و  ارهاظ ، ۀیلمعلا  مالـسالا  ماکحا  ادا  و  تادـقتعملا ، نم  لمجمب  داقتعالا  وه  ۀیوامـسلا ، فراعملا  نم  هلوبق  نکمی  ام  ۀـیاغو 

. باقعلا نم  افوخ  باوثلا و  یف  الما  هناش  لج  هّللا 
ةداعـسلا و و  ررـضلا ، ةدئافلا و  ام  و  ۀلئازلا ، ۀلیلقلا  اهمایاب  ةایحلا  هذه  ذئاذل  یلا  نوکرلاب  ةداعـسلا  نوری  مهترطف ال  افـص  رثا  سانا  كانهو 

یف یقلت  مهلربع  سورد  يوس  يورت ، اصصق  مویلا  اوحبصا  و  ادعـس ، سمالاب  اوناک  نیذلا  کئلوا  امو  رغم ، نظ  الا  ةایحلا  هذه  یف  سؤبلا 
. ماودلا یلع  رارمتساب و  مهناهذا 

تاراشا ال تالالد و  اهناب  ۀفلتخم ، رهاظم  نم  هیف  امب  ملاعلا  اذه  یلا  نورظنی  يدبالا و  ملاعلا  یلا  ۀـهزنملا  مهبولقب  نوهجتی  عبطلاب  الؤهو 
. لالقتساوا ۀلاصا  ۀیا  اهیف  تسیل  و  ریغ ،

ۀیهانتم ریغ  راونا  مهسوفن  یف  قرشت  و  ۀیوامسلا ، ۀیضرالا و  رهاوظلا  تایالل و  يونعملا  كاردالا  ۀفرعملا و  نم  باوبا  مهل  حتفت  ام  دنع  و 
یهانتملا ریغ  اضفلا  یف  مهحاورا  جرعت  اباجعا ، ۀـقیلخلا  زومرب  ةرهاطلا  مهبولق  مهـسوفن و  بجعت  و  هناحبـس ، قلاـخلا  لـالج  ۀـمظع و  نم 

. ۀصاخلا ۀیداملا  اهحلاصم  یف  اهسامغنا  نم  الدب  يدبالا  ملاعلل 
مهناف مانـصالا ، ماما  میظعتلا  الثم  ۀـیالا  رهاظ  و  ناـثوالا ، ةداـبع  نع  یهن  دـق  یلاـعت  هّللا  نا  یهلـالا ، یحولا  قیرط  نع  نوعمتـسی  امدـنعو 

یلع نوکردی  مهف  اذه  نم  رثکا  و  ۀقلطملا ، ۀیدوبعلا  یه  ةدابعلا  ۀقیقح  نال  هاوس ، دحال  سیل  و  هناحبس ، هّللاب  صتخت  ةدابعلا  نا  نوکردی 
. یلاعت هّلل  الا  هجوتلا  زوجی  و ال  سفنلا ، اوهالا  اوملستسی  الا  بجی  و  هدحو ، هّلل  هّللا و  نم  الا  نوکیال  اجرلا  فوخلا و  نا 

نا بجی  ةدابعلا  هذه  نا  نوکردی  نطابلا ، بسحب  نکل  ۀصاخلا ، ةدابعلا  ۀـماقا  مکحلا  رهاظ  و  ةالـصلا ، بوجو  مکح  مهیلع  یلتی  امدـنعو 
. هدحو هّللا  ةدابع  یف  اونافتی  و  قلاخلا ، هاجت  یش  مهف ال  مهسفنا ، اوسنی  نا  بجی  اذه  نم  رثکاو  مهدوجو ، لکب  مهبولقب و  ققحتت 

لاجم لعج  يذـلل  لب  هتاذـب  یهنلا  وا  رمالل  ایظفل  الولدـم  نکی  مل  نیقباسلا ، نیلاثملا  نم  دافتـسملا  ینطاـبلا  ینعملا  نا  حـضاو  وه  اـمکو 
. تاذلا بحو  ۀینانا  نم  هیلع  يوطنت  ام  و  هسفن ، یف  رظنلا  یلع  نوکلا  ملاعلا و  یلا  رظنلا  حجری  اعستم  هرکف 

یتلا حورلا  ۀلزنمب  هنا  لب  هرهاظ ، لطبی  یغلی و ال  نآرقلا ال  نطاب  نا  حضتی  کلذـک  و  هنطاب ، نآرقلا و  رهاظ  ینعم  نیبتی  نایبلا ، اذـه  عمو 
نع یلختی  و ال  يرشبلا ، عمتجملا  حالـصاب  یـش  لک  لبق  الوا و  متهی  هناف  يدبا ، لماش و  ماع  نید  مالـسالا  نا  امب  و  ةایحلا ، مسجلا  حنمت 
. اهیلا راشملا  ماکحالل  ۀسراح  ربتعت  یتلا  ۀطیسبلا و  تاداقتعالا  نع  یلختی  اذک ال  و  عمتجملا ، حالصا  اهادؤم  یتلا  ۀیرهاظلا و  ماکحالا 
ةایح یف  شیعی  و  لمعلل ، رابتعا  ۀـمث  كانه  سیل  و  اهزنم ، نوکی  نا  هیفکی  ناسنالا  نا  عاـنتقالاب  ةداعـسلا  لاـنی  نا  عمتجمل  نکمی  فیکو 

.؟ رارقتسالا میظنتلا و  مدعب  ۀطاحم 
.؟ ۀمیقس الاوقا  یکز ، بلق  نمرهظی  نا  وا  ۀیکز ، ةرهاط  ابولق  قلخت  نا  ۀمیقس  لاوقا  میقس و  رکفل  نکمی  فیکو 

.« تابیطلل نوبیطلا  نیبیطلل و  تابیطلا  : » زیزعلا هباتک  یف  یلاعت  لوقی  و 
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: اضیا لوقی  و 
.« ادکنالا جرخیال  ثبخ  يذلا  هبر و  نذاب  هتابن  جرخی  بیطلا  دلبلاو  »

. میرکلا نآرقلا  میهافمل  یبملا ن  وه  ثیدحلا  و  ۀفلتخم ، بتارم  وذ  اضیا  هنطاب  و  انطاب ، ارهاظ و  میرکلا  نآرقلل  نا  انرکذ  امم  دافتسیو 

نآرقلا لیوات 

لمحت نإ  و  لیلد ، دجو  اذا  میرکلا ، نآرقلا  رهاظ  نع  عوجرلا  ناکما  وه  مالـسالا ، ردـص  یف  ۀنـسلا  لها  انناوخا  دـنع  اروهـشم  ناک  اممو 
. ینعملا اذهب  رسفت  تناک  میرکلا ، نآرقلا  یف  لیواتلا  ۀملکف  لیواتلا »  » یمسیام ب اذه  رهاظلا ، فالخ  یلع  ۀیالا 

تفلاخ ام  اذاف  رخآ ، لیلدـب  وا  بهاذـملا ، املع  عامجابدـیؤت  تناک  ۀـفلتخملا ، ۀـینیدلا  تارظانملا  نا  ۀنـسلا ، لها  بتک  یف  دـهاشی  اممو 
، نیمـصاختملا نیفرطلا  نم  لک  اجلی  ناک  انایحا  و  اهرهاظ ، فالخل  المح  ۀیالا ، لیوات  یلا  نواجلی  اوناک  ۀـینآرقلا ، تایالا  نم  ۀـیآ  رهاظ 

. مصاختملا فرطلا  ۀیآ  لوؤی  ناک  امهنم  لک  و  اهب ، جاجتحالا  و  ۀینآرقلا ، تایالا  یلا  نیبراضتم ، نیلوقل 
ثیداحا ۀینآرقلا و  تایالا  نم  دافتسی  امم  مالکلا و  ملع  یف  مهبتک  ضعب  یف  رکذ  دق  و  ۀعیشلا ، یلا  جاجتحالا  نم  عونلا  اذه  برـست  املق 

اج ام  لکو  لح ، نود  ازغل  یقبت  ۀمهبم و  تایالا  نوکت  نا  دیری  ال  هنایب ، حوضو  هتحارـص و  عم  میرکلا  نآرقلا  نا  اهربدت  دـعب  تیبلا  لها 
. عوضوملا کلذ  بسانت  ظافلا  یهف  لئاسم ، ماکحا و  نم  سانلا  یلا 

لئاسملل ساسالا  یه  و  سانلا ، ۀـماع  مهف  نم  اناش  یلعا  تایعقاو  قئاقح و  لب  ظفلل  الولدـم  نکی  مل  لیوات »  » ۀـملکب نآرقلا  هرکذـی  اـمو 
. نآرقلل ۀیلمعلا  ماکحالا  ۀیداقتعالا و 

هکاردا همهف و  رـصحنی  و  هظافلا ، نم  کلذ  حـضتیال  و  ةرـشابم ، رکفتلا  قیرط  نع  هلیوات  كردـی  و ال  الیوات ، نآرقلا  تایآ  لـکل  نا  معن 
لیوات نا  معن  ةدـهاشملا ، قیرط  نع  هکاردا  نوعیطتـسی  مهناـف  سجر ، لـک  نم  مهـسفنا  اوهزن  نیذـلا  هّللا ، داـبع  نم  نیحلاـصلا  اـیبنالل و 

. ۀعاسلا موقت  موی  فشکنی  فوس  نآرقلا 
یف ناسنالاف  ظافلالا ، نم  ةدافتسالا  ۀیفیک  اذک  تاملکلا و  عضو  و  مالکلا ، یلا  ناسنالا  عفد  يداملا ، عمتجملا  جایتحا  نا  ادیج  ملعن  نحن 
املق و  نذالا ، توصلا و  قیرط  نع  اذـه  یف  نوعلا  دمتـسی  و  هعون ، انبا  یلا  میهافم  نم  هریمـض  یف  ام  يدـبی  نا  رطـضم  ۀـیعامتجالا  هتایح 

ام و  مصالا ، هعمـسیال  یمعالا  هلوقی  ام  نال  یمع ، مص  دارفا  نیب  لصحی  مهافتلا ال  نا  دجن  انه  نم  و  نیعلا ، ۀکرح  وا  ةراشالا  نم  دافتـسا 
دق و  ۀـیداملا ، تاجایتحالا  عفرل  الا  وه  ام  ایـشالا  ۀیمـست  و  تاملکلا ، عضو  ناف  اذـه  یلعف  یمعالا ، اهاری  تاراشالا ال  نم  مصالا  هب  موقی 
یف دـهاشن  امک  سوسحملا و  نم  ۀـبرقم  یلع  وا  سحلا ، لوانتم  ییف  عقت  یتلا  ۀـیداملا  لاوحالا  عاضوالا و  ایـشالل و  تاـملکلا  تعنطـصا 

لیثمتلا و نم  عون  یلا  اجلن  انناف  دوقفملا ، سحلا  کلذ  قیرط  نع  هعم  ملکتلا  اندراو  ساوحلا ، يدـح  ـال  ادـقاف  بطاـخملا  ناـک  اذا  دراوم 
، غولبلا نس  غلبی  مل  لفطل  فصن  نا  اندرا  اذإ  و  ایضلا ، رونلا و  ةدالولا ، ذنم  یمعا  صخـشل  فصن  نا  اندرا  اذا  لاثملا ، لیبس  یلعف  هیبشتلا ،

. بسانملا هیبشتلا  ۀنراقملا و  نم  عونب  موقن  انناف  یسنجلا ، لمعلا  ةذل 
ددع مهددع  زواجتی  ال  رصع ، لک  یف  رشبلا  نم  كانهف  اذکه ) رمالا  عقاوو   ) ةدامب تسیل  تایعقاو  نوکلا  یف  كانه  نا  انـضرتفا  اذا  هیلعف 

و يدایتعالارکفلا ، یظفللا و  نایبلا  قیرط  نع  نیرخالل  اهحیـضوت  نکمی  رومالا ال  هذه  و  اهتدهاشمواهکاردا ، یلع  ةردـقلا  مهل  عباصالا ،
باتکلا ما  یف  هنا  و  نولقعت ، مکلعل  ایبرع  انآرق  هانلعج  انا   » زیزعلا هباتک  یف  لوقی  یلاـعت  هّللاـف  هیبشتلا  لـیثمتلاب و  ـالا  هیلا  ةراـشالا  انعـسیال 

. هغلبی و ال  يدایتعالا ، مهفلا  هیلا  لصوتیال  يا  يا  میکح » یلعل  انیدل 
: اضیا لوقی  و 

.« نورهطملا الا  هسمی  ال  نونکم ، باتک  یف  میرک ، نآرقل  هنا  »
(: ع  ) هتیب لها  و  ص )  ) مرکالا یبنلا  ناش  یف  اضیا  لوقی  و 
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.« اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  امنا  »
نم الا  اهکردی  الف  اهیف ، لغوتلا  و  اهیلا ، لوصولا  نم  سانلا  ماهفا  زجعت  ۀیحان  نم  ردـصی  میرکلا  نآرقلا  ناف  تایالا ، هذـه  تالالدـل  اقفو 

. کلذل قادصم  ریخ  ص )  ) مرکالا یبنلا  تیب  لهاف  نیحلاصلا ، هئایلوا  و  نیبرقملا ، هدابع  نیصلخملا و  نم  ناک 
: لئاق نم  زع  لوقی  و 

« نیملاظلا ۀبقاع  ناک  فیک  رظناف  مهلبق ، نم  نیذلا  بذک  کلذک  هلیوات ، مهتای  امل  هملعب و  اوطیحی  مل  امب  اوبذک  لب  »
. ۀمایقلا موی  نایعلاب  ایشالا  يرت  يا 

: يرخا ۀیآ  یف  اضیا  لوقی  و 
لمعنف درن  وا  انل  اوعفـشیف  اعفـش  نم  انل  لهف  قحلاب  انبر  لسر  تاج  دـق  لبق  نم  هوسن  نیذـلا  لوقی  هلیوات  یتای  موی  هلیوات  الا  نورظنی  له  »

.« نورتفی اوناک  ام  مهنع  لض  مهسفنا و  اورسخ  دق  لمعن  انک  يذلاریغ 

ثیدحلا نع  ثحبلا  ۀمتت 

نم لصح  يذلا  طیرفتلا  رثا  نکلو  ۀیمالـسالا ، بهاذـملارئاس  ۀعیـشلا و  هرقت  میرکلا ، نآرقلا  هدـیؤی  يذـلا  و  ثیدـحلا ، ۀـلاصا  رابتعا  نا 
ثیدحلا ۀبقاع  تناک  ثیداحالا ، رـشن  یف  نیعباتلا  ۀباحـصلا و  نم  ثدح  يذلا  طارفالا  و  هظفح ، یف  مالـسالا  ردـص  یف  ماکحلا  ةالولا و 

. ۀملؤم ۀفسؤم 
انایحا و  کلذ ، مهعـسوام  ثیداحالا ، اهیف  تنود  یتلا  قاروالا  نوقرحی  اوناک  ذا  هنیودت ، ثیدحلا و  ۀباتک  نم  تقولا  افلخ  عنم  ۀـهج  نمف 

ثیداـحالا تلقن  نایـسنلا و  فیرحتلا و  رییغتلا و  اـهباصا  ثیداـحالا  نم  ریثـکلا  نا  یلا  يدا  اـم  اذـه  ثیداـحالا ، لـقن  نم  نوعنمی  اوناـک 
. اهنیماضمب

ۀماع تقولا و  افلخ  مارتحا  دروم  اوناک  و  هثیدح ، یلا  اوعمتـساو  هسلجم ، اورـضح  نیذلا  ص )  ) مرکالا یبنلا  ۀباحـص  ماق  يرخا ، ۀهج  نمو 
. ۀیالا خسنی  ثیحدلا  ناک  انایحاف  نآرقلا ، نم  رثکا  ۀیمها  اذ  ثیدحلا  حبصی  نا  یلا  رمالا  لآ  یتح  ثیداحالارشنب  اوماق  نیملسملا ،

. دحاو ثیدح  عامتسال  رفسلا  قیرطلا و  بعاصم  نولمحتی  ثیداحالا ، ۀلقن  نا  قفتی  ناکو 
اوطقسا ثیح  اهرییغت ، ثیداحالا و  عضو  یلا  مالسالا  ادعا  نم  ضعب  بهذ  و  هب ، سبلت  و  مالـسالا ، يزب  ملـسمب  سیل  نم  ضعب  ایزت  دقو 

. هب قوثولا  و  رابتعالا ، نم  ثیدحلا 
ثیدحلا اوزیمیل  ۀـیاردلا ، ملع  لاجرلا و  ملع  نیملعاوعـضوف : ۀلـضعملا ، هذـهل  لح  عضول  مهورکفم  مالـسالا و  املع  رکف  ببـسلا  اذـهلو 

. میقسلا نم  حیحصلا 
. هرابتعا ۀحص  یف  میرکلا  نآرقلل  ثیدحلا  ۀقباطم  بوجو  نوری  مهناف  ثیدحلا ، دنس  حیقنتب  نومتهی  مه  نآ  نع  الضف  ۀعیشلاو 

فلاخی يذلا  ثیدحلا  نا  ع ، )  ) تیبلا لها  ۀمئا  و  ص ، )  ) مرکالا یبنلا  نع  ۀعیـشلا  قیرط  نع  ۀیعطق  دـیناساب  ةریثک و  رابخا  یف  درو  دـقو 
اما نآرقلا ، فلاخت  یتلا  ثیداحالاب  لمعی  ال  ۀیعیـشلا ، رابخالا  هذـهل  اـقفوف  نآرقلا ، قفاو  اـم  وه  ربتعملا  ثیدـحلا  و  هل ، راـبتعا  ـال  نآرقلا 

رمالا اذـه  یلع  لدتـسی  و  هنع ، اتوکـسم  ربتعی  و  لوبقوا ، در  نود  اـبناج ، عضوت  اـهناف  اـهتقفاوم ، وا  اـهتفلاخم  يدـم  ملعی  ـال  یتلا  راـبخالا 
لوانتم یف  عقی  ثیدح  ياب  نولمعی  ۀنـسلا ، لها  دنع  ام  لثم  ۀعیـشلا ، نم  ۀئف  كانه  نا  یفخی  و ال  ع ، )  ) تیبلا لها  ۀمئال  يرخا  ثیداحاب 

. مهیدیا

ثیدحلاب لمعلا  ۀعیشلا و 
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یتلا ثیداحالا  اما  میرکلا  نآرقلا  مکح  اـهمکح  ۀطـساو ، نود  ع )  ) تیبلا لـها  ۀـمئا  وا  ص )  ) مرکـالا یبنلا  نم  تعمـس  یتلا  ثیداـحالا 
: یتالاک اهب  لمعت  ۀعیشلا  ناف  ۀطساوب ، انیلا  تلصو 

دهاوشلا هتحص  یف  رفوتت  يذلا  ربخلا  وا  رتاوتملا ، ربخلاب  عطقلا  ملعلا و  مزلتـسی  نآرقلا ، هب  حرـصی  يذلا  ۀیداقتعالا و  لئاسملاب  قلعتی  امیف 
. هل رابتعا  الف  دحاولا ، ربخلا  یمسی  يذلا  و  نیعونلا ، نیذهادعو  هب ، لمعی  هناف  ۀیعطقلا ،

يذلا دحاولا  ربخلاب  اضیا  لمعی  هناف  یعطقلا ، ربخلا  رتاوتملاربخلا و  نع  الـضف  ۀمئاقلا ، ۀلدالل  ارظن  ۀیعرـشلا ، ماکحالا  طابنتـسا  یف  نکلو 
. اقثوم نوکی 

طرشب ۀجح  هناف  دحاولا ) ربخلا   ) یعطقلا ریغ  ربخلا  اما  عابتالا ، مزال  ۀجح و  نوکی  ۀعیشلا ، دنع  اقلطم  یعطقلا  ربخلا  رتاوتملا و  ربخلاف  نذا 
. ۀیعرشلا ماکحالا  یف  کلذ  رصحنیو  هعون ، یف  اقثوم  نوکی  نا 

مالسالا یف  ماعلا  میلعتلا  ملعتلا و 

ملسم لک  یلع  ۀضیرف  ملعلا  بلط  ( » ص  ) مرکالا یبنلا  لوق  کلذ ، یلع  لیلد  ریخ  و  مالـسالا ، یف  ۀینیدلا  فئاظولا  يدحا  ملعلا  لیـصحت 
ام عم  داعملا ) ةوبنلا  دیحوتلا  ۀثالثلا ، نیدلا  لوصا  ۀفرعم  وه  ملعلا ، نم  دارملا  نا  ۀیعطقلا ، دـهاوشلاب  دـیؤت  یتلا  رابخالل  اقفو  و  ۀملـسم » و 

. هجایتحا بسح  لک  ۀلصفم ، ةروصب  ۀیمالسالا  نیناوقلا  ماکحالا و  ۀفرعم  و  اهمزالی ،
ماکحالا و لیصافت  عم  ملعلا  لیصحت  نکل  و  عیمجللروسیم ، وهف  لمجم ، لیلد  عم  ناک  نإ  و  نیدلا ، لوصا  یف  ملعلا  لیـصحت  نا  حضاوو 
ام ال اذه  و  یلالدتسالا ) هقفلا   ) ۀنسلا باتکلا و  نییلصالا ، نیردصملا  نم  ینفلا  طابنتـسالا  ةدافتـسالا و  نم  الا  ققحتی  ال  ۀینیدلا ، نیناوقلا 

. ۀمهملا هذهب  موقی  نا  عیطتسی  نم  كانهف  عیمجلل ، رسیتی 
صتخی ایئافک ، ابجاو  ربتعی  لیلدلا  قیرط  نع  ۀینیدلا  عئارشلا  ماکحالل و  ملعلا  لیصحت  ناف  اذه  یلعف  جرح ، هیف  امکح  عرـشی  مالـسالاو ال 
عوجرلا ةدعاق  ، ) ملاعلا یلا  لهاجلا  عوجر  بوجو  ۀماعلا ، ةدـعاقلل  اقفو  عوجرلا ، مهیلع  بجیف  سانلا ، ۀـماع  اما  ةردـقلا ، ةافکلا و  هل  نمب 

دیلقتلا عوجرلا و  اذه  نکلو  دیلقتلا )  ) ۀملک ۀعجارملا  هذه  یلع  قلطت  و  اهقفلا » نیدـهتجملا   » نومـسی ب نم  ۀـعجارم  وه  و  ةربخلا ، ) یلا 
. نیدلا لوصا  یف  سیل 

، داهتجالا قیرط  نع  ام  ۀلاسم  ملعی  يذلا ال  صخـشلا  و  تیملادهتجملا ، نم  یئادتبالا  دیلقتلا  زیجتال  ۀعیـشلا ، نا  هیلا ، ةراشالا  ردـجت  اممو 
ۀلاسملا هذه  یف  دلقدق  نکی  مل  ام  یفوتملا ، دهتجملا  يوتف  یلا  عوجرلا  عیطتـسی  و ال  دهتجملا ، دـلقی  نا  بجی  ۀـینیدلا  هتفیظول  اقف  هناف و 
یعیشلا یمالسالا  هقفلا  لعجت  یتلا  ۀمهملا  لماوعلا  يدحا  یه  ۀلاسملا  هذه  و  هدیلقت ، یلع  یقب  دلقملا  عجرملا و  ةافو  دعب  و  ایح ، ادهتجم 

. ۀیهقفلا لئاسملا  یف  قیقحتلا  و  داهتجالا ، ۀجرد  یلع  لوصحلل  ۀعامج  یعسیف  ۀیویحلاب ، زاتمی 
: مه ۀعبرالا و  اهقفلا  نم  بهذم  عابتا  موزل  یلا  یعادلا  يرجهلا ، سماخلا  نرقلا  یف  لصح  يذلا  عامجالا  رثا  ۀنسلا  لها  انناوخا  نکلو 

لبنح نب  دمحاو  یعفاشلا  یکلاملا و  ۀفینحوبا و 
یتئام فلا و  یلاوح  لبق  هیلع  ناکامک  مههقف  یقب  دقف  ۀجیتنلا  یفو  ۀـعبرالا ، الؤه  ریغ  نم  دـیلقتلا  اذـک  و  رحلا ، داهتجالا  نوزیجی  مهف ال 

. رحلا داهتجالا  وحن  اوهجتا  و  روکذملا ، عامجالا  نع  نیدرفنملا  نم  ۀعامج  لزعنا  اریخا  و  ۀنس ،

ۀیلقنلا مولعلا  ۀعیشلا و 

ۀغللا و لثم  لقنلا ، یف  اهیلع  دمتعی  یتلا  یه  ۀیلقنلا ، مولعلاف  ۀیلقن ، ۀیلقع و  نیمسق : یلا  مسقنت  مالـسالا ، املع  اهنود  یتلا  ۀیمالـسالا  مولعلا 
. تایضایرلا ۀفسلفلا و  لثم  ۀیلقعلا  مولعلا  و  اههباشام ، خیراتلا و  ثیدحلا و 
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ضورعلا ملع  باسنالا و  خیراتلا و  ملع  لثم  نیملع  ادع  میرکلا ، نآرقلا  وه  مالسالا ، یف  ۀیلقنلا  مولعلا  روهظل  یلصالا  عفادلا  نا  کش  الو 
. یهلالا باتکلا  اذه  ةدیلو  یهف  مولعلا  رئاس  اما 

ام و  ۀـغللا ، ملع  و  ۀـغالبلا ، ملع  و  فرـصلا ، وحنلا و  ملع  یبرعلا و  بدالا  وه ، اهیف  ام  مهاو  ینیدـلا ، مهعبتتب  مولعلا  هذـه  نوملـسملا  نود 
. هقفلا لوصالا و  ۀیاردلا و  لاجرلا و  ثیدحلا و  ریسفتلا و  ةارقلا و  ملع  نف  لثم  ۀینیدلا ، رهاوظلاب  قلعتی 

، ۀعیشلا مه  اهنم  ریثکل  رکتبملا  سسؤملا و  ناب  لوقلا  نکمی  و  مولعلا ، هذه  حیقنت  سیـسات و  یف  ۀمهملا  مهتکراش  مهرود و  مهل  ۀعیـشلاو 
ع)  ) یلع مامالا  هیلع  هالما  نا  دعب  ع )  ) یلع و  ص )  ) یبنلا ۀباحص  دحا  وه  و  یلؤدلا » دوسالاوبا   » هفنصدقف وحنلا ، ملع  یف  کلذ  دجن  امک 

ۀغللا ملع  یف  فنص  باتک  لوا  هیوب و  لآ  ارزو  نم  ناک  و  ۀغالبلا ، ۀحاصفلا و  ملع  یـسسؤم  رابک  نم  یعیـشلا  دابع  نب  بحاصلا  ربتعی  و 
هیوبیـس  » ذاتـسا و  ضورعلا ، ملع  عضاو  وه  و  یعیـشلا ،» يرـصبلا  يدیهارفلا  دمحا  نب  لیلخلا   » فورعملا ملاعلا  هفلؤمل  نیعلا ،» باتک   » وه

. وحنلا ملع  یف  يوحنلا »
مامالل ذیملتف  ریـسفتلا ، یف  ۀباحـصلا  لضفا  نم  ربتعی  يذلا  سابع و  نب  هّللادـبع  اما  و  ۀطـساوب ، ع )  ) یلع یلا  نآرقلل  مصاع »  » ةارق یهتنتو 
مامالاب مهریغ  ۀعبرالا و  اهقفلا  لاصتا  نإ  و  هقفلا ، ثیدـحلا و  ملع  یف  دـهج  نم  مهتعیـش  تیبلا و  لها  هلذـبام  دـحا  رکنی  و ال  ع ، )  ) یلع

ۀنس 1205 یفوتملا  « ) یناهبهبلا دیحولا   » نمز یف  هقفلا  لوصا  یف  مدقت  نم  ۀعیشلا  هیلع  لصح  ام  و  فورعمف ، ۀعیشلل  سداسلا  سماخلا و 
انناوخا يدـل  هقفلا  لوصا  هب  نراقت  ـال  باـجعالا و  ریثی  قه ) ۀنـس 1281  یفوتملا  «، ) يراصنالا یـضترم  خیـشلا   » دی یلع  صخالاب  و  قه )

. ۀنسلا لها 

ۀیلقعلا ثحابملل  یناثلا : قیرطلا   6

یمالکلا یفسلفلا و  یلقعلا و  رکفتلا 

ةوبن قدص  یلع  قداصی  نا  دعب  یلقعلا  رکفتلا  ینیدلارکفتلا و  نم  زج  هربتعی  و  یلقعلا ، رکفتلا  دـیؤی  میرکلا  نآرقلا  نا  اقباس ، اندـشا  دـق 
ۀیلقعلا و ججحلا  دراوم  نم  ع )  ) تیبلا لها  و  ص )  ) یبنلا لاوقا  و  يوامـسلا ، یحولا  اهیف  امب  ۀـینآرقلارهاوظلا  لعجی  ص ، )  ) مرکالا یبنلا 

. لدجلا ناهربلا و  نیمسق : یلا  مسقنت  ۀیهلا  ةرطف  نم  هیدل  ام  عم  هتایرظن ، ناسنالا  اهب  تبثی  یتلا  ۀیلقعلا  ججحلا 
نم هدنع  ام  عم  ارارطضا  ناسنالا  اهکردی  روما  يرخا ، ةرابعب  و  ۀملـسم ، وا  ةدوهـشم  نکت  مل  نإ  و  تایعقاولا ، هتامدقم  و  ۀجح ، ناهربلاو :

ققحت و اذاو  یلقعلا ، رکفتلا  یعدی  رکفتلا ، نم  عونلا  اذهف  ۀعبرا ، ددعلا  نم  رغـصا  ۀثالث  ددعلا  نا   ) ملعنامک اهیلع ، قداصی  و  ۀـیهلا ، ةرطف 
. یفسلفلا رکفتلاب  یمسی  ام  وهف  نیملاعلا ، ملاعلا و  ۀبقاع  و  ۀقلخلا ، دب  یف  رکفتلاک  نوکلا ، ملاعلا و  نم  تایلکلا  یف  کلذ  لصح 

نوتبثی مه  نآ  ذا  بهاذملا ، نایدالا و  یقنتعم  نیب  فراعتم  وه  امک  تاملـسملا ، تادوهـشملا و  نم  هتاموقم  تلـصح  اذا  ۀجح ، لدجلاو :
. بهذملا کلذل  ۀملسملا  لوصالا  عم  بهذم  تایرظن  ارآ و 

. نیتقیرطلا نیتاه  نم  لکل  يوامسلا  باتکلا  اذه  یف  ةریثک  تایآ  كانه  و  نیتقیرطلا ، نم  دیفتسی  میرکلا  نآرقلاو 
موجنلا امسلا و  ماظن  لثم ، صاخلا  ماظنلا  یف  اذک  و  ملاعلل ، ماعلا  ماظنلا  یف  ۀعیبطلا و  ملاعل  تایلکلا  یف  قلطملا  رکفتلا  ربدتلاب و  رمای  الوا :

. الیمج انث  ةرحلا  ۀیلقعلا  تاعبتتلا  یلع  ینثی  و  اهریغ ، ناسنالا و  ناویحلا و  تابنلا و  ضرالا و  راهنلا و  لیللا و  و 
قحلا راهظال  کلذو   » نکمم هجو  نسحاب  کلذ  متی  نا  طرـشب  ۀـیمالکلا ، ثحابملاب  ةداع  یمـسی  و  یلدـجلا ، یلقعلا  رکفتلاب  رماـی  اـیناث :

: یلاعت هلوق  یف  امک  ۀنسحلا ،» قالخالابانورقم  نوکی  نإ  ۀجاجل و  نودب 
.« نسحا یه  یتلاب  مهلداج  ۀنسحلا و  ۀظعوملا  ۀمکحلاب و  کبر  لیبس  یلا  عدا  »

مالسالا یف  یمالکلا  یفسلفلا و  رکفتلا  یف  ۀعیشلا  مدق  يدم 
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و اهانبتت ، تناک  یتلا  تایرظنلا  یف  اهیفلاخم  عم  جاجتحالا  میقت  ۀعیشلا  تناک  ۀینسلا ، ۀیرثکالا  نع  ۀیعیشلا  ۀیلقالا  تلصفنا  يذلا  مویلا  ذنم 
. اهب ۀصاخلا 

یف اوناک  نورخالا  و  موجهلا ، فقوم  فقت  تناک  ۀعیـشلا  نکلو  مهاوعد ، یف  ناکیرـش  نامـصاختملا  و  نیفرط ، وذ  جاجتحالا  نا  حیحص 
. موجهلا مادقالا و  مث  نم  و  ۀمصاخملل ، ۀیفاکلا  لئاسولا  ایه  دق  نوکی  نا  بجی  موجهلا  فقوم  فقی  يذلاف  عافدلا ، فقوم 

یلا هیقر  یف  لصو  دـقف  ثلاثلا ، نرقلا  لئاوا  یناثلا و  نرقلا  یف  ۀـیجیردت ، ةروصب  ۀـیمالکلا  ثحاـبملا  هب  تیظح  يذـلا  مدـقتلا  یف  اذـکو 
نم ۀـمدقملا  یف  اوناـک  ع ، )  ) تیبـلا لـها  ۀـسردم  ذـیمالت  مه  نیذـلا  و  مهوققحم ، ۀعیـشلا و  اـملعف  لازتعـالا ، بهذـم  راـشتنا  عم  ۀـمقلا 

. نیملکتملا
یلع مامالا  وه  و  ۀعیشلل ، لوالا  مامالا  یلا  اذه  مهجردت  یف  نولصی  مهریغ ، ۀلزتعملا و  ةرعاشالا و  نم  ۀنـسلا ، لها  یملکتم  نا  نم  الـضف 
دقو ، ) ۀباحـصلا یلا  بسنت  یتلا  راثالا  هذه  عیمج  نیب  نم  نا  ادیج  نوملعی  اهیلع ، اوعلطا  و  ۀباحـصلا ، راثآاوفرع  نیذلا  کئلوا  اما  و  (ع ، )
هّللا ۀفرعم  یف  رهبملا  هنایب  هباطخب و  ع )  ) یلع مامالا  درفنی  یفسلفلارکفتلا و  یلع  لمتـشی  ادحاو  ارثا  دجن  مل  افلا ) رـشع  ینثا  امـسا  تنود 

. ادج ۀقیمعلا  ۀیفسلفلا  تاریکفتلاب  فصتی  هناب  یلاعت ،
مل و  رحلا ، یفـسلفلا  رکفتلاب  ۀفرعم  ۀیا  مویلا ، کلذ  یف  ۀماع  ةروصب  برعلا  و  ۀباحـصلا ، دعب  اوؤاج  نیذلا  نیعباتلا  ۀباحـصلل و ال  نکت  مل 

مامالا ۀـصاخو  ۀعیـشلا ، ۀـمئال  ۀنیـصرلا  لاوقالا  دـجن  امنیب  عبتتلا ، قیقدـتلا و  نم  جذامن  ةرجهلل ، نیلوالا  نینرقلا  یف  املعلا  لاوقا  یف  دـجن 
. ریکفتلا نم  نوللا  اذه  مهذیمالتاوملع  امک  ۀیفسلفلا ، راکفالا  نم  زونک  یلع  يوتحت  نماثلا ، لوالا و 

یلا ۀـمجرتملا  ۀـینانویلا ، ۀیفـسلفلا  بتکلا  ضعب  ۀـمجرت  یف  اهنم  اـجذومن  تدـهاش  یتح  یفـسلفلا ، رکفتلا  نع  نیدـیعب  برعلا  ناـک  معن 
اهریغ ۀینایرـسلا و  ۀینانویلا و  نم  يرجهلا  ثلاثلا  نرقلا  لئاوا  یف  ةددـعتم  بتک  تمجرت  اهدـعب ، و  ةرجهلل ، یناثلا  نرقلا  لئاوا  یف  ۀـیبرعلا 

اـهقفلا و نـم  نیریثـکلا  ناـف  فـصولا ، اذـه  عـم  و  موـمعلا ، يدـیا  لواـنتم  یف  یفـسلفلا  رکفتلا  ۀـقیرط  تحبـصا  كاذـنآو  ۀـیبرعلا ، یلا 
تاذ رمالا  ۀیادب  یف  ۀفلاخملا  هذه  تناک  نإ  و  اثیدـح ، مهیلا  تدرو  یتلا  و  ۀـیلقعلا ، مولعلا  رئاس  ۀفـسلفلابامامتها و  اودـبی  مل  نیملکتملا ،

. مولعلا هذه  لثمل  كاذنآ  ۀمکاحلا  ۀطلسلا  هیدبت  تناک  يذلا  صاخلا  تافتلالا  لضفب  ۀیمها ،
لئاسر باـتک  اـم  و  ۀیفـسلفلا ، بتکلا  ضعب  رحبلا  یف  یقلا  و  مولعلا ، هذـه  ۀـسارد  تعنمف  لاوحـالا ، عاـضوالا و  تریغت  نمز  دـعب  نکلو 

کلذ یف  ۀبرطـضملا  عاضوالا  ۀیفیک  یلع  لیلد  ریخ  وهف  ةرتفلا ، کلتب  رکذم  الا  نیفلؤم ، نم  دیدعل  يرکف  جاتن  نم  وه  و  افـصلا » ناوخا  »
.« یبارافلا رصن  یبا   » دی یلع  تمنو ، ۀفسلفلا  ترهظ  يرجهلا ، عبارلا  نرفلا  لئاوا  یف  يا  ةرتفلا ، هذه  دعب  و  نمزلا ،

سداسلا نرقلا  یف  و  اغلاب ، اعاستا  ۀفسلفلا  تعـستا  انیـس » یلع  یبا   » روهـشملا فوسلیفلا  یعاسم  رثا  و  ةرجهلل ، سماخلا  نرقلا  لئاوا  یفو 
ۀصق تلحترا  اهدعب  و  یبویالا » نیدلا  حالص   » مکاحلا نم  رماب  و  ۀمهتلا ، هذهب  لتق  دق  و  قارشالا ، ۀفسلف  يدرورهسلا »  » خیـشلا حقن  اضیا ،

، ۀیمالـسالا کلامملا  فارطا  سلدـنالا »  » یف رهظف  يرجهلا  عباـسلا  نرقلا  اـج  یتح  ریهـش ، فوسلیف  غبنی  مل  و  نیریثکلا ، نیب  نم  ۀفـسلفلا 
. ۀفسلفلا حیقنت  یف  یعس  و  یسلدنالا » دشر  نبا  »

ۀیلقعلا مولعلا  رئاس  ۀفسلفلا و  لقحب  امئاد  نومتهی  ۀعیشلا 

رشن یف  امود  نوعـسی  اوناک  و  رکفلا ، اذه  مدقت  یف  امهمالماع  نوربتعی  و  یفـسلفلا ، رکفلا  داجیا  یف  ارثؤم  الماع  اوناک  انرـشا  امک  ۀعیـشلا 
رهتـشا اهدـعبو  ۀعیـشلا ، نیب  نم  لحرت  نل  هنکلو  ۀنـسلا ، لها  نم  ۀـیرثکالا  نیب  نم  ۀفـسلفلا  تبهذ  دـشر » نبا   » ةافو عم  و  ۀـیلقعلا ، مولعلا 

لیـصحت یف  رخالا  دعب  دحاولا  الؤه ، نم  لک  یعـس  و  نیهلاتملاردـص »  » و دامادریم »  » و یـسوطلا » نیدلاریـصن  هجاوخ   » لثم رابک  ۀفـسالف 
. اهنیودت ۀیفسلفلا و  مولعلا 
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، ۀیهلالا ۀفـسلفلا  ۀصاخ  مولعلا و  هذـه  لک  مهریغ  و  يدـنجریبلا »  » و یـسوطلا » هجاوخلا   » نم لک  رهظ  ۀـیلقعلا  مولعلا  رئاس  یف  کلذـک  و 
سمـش  » و یـسوطلا » هجاوخلا   » نم لک  راثآ  ۀنراقمب  کلذ ، حضتی  و  مهیرکفم ، ۀعیـشلا و  املعل  ۀبئادلا  یعاسملا  رثا  ارهاب  امدقت  تمدـقت 

. امدقلا تافلؤم  عم  نیهلاتملا » ردص   » و داماد » ریم   » و هکرت » نیدلا 

؟ ۀعیشلا دنع  ۀفسلفلا  ترقتسا  اذامل 

تحبصا مهتطساوب  یتلا  و  مهئاملع ، ۀعیـشلا و  ۀمئا  راثآوه  ۀعیـشلا  نیب  یلقعلا  یفـسلفلا و  رکفلا  ةاشن  دوجو و  یف  رثؤملا  لماعلا  نا  امکف 
اهب متهی  یتلا  ۀیملعلا ، رئاخذلا  کلت  دوجو  یلا  عجری  رکفلا ، نم  نوللا  هذه  رارقتسا  اقب و  ناف  نیرخالا ، يدل  ۀیعیـشلا  ۀیملعلا  رئاخذلا  نم 
یتلا ۀیفـسلفلا  بتکلا  عم  ع )  ) تیبلا لهال  ۀـیملعلا  رئاخذـلا  ۀـنراقم  انیفکی  رمالا ، حـضتی  یکل  و  اسیدـقت ، امارتحا و  اـهل  نودـبی  ۀعیـشلا و 

يداحلا نرقلا  یجم  یتح  و  دراوملا ، رثکا  یف  ۀیملعلا  رئاخذلا  نم  برتقت  تناک  ۀفـسلفلا  نا  حوضوب ، يرنـسانناف  نمزلا ، رورم  عم  تفنص 
. ریبعتلا یف  فالتخا  يوس  قراف  كانه  نکی  مل  و  ۀقبطنم ، لب  ادج ، ۀبراقتم  تناک  اهناف  رشع ،

ۀعیشلا املع  غباون  نم  ۀسمخ 

. ةرجهلل ۀنس 329  یفوتملا  ینیلکلا ، بوقعی  نب  دمحم  مالسالا  ۀقث  ( 1
وه لصالا  ، ) لوصالا یف  ۀنودم  تناک  یتلا  ۀیعیشلا  تایاورلا  هنم  ۀیداقتعالا  ۀیهقفلا و  تاعوضوملا  بتر  جرختـسا و  یعیـش ، ملع  لوا  وه 

: ۀثالث ماسقا  یلا  مسقنی  و  یفاکلا »  » هباتک ب یمسف  صاخ ) فنصم  یف  ع )  ) تیبلا لها  تایاور  نم  ثدحملا  هعمج  ام 
یف تفرع  یتلا  ثیدحلا  بتک  رهـشا  نم  باتکلا  اذهربتعی  و  اثیدـح ، یلع 16199  لمتـشی  و  تاقرفتملا ، )  ) ۀـضورلا عورفلا و  لوصالا و 

: یه ۀیمهالا و  ثیدح  نم  یفاکلا »  » دعب یتات  بتک ، ۀثالث  كانه  و  عیشتلا ، ملاع 
باـتک و  بیذــهتلا »  » باــتک ةرجهلل و  ۀنـس 381  یفوـتملا  یمقلا » هیوباـب  نب  دـمحم  قودـصلا   » خیـشلل هـیقفلا » هرـضحیال  نـم   » باـتک

. ةرجهلل ۀنس 460  یفوتملا  یسوطلا » خیشلا   » امهفلؤمل راصبتسالا » »
. ةرجهلل ۀنس 676  یفوتملا  ققحملاب  فورعملا  یلحلا  ییحی  نب  نسح  نب  رفعج  مساقلاوبا  ( 2

، هقفلا یف  هررح  ام  عورا  نم  الا  عئارشلا »  » باتک و  عفانلارصتخملا »  » باتک ام  و  ۀعیشلا ، اهقف  ریهاشم  رهشا  نم  و  هقفلا ، ملع  غباون  نم  ربتعی 
. مهیدیا لوانتم  یف  و  اهقفلا ، ریدقت  باجعا و  دروم  لازیال  نالا  یتح  ۀنس و  ذنم 700  و 

دهشتسا یکم » نب  دمحم  نیدلا  سمش   » لوالا دیهـشلا  ققحملا »  » هفلؤمل ۀیقـشمدلا » ۀعمللا   » باتک وه  یفاکلا  دعب  یتات  یتلا  بتکلا  نمو 
. مایا ۀعبس  لالخ  نجسلا ، یف  عیفر ، يوتسمب  اذه  هباتک  نود  دق  و  هعیشت ، ۀمهتب  ةرجهلل ، ۀنس 786  قشمد  یف 

. هتافلؤم دوجا  نم  یفجنلا » اطغلا  فشاک  رفعج   » خیشلل اطغلا » فشک   » باتک ربتعیو 
. ةرجهلل ۀنس 1281  یفوتملا  يرتستلا  يراصنالا  یضترم  خسشلا  ( 3

عـضوم و  ۀمئاق ، هتقیرط )  ) هتـسردم لازت  و ال  نفلا ، اذه  ماسقا  مها  نم  ربتعت  یتلا  و  ۀـیلمعلا ، لوصالا  قرط  ررح  و  هقفلا ، لوصا  ملع  حـقن 
. ماع ذنم 100  املعلا  ریدقت 

(. ةرجهلل ۀنس 676  یفوتملا  ، ) یسوطلا نیدلاریصن  ۀجاوخلا  ( 4
نم رثکا  ذـنم  لازی و  و ال  مالکلا » دـیرجت   » باتک اهدوجا  هتافلؤم و  رهـشا  نم  و  ۀـلماکلا ، ۀـینفلا  هتغیـصب  مالکلا ، ملع  رهظا  نم  لوا  وهو 

. ۀصاخلا ۀماعلا و  لبق  نم  ةدیدع  شاوح  حورش و  عم  باتکلا  عبط  دق  و  نفلا ، اذه  داور  نیب  هرابتعا  دقفی  مل  ۀنس ،  700
نم ریثکلا  وه  کلذ ، یلع  دهاش  ریخ  و  اضیا ، تایضایرلا  ۀفسلفلا و  ملع  یف  هرـصع  غباون  نم  ربتعی  مالکلا ، ملع  یف  هغوبن  نع  الـضف  وهف 
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. اضیا دصرم  اشناب  ماق  دق  و  ۀیلقعلا ، مولعلا  فلتخم  یف  ۀمهملا  هتافلؤم 
،. يزاریشلا دمحم  نیدلاردص  ( 5

. ةرجهلل ۀنس 1050  یفوتملا  و  ۀنس 979 ، دولوملا 
نا دعب  یمالـسالا ) رـصعلا  یف  ۀیدامتم  انورق  اهریـس  دعب   ) ۀیـضایرلا لئاسملاک  ۀیفـسلفلا  لئاسملا  بیترت  فینـصتب و  ماق  فوسلیف  لوا  وه 

: ۀیلاتلا جئاتنلا  تلصحف  ةرثعبم ، تناک 
. قباسلا یف  حرطت  نا  لاجملا  اهل  نکی  مل  یتلا  و  ۀیفسلفلا ، لئاسملا  نم  تائم  اهیف  لحت  حرطت و  ناب  ۀفسلفلل  لاجملا  حسف  الوا :

قوفو لقعلا ، قاطن  نع  ۀجراخ  عیـضوم  ربتعت  تقولا  کلذ  یتح  تناک  یتلاو  ، ) ۀینافرعلا لئاسملا  نم  ۀعومجم  ضرعل  لاجملا  حـیتا  ایناث :
. لبسلا رسیاب  اهصیحمت  اهثحبو و  یناسنالا ) رکفلا  يوتسم 

زغللاب فصتت  ۀـیلاتتم  نورقل  تیقب  یتلا  و  ع ، )  ) تیبلا لها  ۀـمئال  ۀـقیمعلا  ۀیفـسلفلا  تارابعلا  و  ۀـینیدلا ، رهاوظلا  نم  ریثک  تحـضتا  اثلاث :
، ایوس تکلـسو  دراوملا ، رثکا  یف  ۀفـسلفلا  نافرعلاب و  ۀینیدلا  رهاوظلا  تلـصتا  اذهب  و  ابلاغ ، تاهباشتملا  نم  ربتعت  تناک  و  لحیال ، يذـلا 

. ادحاو اقیرط 
نرقلا ۀفـسالف  نم  قارـشالا » ۀمکح   » باتک فلؤم  يدرورهـسلا »  » خیـشلا لثم  اضیا ، نیهلاتملا » ردص   » لبق ۀـمهملا  هذـهب  ماق  نم  كانهو 

، الماک اقیفوت  اقفوی  مل  امهناالا  ةرمثم ، تاساردب  اماق  ثیح  يرجهلا ، سداسلا  نرقلا  ۀفـسالف  نم  هکرت » دمحم  نیدلا  سمـش   » و سداسلا ،
.« نیهلاتملا ردص   » ۀیقفوملا هذهب  یظح  دق  و 

نع جراخ   ) ۀیبسنلا ۀیرظنلا  عبارلا و  دعبلا  فشتکاو  ۀـیرهوجلا ، ۀـکرحلا  ۀـیرظن  تبثی  نا  یف  ۀـقیرطلا  هذـه  ذاختا  رثا  نیهلاتملا  ردـص  قفو 
. تادلجم ۀعبرا  یف  رافسالا )  ) باتک ۀفسلفلا ، یف  هبتک  مها  نم  ۀلاسر و  اباتک و  نیسمخ  یلعدیزیام  فنص  و  رکفلا ، ) نهذلا و  قاطن 

فشکلا ثلاثلا : قیرطلا   7

نافرعلل هکرد  ناسنالا و 

كانه نا  دجن  تایونعملاب ، نیلابم  ریغ  ةایحلل ، ۀیمویلا  مهتاجایتحا  عفر  و  مهـشاعم ، روما  یف  سانلا  نم  ۀیرثکالا  یعـست  يذـلا ، تقولا  یف 
. ۀیونعملا ایاضقلا  نم  ۀعومجم  كاردا  یلع  مهربجت  و  مهدنع ، ومنت  اهارن  تاذلا ، بح  ةزیرغ  یعدت  مهدوجو ، یف  ةزیرغ 

رظنی انایحا ، هارن  و  ۀـتباث ، تایعقاوب  نمؤی  ۀـفارخ ) ۀـیعقاو  ۀـقیقح  لک  نومـسی  نیلاکـشلا  نییئاطـسفسلا و  نا  نم  مغرلا  یلع   ) ناـسنا لـک 
ملاعلا و يری  هناف  ملاعلا ، اذه  ازجا  انفب  سحی  يرخا ، ۀهج  نم  و  ۀهج ، نم  اذه  نوکلا ، یف  ۀتباثلا  تایعقاولا  یلا  هزنملا ، هریمـض  هترطفب و 

هلعجت یلاتلاب  و  هرظن ، یف  ةریقح  يرخالا  ذئاذللا  لعجت  اهتاذـل ، ساسحا  دـنع  و  ۀـبالخلا ، ۀـتباثلا  تایعقاولا  سکعت  یتلا  ةآرملاک  هرهاوظ 
. ۀینافلا ۀناتفلا  ةایحلا  نع  فرصنی 

و هنع ، لفغی  و  ئش ، لک  یسنیف  هلالج ، هّللا و  ۀمظع  هبلق  یف  رقت  و  يولعلا ، ملاعلا  یلا  نمؤملاب  کلست  یتلا  نافرعلا ، ۀیبذاج  يدم  وه  اذه 
. عمسی يری و  ام  لک  نم  حضوا  وه  و  يری ، يذلا ال  هّللا  ةدابع  یلا  هوعدت  و  ةایحلا ، هذه  یف  هوجری  هانمتیام و  لک  ذبنی  نا  یلع  هضرحت 

هناحبس هّللا  دبعی  يذلا  وه  فراعلا  یلاعت و  هّللا  ةدابع  لبس  ناسنالا ، ملاع  یف  تدجوا  دق  یتلا  یه  ۀینطابلا ، ۀیبذاجلا  هذه  نا  ۀقیقحلا  یفو 
لب يرخالا ، بهاذملا  لابق  یف  ابهذـم  سیل  نافرعلا  نا  حـضتی  انه  نم  باذـع  فوخ و  نع  باوث و ال  لما و  نع  ال  صالخا ، بح و  نع 

قیرط لابق  یف  نایدالا ، قئاقح  مهف  كردـل و  قیرط  وه  و  اجرلا ) فوخلل و  ال  صالخالا ، بحلل و  ةدابع   ) ةدابعلا قرط  نم  قیرط  ناـفرعلا 
. یلقعلا رکفتلا  قیرط  ۀینیدلا و  رهاوظلا 

ۀیـسوجملا و ۀیحیـسملا و  ۀیدوهیلا و  ۀینثولا و  نم  لکلف  اضیا ، قیرطلا  اذه  نوکلـسی  مهف  اهعابتا ، اهل  ۀینثولا ، یتح  و  ۀیهلالا ، نایدالا  لک 
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. نیفراعریغ نوفراع و  سانا  اهل  مالسالا ،

مالسالا یف  نافرعلا  روهظ 

غیلبلا هنایبب  ع )  ) یلع مامالا  درفنی  لاجرلا ) بتک  یف  مهنمافلا  رـشع  ینثا  نم  براقی  ام  رکذ  اج  دـقو  ( ) ص  ) مرکالا یبنلا  ۀباحـص  نیب  نم 
و ۀباحـصلا ، ۀـیقب  نم  انیدـیاب  یتلا  راثالا  یف  هلیثم  دـجن  مل  و  ۀـمج ، رئاخذ  یلع  يوتحی  ذا  ۀـیونعملا ، ةایحلا  لحارم  و  نافرعلا ، قئاقح  نع 
و رامتلا » مثیم   » و يرجهلا » دیـشر   » و دایز » نب  لیمک   » و ینرقلا » سیوا   » و یـسرافلا » ناملـس   » هذـیمالت و  ع )  ) یلع مامالا  باحـصا  رهـشا 

. مهل ةاده  ۀمئا و  الؤه  نولعجی  مالسالا  یف  ۀماع  نوینافرعلا 
نیذلا یخلبلا » قیقـش   » و مهدالا » میهاربا   » و رانید » نب  کلام   » و ینامیلا » سوواط   » مه و  ۀـیناثلا ، ۀـجردلا  یف  یتات  يرخا  ۀـفئاط  كانهو 

، لاح ۀـیا  یلعو  فوصتلا ، نافرعلاب و  اورهاظتی  نا  نود  نیحلاصلا ، هّللا  اـیلوا  داـهزلاب و  نوفرعی  اوناـکو  يرجهلا ، یناـثلا  نرقلا  یف  اورهظ 
. یلوالا ۀفئاطلاب  مهرثات  يدمو  مهطابترا  اورکنی  مل  مهناف 

دینج  » و یخرکلا » فورعملا   » و یناطـسبلا » دـیزیاب   » لثم ةرجهلل  ثلاثلا  نرقلا  لئاوا  یناثلا و  نرقلا  رخاوا  یف  ترهظ  ۀـثلاث  ۀـفئاط  كانهو 
ةدهاشملا ۀفـشاکملا و  يدـم  یلع  لدـت  لاوقا  مهل  و  فوصتلا ، نافرعلاب و  اورهاظت  و  نافرعلا ، قیرط  اوکلـس  نیذـلا  مهریغ ، و  يدادـغبلا »
لکاشملا تببس  و  رصعلا ، کلد  یف  نیملکتملا  اهقفلا و  مهیلع  تراثادق  اهنا  الا  عذاللا ، اهرهاظب  فصتت  لاوقالا  هذه  تناک  نإ  و  مهیدل ،

. قناشملا داوعا  یلا  رخالا  مهضعب  مدقی  نوجسلا و  یف  مهضعبب  جزی  نا  یلا  تداف  نتفلا  و 
یلا تلـصو  دق  اهدجن  و  موی ، دعب  اموی  رـشتنت  عستت و  ۀـقیرطلا  تناک  اذـهبف  نیفلاخملا ، ماما  مهتقیرطل  بصعتلا  اودـبا  فصولا ، اذـه  عم 
ةرات طاطحنالا  طوقـسلا و  و  ةرات ، ولعلا  ۀعفرلاب و  مستت  تناک  ثیح  نییرجهلا ، نماثلا  عباسلا و  نینرقلا  یف  راشتنالا ، ةردـقلا و  یف  اهتورذ 

. مویلا یتح  اهتایح  سرامت  لازت  و ال  يرخا ،
مویلا اهدـهاشن  یتلا  ۀـقیرطلا  و  ننـستلا ، لها  بهذـم  یلع  اوناک  نافرعلا ، بتک  یف  مهرکذ  اـج  نیذـلا  ناـفرعلا  خـیاشم  رثکا  نا  رهاـظلاو 
کلت نم  ضعب  ناک  نإ  و  مایالا ، کلتب  انرکذت  اهل ) اساسا  ۀنسلا  باتکلا و  یف  دجن  مل  دیلاقت ، تاداع و  نم  ۀعومجم  یلع  لمتشت  یتلاو  )

. ۀعیشلا یلا  تلقتنا  دیلاقتلا  تاداعلا و 
، سفنلا ۀفرعم  ۀقیرط  یلا  اولصی  نا  اوعاطتسا  نوملسملا  و  كولسلا ، ریسلل و  جهنم  هزوعی  مالـسالا  نا  نودقتعی  اوناک  الؤه  نا  لاقی ، امکو 

يراصنلا اهدجواف  ۀیحیـسملا ، ةوعدلا  یف  هل  ساسا  دجوی  مل  ذا  نییحیـسملا ، دنع  ۀینابهرلا  یف  ام  لثم  لجوزع ، يرابلا  يدل  ۀلوبقم  یه  و 
. اهجهتنا عمج و  اهذبح  و 

هیعبتم رما  هکولـس و  هریـس و  جـهنم  یف  دـیلاقت ، تاداع و  نم  احالـص  هآر  ام  لک  لعج  ۀـقیرطلا ، خـیاشم  نم  الک  نا  رکذ ، امم  جتنتـسیو 
یقیسوملا نم  ةدافتسالا  ۀقرخلا و  رکذلا و  نیقلت  و  عوشخلا ، عوصخلا و  مسارم  لثم  القتسم ، اعیسواجاهنم  حبـصا  نمزلا  رورمب  و  کلذب ،

قحتلا و  رخآ ، بناج  یف  ۀقیرطلا  و  بناج ، یف  ۀعیرشلا  لعجت  نا  یلا  اهنم  قرفلا  ضعب  یف  رمالا  لآ  یتح  رکذلا ، مسارم  ۀماقا  دنع  انغلا  و 
فالخ رقت  ۀنـسلا ) باتکلا و   ) مالـسالل ۀیـساسا  رداصم  یلع  ادانتـسا  ۀیعیـشلا ، ۀیرظنلل  رییاعملا  نکلو  ۀینطابلا ، جـهنب  ۀـقیرطلا  هذـه  وعبتم 

و قیرطلا ، جـهنلا و  اذـه  بناوج  نم  ابناج  تلمها  اـهنا  وا  ۀـقیقحلا ، هذـه  نع  تلفاـغت  دـق  ۀـینیدلا  صوصنلا  نا  لیحتـسملا  نم  و  کـلذ ،
. تامرحم وا  تابجاو  نم  ناک ) يا   ) صخش نع  رظنلا  ضغت  نا  اضیا  اهیلع  لیحتسی 

اهجهانم و  سفنلا ، ۀفرعم  یلا  ۀنسلا  باتکلا و  داشرا 

مهفلاب و مهـسفنا  اوعنقیال  و  هب ، اولمعی  و  نآرقلا ، اوربدـتی  نا  دـیجملا ، هباتک  یف  ةددـعتم  تایآ  یف  سانلا  رمای  هناـش ، لـج  یلاـعت  هّللا  نا 
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. هلالج لج  هل  تالالد  تایآ و  انثتسا ) نود   ) اهیف امب  ۀعیبطلا  ملاع  نا  هتایآ  نم  ریثک  یف  نیب  و  نآرقلل ، یحطسلا  كاردالا 
يذلا نا  لاثملا ، لیبس  یلعف  اهـسفن ، یلا  رخآ ال  یـش  یلاریـشت  یتلا  یه  ۀلالدلا  ۀیالا و  نا  حضتی  ۀلالدلا ، ۀیالا و  ینعم  انربدت  انلمات و  ولف 

یف رکف  ام  اذإ  و  هسفنؤضلا ، یلا  تفتلی  ـال  و  هتاذ ، رطخلا  هنهذ  یلا  رداـبتی  ؤضلل ، هتدـهاشم  عم  هناـف  رطخلابرعـشملا ، رمحـالا ، ؤضلا  يری 
. رطخلا موهفم  هل  روصی  و ال  نوللا ، وا  جاجزلاوا  ؤضلا  هل  روصی  هنهذف  هنول ، وا  جاجزلا  ۀیهام  وا  هسفن ، ؤضلا 

ۀیا وا  لکـش  ياب  تدـهوش  ول  و  ۀلقتـسم ، تسیل  اذـه  اهدوجو  عم  اهناف  ملاـعلا ، قلاـخل  تـالالد  تاـیآ و  هرهاوظ ، ملاـعلا و  ناـک  اذا  نذا 
يریال هتیاده ، میرکلا و  نآرقلا  میلاعتل  اقفو  و  راظنملا ، اذهب  نیملاعلا  ملاعلا و  یلا  رظنی  يذلا  و  هناحبـس ، هدوجو  یلا  دـشرت  امناف  ةروص ،
ذئدنع و  ملاعلا ، ) ۀیواز   ) ۀیوازلا هذه  نم  یلجتی  يذلا  و  هانتم ، ریغ  ایلزا  الامج  يری  هناف  ملاعلا ، لامج  يری  نا  نم  الدب  و  هناحبس ، هّللا  الا 

. هناش لج  هّللا  بح  یف  ینفی  و  هتاذ ، یسنی  و  هتایح ، بهی 
تایآ يوس  نکت  مل  هذه  نال  لقعلا ، لایخلا و  قیرط  نعالو  نذالا ، نیعلاک و  ساوحلا ، قیرط  نع  لصحی  حـضتی ال  امک  كاردالا  اذـهو 

. ۀیادهلا ۀلالدلا و  هذه  نع  ۀلفغ  یف  یهف  تالالد ، و 
: دیجملا هباتک  یف  هلوق  یلا  عمتسیامدنع  یلاعت ، هّللا  يوس  یش  لک  یسنی  نا  هکلاسل  دبال  يذلا  قیرطلا ، اذهو 

.« نوملعت متنک  امب  مکئبنیف  اعیمج  مکعجرم  هّللا  یلا  متیدتها ، اذا  لض  نم  مکرضی  مکسفنا ال  مکیلع  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  »
، یلاعت هّللا  وه  هل ، یقیقحلا  دشرملا  و  ۀیناسنالا ، سفنلا  قیرطوه  ۀلماکلا ، ۀیعقاولا و  ۀیادهلا  یلا  هب  یهتنی  يذلا  یـسیئرلا  قیرطلا  نا  ملعیس 

. یقیقحلا هبولطم  كردیس  هناف  قیرطلا ، هذه  نم  هّللا  يریل  يرخالا  لبسلل  هکرتب  لیبسلا ، اذه  یف  ریسی  نإ  و  هسفن ، ۀفرعمب  هفلک  دقف 
: لوقی ص )  ) میرکلا یبنلاو 

.« بر ه فرع  دقف  هسفن  فرع  نم  »
: اضیا لوقی  و 

.« هبرب مکفرعا  هسفنب ، مکفرعا  »
: هلوقک یلاعت ، هّللا  رکذبرمات  یتلا  ۀینآرقلا  تایالا  نم  ریثکلا  ۀقیرط  یه  و  كولسلا ، ریسلا و  ۀقیرط  اماو 

: هلوقب اهمتتخی  و  ۀلصفم ، تاج  دقف  ۀنسلا ، یف  لاوقالا  و  باتکلا ، یف  تایالا  نم  اهریغ  و  مکرکذا ) ینورکذاف  )
.« ۀنسح ةوسا  هّللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل  »

نایبت نع  لفغی  هفرعی و  نا  وا  هعبتت ، یلع  سانلا  ثحی  و ال  یلاـعت ، هّللا  یلا  قیرطلا  اـنل  فرعی  مالـسالا ، نا  روصتی ، نا  نکمملا  نم  لـهو 
: لئاق نم  زع  لوقی  هدجن  نیح  یف  هلمهی ، نا  وا  هجهن 

.« نیملسملل يرشب  ۀمحر و  يده و  یش و  لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلزنو  »

یشلا رظن  ۀهجو  نم  ۀیمالسالا  تادقتعملا   3

هّللا ۀفرعم 

یلاعت هّللا  دوجو  ةرورض  تایعقاولا  تاقولخملا و  قیرط  نع  نوکلا  یلا  رظنلا 

کئلوا نال  قولخملا ، قلاخلا و  دوجو  ۀقیقح  هل  نیبت  هدوجو  ذنم  ادجو  ناذللا  ناسنالا و  يدل  روعشلا  كاردالا و  اهوطخی  ةوطخ  لوا  نا 
، روعشلا كاردالا و  همزالی  هدوجو  ذنم  ناسنالا  نا  ملعن ، انناف  الایخ ، انظ و  ملاعلا  نوربتعی  و  یش ، لک  یف  مهدوجو و  یف  نوکـشی  نیذلا 

روعـشلا كاردالا و  اذـه  ناف  اناسنا ، ناسنالا  لازامو  هریغ ) رخا  ایـشاب  کـشی  ـال  هدوجوب و   ) کـشی ـال  هنا  يا  عمجا ، ملاـعلا  هسفن و  يری 
. ددرتلا کشلل و  لاجم  كانه  سیل  و  هیف ، نمکی 
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مـالک نا  ۀـقیقحلا  یف  و  نـالطبلا ، هیرتـعی  ـال  تباـثرما  نیککـشملا ، نییئاطـسفسلا و  ماـما  ناـسنالا  هـتبثی  يذـلا  دوـجولا  ۀـیعقاولا و  هذـه 
یلع يوطنی  نوکلا  ملاعلا و  ناف  اذل  اقالطا ، ۀحصلا  یلع  ینبیال  لطاب ، مالک  اهتاذ ، دح  یف  ۀمئاق  ۀیعقاو  یفنی  نیککشملا  نییئاطـسفسلا و 

. ۀتباث ۀیعقاو 
نم دیعبلا  وا  بیرقلا  یف  اوس  انفلا ، یلا  ریـصت  اهتیعقاودقفت و  انایع ، اهدهاشن  یتلا  و  ۀیعقاو ، یلع  يوطنت  یتلا  رهاوظلا  هذه  نم  لک  نکلو 

. اهتایح راودا 
کلتب و  ۀتباث ، ۀیعقاو  یلا  دنتست  دمتعت و  لب  اهراکنا ، ) نکمیال  یتلاو   ) ۀیعقاولا نیع  نکت  مل  هازجا ، دوهـشملا و  ملاعلا  نا  حضتی  انه  نمو 

و تنفو ، تلاز  اهنع  تعطقنا  نا  ام  و  ۀیقاب ، ةدوجوم  یهف  اهب ، ۀلـصتم  ۀطبترم و  تمادام  و  دوجولاب ، فصتتو  ۀـیعقاولاب ، فصتت  ۀـیعقاولا ،
. هناحبس هّللا  وا  دوجولا ) بجاو   ) نالطبلا ب اهیرتعیال  یتلا  ۀتباثلا  ۀیعقاولا  هذه  یمسن  نحن 

یلاعت هّللا  ۀینادحو  لصفلا  ۀمتاخ  ملاعلاب  ناسنالا  طابترا  قیرط  نع  يرخا  ةرظن 

هّللا اهعدوا  یتلا  هترطف  عم  ناسنالا  نا  حضاو  و  جذاس ، طیسب  بولسا  یلاعت  هّللا  دوجو  تابثال  قباسلا ، لصفلا  یف  عبتا  يذلا  بولـسالا  نا 
، ۀـسوسحملا ذـئاذللا  یف  مهینافت  و  تایداملاب ، رمتـسملا  مهطابترا  عم  سانلا ، مظعم  نکلو  عنام ، وا  عدار  يا  كانه  سیل  و  اهجهتنی ، هایا ،

. ۀنیبلا ۀیهلالا  ةرطفلا  یه  و  ةرطفلا ، یلا  عوجرلا  مهیلع  بعصی 
عم یلاعت  هّللا  دوجو  تبثی  وهف  هدصاقم ، نیدلا و  ماما  ۀیـساوس  لکلا  و  ۀماع ، هتعیرـش  نا  نلعی  ۀـهزنملا ، هعئارـشب  مالـسالا  ناف  اذـه  یلعف 
نع هناش  لج  هّللا  فرعی  و  اهب ، رـشبلا  بطاخیف  رـشبلا ، اهنع  لفغ  یتلا  و  ۀحـضاولا ، ةرطفلا  وه  و  رخآ ، بولـسا  قیرط و  نع  ساـنلا  ـالؤه 

. اهقیرط
ماظنلا و  ملاعلا ، ۀقلخ  یلا  ابلاغ  راکفالا  هجوی  و  راظنالا ، تفلی  وهف  ۀفاک ، رـشبلل  یلاعت  هّللا  ۀفرعم  لجال  یتش  اقرط  ذـختی  میرکلا ، نآرقلاف 

نع جرخیال  فلختیال و  ةدودحملا ، هتایح  یف  ناسنالا  ناب  کلذ  سفنالا ، قافالا و  ۀـسارد  ۀـظحالم و  یلا  وعدـی  و  هیف ، مئاقلا  قیـسنتلا  و 
یف وا  ضرالا  یف  اوس  ۀبالخلا ، دهاشملا  نع  رظنلا  ضغی  نل  و  تالاح ، نم  قرغتسا  و  لبس ، نم  کلس  امهم  اهیف  مکاحلا  ماظنلا  ۀعیبطلا و 

. كارداوروعش نم  یتوا  امب  امسلا ،
ۀظحل لک  یف  رهظت  و  نیرمتـسملا ، لیدـبتلا  رییغتلل و  ۀـضرعم  هئازجا  عیمج  لب و  هنم ، زج  لک  ناف  ۀعـس  نم  فصتی  اـمب  دوجولا  ملاـع  نا 

. اهتقباس ریغ  دیدج  لکشب 
، عمجا ملاعلا  فلؤی  يذلا  و  ةرذ ، رغصا  یلا  ةرجم  دعبا  نم  هیف  امب  نوکلا  و  هققحت ، بجی  ام  ققحتی  انثتـسالا ، لبقت  یتلا ال  نیناوقلل  اقفوو 

یلا هلـصوی  یک  اهلمکا ، یلا  ۀـلاح  یندا  نم  هلمع  ریـست  و  لوقعلل ، ةریحم  ۀـشهدم و  نیناوقل  اـقفو  يرجی  نیب ، حـضاو  ماـظن  یلع  يوطنی 
. لامکلا وه  یمسالا و  فدهلا 

نیب قفوی  و  ضعبب ، اهـضعب  یـصحتال  یتلا  ةدیدعلا  هازجاطبری  يذلا  نوکلل ، ماعلا  ماظنلا  یه  و  معا ، ۀمظنا  دجوت  ۀصاخلا ، ۀمظنالا  قوفو 
. لالتخالا وا  انثتسالاب  فصتت  نل  رمتسملا  اهریس  یف  یهف  رخالا ، اهضعبباهضعب  طبری  و  ۀیئزجلا ، ۀمظنالا 

بسانتی و لکشب  طیحملا  تلعج  و  هیف ، شیعی  يذلا  طیحملا  عم  بسانتت  هتقلخ  تلعج  ضرالا ، یلع  ناسنالا  نکسا  اذا  الثم  ۀقلخلا  ماظنف 
لیل و بارت و  ام و  موجن و  رمق و  سمـش و  نم  هیف  امب  ملاعلاف  نانح ، فطع و  لکب  اشنلا  یبرت  یتلا  فوطعلا  ۀـیبرملاک  قولخملا ، کـلذ 

اهلک ترخس  ةوق  نم  کلمت  ام  لک  یلاتلاب  اهقوفو و  ضرالا  تحت  یتلا  زونکلا  و  راطمالا ، حایرلا  باحسلا و  و  ۀیونـسلا ، لوصفلا  و  راهن ،
، دیعب وا  بیرق  نم  انرواجی  ام  لک  یف  و  ۀعیبطلا ، رهاظم  نم  رهظم  لک  یف  نواعتلا  طابترالا و  اذه  ظحالناننا  و  هتداعـس ، ناسنالا و  ۀـحارل 

. هیف شیعن  يذلا  تیبلا  یف  یتح  و 
ریخلا ناسنالا  تحنم  امل  ۀعیبطلاف  ملاعلا ، اذه  رهاظم  نم  رهظم  لکل  ۀیلخادلا  ةزهجالا  ازجا  عیمج  یف  مئاق  طابترالا  لاصتالا و  اذـه  لثمو 
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ضعبب ۀـطبترملا  لـئاسولا  نم  ۀلـسلسب  هتطبر  و  هغـضمل ، نانـسالا  و  هلکـال ، مفلا  و  هلواـنتل ، دـیلا  و  هیلع ، لوـصحلل  لـجرالا  هـتحنم  ـالثم ،
. قولخملا اذهل  لامکلا  اقبلا و  وه  یئاغلا و  فدهلاب  طبترت  یتلا  و  لسالسلاک ،

ۀعیلط و الا  یه  ام  نینـسلا ، فالال  ۀـیملعلا  تاساردـلا  رثااهیلع  لصح  یتلا  و  ۀـیهانتماللا ، تاطابترالا  نا  ملاعلا  املع  نم  دـحا  کشی  ملو 
تالوهجم ال نع  ۀیرـشبلل  راذنا  ۀباثمب  وه  امنا  دیدج ، فشک  لک  و  اهل ، ۀیاهن  تاسارد ال  اهعبتت  یتلا  و  ۀـقلخلا ، رارـسال  ةرـصتخم  ۀـیادب 

لدی شهدـم ، ناقتا  نم  هیف  ام  عم  لاصتا و  ةدـحوب و  زاتمی  هئازجا ، لالقتـسا  عم  بحرلا ، نوکلا  اذـه  ناب  لوقلا  نکمی  له  و  اهل ، رـصح 
.؟ هداجیا نم  فده  وا  ببس  كانه  نکی  مل  و  قلاخ ، نود  دجو  هناب  لوقلا  نکمی  لهو  ۀیهانتم ، ریغ  ةردق  ملع و  یلع 

طابترا نم  هب  فصتی  ام  عم  نوکلا ، یف  مئاقلا  ماعلا  ماظنلااذک  و  ۀیلکلا ، وا  اهنم  ۀیئزجلا  اوس  ۀـمظنالا  هذـه  لک  ناب  قیدـصتلا  نکمی  لهو 
یه ۀفداصملا  درجمامنا  و  باسح ، نود  اج  دق  اذه  لک  انثتـسالا ، رییغتلا و  لبقی  ال  صاخ ، قیقد  ماظن  قفوریـسی  يذلا  و  هانتم ، ریغ  مکحم 

اجهن اهل  تذـختا  دـق  ملاعلا ، یف  ةریبکلا  وا  اهنم  ةریغـصلا  اوس  اوجالاورهاوظلا  هذـه  نم  الک  نا  ما  هداجیا ؟ هقلخ و  یف  اـهرود  تبعل  یتلا 
.؟ جهنلا لیبسلا و  کلذ  تکلس  تدجو  نا  دعب  و  اهتقلخواهثودح ، لبق 

تئـشنا دق  ةدحاو ، ۀلماکتم  ۀعومجم  ودعیال  لکک ، وهف  اهنیب ، مئاقلا  طابترالا  لاصتالا و  و  ۀلماشلا ، ۀلماکلا  هتدحو  عم  نوکلا  اذـه  نا  ما 
.؟ ۀنیابتم نیناوقل  اقفو  ریسی  و  ۀفلتخم ، ةددعتم  لماوعل  ۀجیتن  تقلخ  و 

، ةدـیدع امایا  لوهجم  ببـشم  نع  ثحبی  نا  انایحا  قفتی  و  ۀـلعل ، لولعم  لک  ببـسمل و  ةرهاظ  لک  عجری  يذـلا  صخـشلا  نا  یعیبطلا  نم 
ملع و یلا  اهبسنی  ۀقسنم ، ۀمظتنم  ةروصب  راجحا  ةدع  ةدهاشم  دنع  يذلا  صخـشلا  اذه  یملعلا ، مدقتلا  عباتی  و  ۀلعلا ، یلا  ۀیاهنلا  یف  لصیل 
و ببـسم ، نود  ملاعلا  دوجو  یلع  مکحیل  نکی  مل  فداه ، طیطختدوجوب  مکحی  و  اقلطم ، ۀفداصملا  یفنی  کلذب  و  اهعنـصب ، تماق  ةردق 

. قیسنتلا ماظنلا و  اذه  تدجوا  یتلا  یه  ۀفداصملا  نا  یعدی  ال 
ام ۀیاغ و  یلا  هریـسی  و  ۀـیهانتملا ، ریغ  هتردـق  هملعب و  هدـجوا  يذـلا  وه  میظع ، قلاخ  قولخم  ۀـنمیهم ، ۀـمظنا  نم  هیف  امب  نوکلا ، ناف  اذـل 

نوکلا یف  ام  لک  و  هریخـست ، هتنمیه و  هتردـق و  تحت  یهف  هیلا ، ۀـیهتنم  ـالا  ملاـعلا  یف  ۀطیـسبلا ، ثداوحلا  ئـشنت  یتلا  ۀطیـسبلا  لـماوعلا 
. ببسل اببسم  و ال  ۀلعل ، الولعم  نکی  مل  و  یشل ، وا  دحال  جاتحم  ریغ  وه  و  هیلا ، جاتحم 

یلاعت هّللا  ۀینادحو 

اـضیا ربتعت  و  طرـشلا ،» ببـسلا و  دوجو  ضرف   » دوجو یلعدوجولاب  عتمتت  اهنا  يا  ةدودـحم ، ۀـیعقاو  ربتعت  ملاعلا ، تایعقاو  نم  ۀـیعقاو  لک 
هناش لج  هّللاف  دحلا ، کلذ  جراخ  دجوت  ذا ال  دودحم ، دح  اهدوجو  ۀقیقحل  و  امدع ، طرشلا » ببـسلا و  مدع  ضرف   » ریدقت ضرفل و  اقفو 

. ۀلع ۀیاب  اطبترم  طرش و ال  ببس و  يال  اجاتحم  نکی  مل  و  ریدقت ، يابدوجوم  وهف  ۀقلطم ، هتیعقاو  نال  ۀیدودحملا  دحلا و  نع  هزنملا  وه 
و نایهانتم ، نادودحم  نانثالا  ۀجیتنلا ، یف  و  لوالا ، ریغ  هناف  ناث ، ضرتفا  ام  اذاف  هانتم ، ریغ  دودحم و  ریغ  رمال  اددع  ضرتفن  نا  انعـسی  الو 

ول و  هازا ، رخآ  مجح  ضارتفا  انعسیال  هانتم ، ریغ  دودحم و  ریغ  امجح  لاثملا  لیبس  یلع  انـضرتفا  ولف  رخاللالـصاف ، ادح  امهنم  لک  عضیس 
. هل کیرش  دحا ال  یلاعت  هّللا  ناف  اذه ، یلعف  لوالا ، وه  یناثلا  ناف  اذه  انضرتفا  نا  ردق 

تافصلا تاذلا و 

هذـه و  اضیا ، تافـصب  زاتمی  و  هب ، ۀـصاخلا  هتیناسنا  نیع  یه  تاذـلا  هذـه  و  اتاذ ، هل  يرنـس  لقعلا ، ۀـیواز  نم  الثم  ناـسنالا  یلا  اـنرظن  ول 
. ةریاغم يرخا  تافص  وا  لیمج ، لیوط ، رداق ، ملاع  نالفل ، نبا  هنا  الثمف  هتاذ ، هنک  فرعت  یتلا  تافصلا 

ۀیا یلع  و  ریغتت ، وا  تاذـلا  نع  لصفنت  نا  نکمی  الثم ، ملعلاک  رخالا ، اهـضعب  و  تاذـلا ، نع  لصفنت  ال  یلوالاک ، تافـصلا ، هذـه  ضعبف 
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. يرخالا ریغ  اهنم  ةدحاو  لک  نا  امک  تاذلاب ، تسیل  تافصلا ، هذه  نم  الک  ناف  لاح ،
نیعت یتلا  ۀفصلا  و  ۀفصب ، فصتت  یتلا  تاذلا  نا  یلع  لیلد  ریخ  اهنیب ) امیف  فلتخت  تافـصلا  و  تافـصلل ، ةریاغم  تاذلا   ) عوضوملا اذهو 

تافــصلا و لمــشت  تناـکل  ۀـیهانتم ، ریغ  ةدودـحم و  ریغ  تناـک  اذا  تاذــلا  نـال  ناـتیهانتم ، ناتدودــحم و  اـمهالک  تاذــلا ، فرعت  و 
هذـه ۀـیناسنالا  تاذـلا  تناک  ول  الثمف  ادحاوائیـش ، اهلک  ۀـجیتنلا  یف  حبـصتف  يرخالا ، یلع  لمتـشت  اهنم  ةدـحاو  لک  تناک  تافـصلااذک 

میهافملا ال هذه  لک  تناکل  يرخالا ، نیع  اهنم  ةدحاو  لک  لامجلا  و  ۀـماقلا ، لوط  اذـک  ملعلا و  ةردـقلا و  تناک  و  ةردـقلا ، یف  رـصحنت 
. دحاولا موهفملاودعت 

ۀسدقملا هتاذ  و  اهل ، دیدحت  ریغ  نم  ققحتت  ۀفصلا ال  نال  لجوزع ، هّللا  تاذل  قباسلا ) ینعملاب   ) ۀفص تابثا  نکمی  هنا ال  قبس ، امم  حضتی 
(. هل ۀفص  تابثا  ۀقیقحلا  یف  ربتعی  يذلا  هیزنتلا  اذه  نم  یتح   ) دیدحت يا  نم  ۀهزنم 

یلاعت هّللا  تافص  یناعم 

لماـکت یف  یعـست  یـش ، یف  ترهظ  اـم  یتم  ۀـتبثملا  تافـصلا  هذـهف  تافـص ، لکـشب  رهظت  یتلا  تـالامکلا  نم  اریثک  ملاـعلا  یف  نا  ملعن 
. رجحلاک یح  ریغ  مسج  عم  ناسنالاک  یح  مسج  ۀنراقم  نم  کلذ  حضتیامک  رثکا ، ۀمیق  هحنمت  و  فصتملا ،

جردتت اهلعج  و  هیطعی ، ) یـشلا ال  دقاف   ) اهحنم املاهل  ادـقتفم  وه  ناک  ام  اذإ  و  یلاعت ، هّللا  اهحنم  دـق  تالامکلا  هذـه  هنا  هیف  کش  امم ال 
. یعقاو لامک  لک  ةردقلا و  ملعلاب و  فصتی  قلاخلا ، نا  میلسلا ، لقعلا  مکحل  اقفو  لاقی ، نا  بجی  اذه  یلعف  لامکلا ، قیرط  یف 

. ۀقلخلا ماظن  یف  ۀحضاو  ةایحلا  راثآ  یلاتلاب  ةردقلا و  ملعلا و  راثآ  ناف  اذه ، نع  الضفو 
اهنم ةدحاو  لک  اذک  و  هتاذ ، نیع  ۀقیقحلا  یف  اهناف  هل ، تافـص  تربتعا  نا  هذه  تالامکلاف  ۀیهانتم ، ریغ  ةدودحم و  ریغ  هّللا  تاذ  نا  امبو 

ۀقیقحلا یف  و  موهفملا ، یف  رـصحنت  اهنافاهـسفن  تافـصلا  نیب  و  تافـصلا ، تاذلا و  نیب  دـهاشی  يذـلا  فالتخالااما  و  يرخالا ، نیع  یه 
. ماسقنالل لباق  ریغ  دحاو  ادبم  يوس  كانه  سیل 

تابثالا و یفنلا و  نیب  مهعضی  و  لامکلا ) لصا  یفن  وا  فیـصوتلاب ، ۀیدودحملا   ) هابتـشالا اذه  لثم  یف  اوعقی  یک ال  هیعبتم  مزلی  مالـسالاف 
. اذکهو نیعب ، يری ال  و  نذاب ، عمسی ال  وهف  نیرخالا ، ةردقک  تسیل  و  ةردقلا ، هل  و  هریغ ، ملعکال  ملاع  هّللا  ناب  داقتعالاب  مهرمای 

تافصلا یناعم  یف  حیضوتلا  نم  دیزم 
و رثکا ، ۀیدوجو  ۀمیق  اهب  فصتملا  حنمت  ۀیتابثا ، ناعم  اهیلا  انرشا  امک  ۀیلامکلا  تافصلاف  صقن  تافص  لامک و  تافـص  ناعون : تافـصلا 

تافـصاما و  رداق ، ریغ  ملاع و  ریغ  یح ، ریغ  رخآ  دوجوم  عم  رداق ، ملاـع  یح  دوجوم  ۀـنراقم  نم  کـلذ  حـضتی  و  عسوا ، ۀـیدوجو  اراـثآ 
. اهریاغت تافص  یهف  صقنلا ،

زجعلا لهجلا و  لثم : دوجولا ، میق  نم  عون  یلا  و  لامکلا ، یلا  رقتفت  ۀیفنم ، ینعملا  بسحب  اهدجن  صقنلا ، تافـص  یف  رظنلا  نعمن  امدـنع 
. اهلاثما مقسلا و  حبقلا و  و 

انه نم  و  ةردـقلا ، ینعی  زجعلا  یفن  و  ملعلا ، ینعی  لهجلا  یفن  نا  امک  لامکلا ، تافـص  ینعت  صقنلا  تافـص  یفن  ناـف  مدـقت  اـم  بسحو 
: یلاعت هلوق  یف  امک  هنع ، صقن  ۀفص  لک  یفنی  و  رشابم ، لکشب  یلاعت  هّلل  ۀیلامک  ۀفص  لک  تبثی  میرکلا  نآرقلا  دجن 

.« هّللا يزجعم  ریغ  مکنا  اوملعا  و  مون ، ۀنس و ال  هذخات  ال  یحلا ، وه  و  ریدقلا ، میلعلا  وهو  »
هناف ۀیدودحملا ، ینعت  ال  هیلع ، قلطت  ۀیلامک  ۀفص  ۀیا  نافاذه  یلعف  ۀیاهن ، دح و  هل  سیل  ۀقلطم ، ۀیعقاو  یلاعت  هّللا  نا  هتظحالم  ردجت  اممو 

ۀیدودحملا نع  ةدیعب  یهف  ۀقیقح  هل  تبثت  ۀفص  لک  و  ۀثداح ، ۀیلاح  ۀفـص  لک  نم  هزنم  و  ناکم ، وا  نامزبددحی  مسج و ال  ةدامب و  سیل 
: لئاقلا وه  و 

.« یش هلثمک  سیل  »
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لعفلا تافص 

. لعفلا تافص  تاذلا و  تافص  یه  و  رخآ ، اماسقنا  مسقنت  قبس ) امع  الضف   ) تافصلاف
اناسنا ضرتفن  نا  عیطتـسن  و  رداقلا ، یحلا  ناسنالا  یف  هذه  ققحتتف  ةردقلا ، ملعلا و  ةایحلا و  لثم  فوصوملاب ، ۀـمئاق  نوکت  انایحا  ۀفـصلاف 

نم دبالف  ۀفصب  فصتی  نا  فوصوملا  دارا  اذاف  بسحف ، فوصوملاب  ققحتی  هنا ال  ةرات  يرن  هریغ ، ضرتفن  مل  ولف  تافـصلا ، هذهب  افـصتم 
، الثم قرولا  ةاودلا و  ملقلا و  هیدل  رفوتی  ام  دنع  ۀباتکلا  عیطتسیامنا  ناسنالا  نال  اهرئاظن ، و  بلطلا ، ۀباطخلا ، ۀباتکلا ، لثم  رخآ ، یش  ققحت 

هذه ققحت  ناسنالل  ضرتفن  نا  یفکی  و ال  بولطملا ، رفوتی  ام  دنع  ابلاط  نوکی  نا  عیطتسی  و  عمتسم ، ققحت  دنعابیطخ  نوکی  نا  عیطتسی  و 
. تافصلا

يذـلا و  یناثلا ، عونلا  اما  لوالا و  عونلا  نم  یه  تاذـلا ) نیع  هیلا  ةراشالا  تقبـس  اـمک   ) یلاـعت هّلل  ۀـیقیقحلا  تافـصلا  نا  حـضتی  اـنه  نم 
نا نکمیال  هدوجو ، عم  اهدجوی  ۀفـص  لک  و  دوجولا ، ۀلحرم  یف  هدـعب  یتای  و  هل ، قولخم  هریغ  یـش  لک  ناف  رخآ ، یـشل  هققحت  مزلتـسی 

. یلاعت هتاذ  نیع  وا  هتاذل  ۀفص  ربتعت 
لب هتاذ ، نیع  نکت  مل  اهلاثما ، و  قزارلا ، و  تیمملا ، و  ییحملا ، ۀینابرلا ، ۀیقلاخلا ، یه  ۀقلخلا ، ققحت  نع  یلاعت  اهب  فصتی  یتلا  تافصلاف 

. لعفلل تافص  تاذلا و  یلع  ةدئاز 
ۀقلخلا ققحت  دعب  ۀفـصلا  هذهب  فصتی  يا  ۀیقلاخلا ، لثم  تاذلا ، نم  لعفلا ال  نم  ۀفـصلا  ینعم  ذختت  نا  وه  لعفلا  تافـص  نم  دوصقملاو 

. ۀفصلا ققحت  دنع  لاح  یلا  لاح  نم  ریغتت  یک  یلاعت ، هتاذب  اهل  ۀقالع  و ال  اهدوجو ، ) ذنم  دوجوم  يا   ) اهمایق ذنم  مئاق  وهف  تاقولخملل ،
( ینعملا نع  یظفللا  فشکلا  ینعمب  مالکلا  و  بلطلا ، ینعمب  ةدارالا   ) ظفللا ینعم  نم  مهفی  يذلا  و  مالکلا ، ةدارالا و  یتفص  ۀعیشلا  ربتعت 

. یلاعت هتاذل  تافص  و  ملعلا ، ینعمب  اهنوربتعی  ۀنسلا  لها  نم  ۀیبلاغلا  لعفلا و  تافص  نم 

ردقلا اضقلا و 

للعب طبتری  ملاعلا ، اذـه  رهاظم  نم  رهظم  لک  ناف  نوناقلا  اذـهل  اقفو  و  انثتـسالا ، لبقی  ثیحب ال  نمیهمو ، راس  نوکلا ، یف  ۀـیلعلا  نوناق  نا 
کلت دوجو  متحتی  ۀـماتلا ) ۀـلعلا  یعدـت  یتلاو   ) طورـشلا کلت  لـک  رفوت  عم  و  ققحتلل ، ) ۀـمزاللا  طورـشلا  بابـسالا و  ، ) اـهدوجو دـنع 

. ةرهاظلا کلت  دوجو  ققحت  لیحتسی  هناف  اهضعب ، وا  اهلک  بابسالا  کلت  ققحت  مدع  انضرف  ول  و  ضورفملا ) لولعملا   ) ةرهاظلا
: ناعوضوم انل  حضتی  ۀیرظنلا ، هذه  یف  ناعمالا  عم 

نیب اهنیب و  ۀبـسنلا  نوکت  ۀماتلا ، ۀلعلا  کلتل  ازجالا  عم  کلذک  و  اهعمجاب ، ۀـماتلا  ۀـلعلا  عم  لولعملا »  » ةرهاظ نیب  نراقن  نا  ردـق  ول  لوالا :
زج نال  ناکمالا ، ۀبـسن  ۀصقان ) ۀلع  ربتعت  یتلاو   ) ۀماتلا ۀلعلا  ازجا  نم  لک  نیب  اهنیب و  ۀبـسنلا  تناکلو  ربجلا )  ) ةرورـضلا ۀبـسن  ۀماتلا ، ۀلعلا 

. دوجولا ةرورض  یطعی  و ال  دوجولا ، ققحتلا و  ناکما  یطعی  لولعملا  یلا  ۀبسنلاب  ۀلعلا 
ۀعومجم نم  اهلکیه  مظن  دق  و  اهرـساب ، اهیلع  ۀنمیهم  ةرورـضلا  و  هدوجو ، ققحت  یف  ۀمات  ۀلع  مزلتـسی  هئازجا  نم  زج  نوکلاف و  اذـه  یلع 
. ۀظوفحم اهل ) ۀماتلا  ۀلعلا  ریغ  عم  طبترت  یتلا  رهاوظلا   ) اهئازجا یف  ناکمالا  ۀفص  ناف  اذه ، فصولا  عمف  ۀیعطق ، ۀیرورض و  ثداوح 

امکح و نوکی  اذهل  و  قلاخلا ، دوجو  عبنت ن  هذـه  ةرورـضلا  نال  یهلالا ، اضقلاب  يرورـضلا  مکحلا  اذـه  یمـسی  هنایب  یف  میرکلا  نآرقلاف 
. ضیعبتلا وا  انثتسالا  لبقی  ذا ال  فلختلل ، لباق  ریغ  ایمتح  الداع  اضق 

: هناش لج  لوقی  و 
.« رمالا قلخلا و  هلالا  »
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: لوقی و 
.« همکحل بقعم  مکحی ال  هّللاو  »

اهنیعت یتلا  ریداقملا  عومجم  قباطی  هروهظ  لولعملا و  ققحتو  لولعملا ، یلا  اهحنمت  اهب  صاخلا  اهرادقم  اهل  ۀلعلا ، ازجا  نم  الک  نا  یناثلا :
همفل و رواجملا  اوهلا  نم  انیعم  ارادقم  ناسنالا  سفنتی  لب  قلطملا ، سفنتلا  ققحت  ال  ناسنالل ، سفنتلا  ققحت  یتلا  للعلا  الثمف  ۀماتلا ، ۀـلعلا 

اذـکه و  نیتئرلا ، یلا  اوهلا  لـصی  ثیح  سفنتلا ، يرجم  قیرط  نع  کـلذ  متی  و  ۀـنیعم ، ۀـقیرط  قفو  و  نینیعم ، ناـکم  ناـمز و  یف  و  هفنا ،
انیعم اراصبا  ققحت  لب  طرـشوا ، دیق  نود  نم  اراصبا  ققحت  مل  اهنم ) زج  وه  يذلاو   ) ناسنالا یف  اهل  ةدجوملا  للعلا  ناف  راصبالا ، ۀیؤرلا و 

. فلختت اهیف ال  قفتت  یتلا  ثداوحلا  و  ۀعیبطلا ، رهاوظ  لک  یف  ۀیراس  ۀقیقحلا  هذه  و  هل ، ۀمزاللا  لئاسولا  ۀطساوب  ۀهج ، لک  نم 
: یلاعت هلوقب  دوجولاردصم ، نوکلا و  قلاخ  یلا  اهبسنی  و  ردقلا »  » ۀقیقحلا ب هذه  یمسی  میرکلا  نآرقلاو 

.« ردقب هانقلخ  یش  لک  انا  »
: لوقی و 

.« مولعم ردقب  الا  هلزنن  ام  هنئازخ و  اندنع  الا  یش  نم  ناو  »
لک ناف  ردـقلل  اقفو  کلذـکف  هدوجو ، متحتی  و  یهلالااضقلل ، اقفو  دوجولا  ۀیرورـض  ربتعت  ۀـقلخلا  مظن  یف  ۀـثداح  ةرهاظ و  لک  نا  امکو 

. یلاعت هّللا  لبق  نم  اهل  نیعملا  رادقملا  نع  فلختتال  اهققحت  دنع  ۀثداح  وا  ةرهاظ 

رایتخالا ناسنالا و 

نا امب  و  الماک ، اطابترا  ۀـلعلاب  رهاوظلا  رئاسک  هققحت  طبتری  و  ۀـقلخلا ، ملاـع  رهاوظ  نم  ةرهاـظ  ربتعی  لـعف ، نم  ناـسنالا  هب  موقی  اـم  لـک 
. ناسنالا لاعفا  یف  رثؤت  اهرودب  اهناف  ملاعلا ، نم  يرخالا  ازجالا  رئاس  عم  طبتریو  ۀقلخلا ، ملاع  نم  زج  وه  ناسنالا 

اـضیا مزلتـسی  و  ةدارالا ، ةردقلا و  ملعلا و  مفلا و  دیلاک و  لئاسولا  مزلتـسی  اهلوانت ، ناسنالا  دیری  یتلا  زبخلا  ۀـعطق  ناف  لاثملا ، لیبس  یلعو 
رذـعتی اهادـحا  نادـقف  عم  و  ناکم ، وا  نامز  نم  يرخا ، طورـش  و  زجاحلا ، عناملا و  مدـع  و  هدـی ، لوانتم  یف  و  جراـخلا ، یف  زبخلا  دوجو 

. يرورض لعفلا  ققحت  ناف  ۀماتلا ) ۀلعلا  ققحت   ) لماوعلا کلت  لک  ققحت  عم  و  لعفلا ، ققحت 
يذلا ناسنالا  یلا  لعفلا  ۀبسن  عم  یفانتی  و ال  ناکما ، ۀبسنربتعت  ۀماتلا  ۀلعلا  ازجا  عومجم  یلا  ۀبـسنلاب  لعفلا  ةرورـض  ناف  افنآ ، انرـشا  امکو 

. ۀماتلا ۀلعلا  ازجا  دحا  وه 
وه اهئازجا و  نم  ضعب  لعف  یلا  ۀبـسنلاب  ةرورـضلا  مزلتـسیال  ۀـلعلا ، ازجا  عومجم  یلا  لعفلا  ۀبـسن  ةرورـض  و  لعفلا ، رایتخا  هل  ناـسنالا  نا 

. ناسنالا
باهذلا و و  برشلا ، لکالا و  نیب  یمی ز  هیدل ، ۀعدوملا  ۀیهلالا  ةرطفلا  مکحب  زیمی  هارن  انناف  لوقلا ، اذه  دیؤی  ناسنالل  طیسبلا  كاردالاو 
، صخشلا ةدارا  نم  ربتعی  ارـشابم ، اطابترا  ناسنالا  ةداراب  طبتری  يذلا  لوالا  مسقلا  و  ریغـصلا ، ریبکلا و  و  مقـسلا ، ۀحـصلا و  نیب  و  بایالا ،

. ناسنالا یلع  فیلکت  هیف  بترتی  يذلا  یناثلا ، مسقلل  افالخ  مذلا ، حدملا و  یهنلا و  رمالا و  عضاوم  یف  بساحیف 
هّللا ةداراب  ۀـقلعتم  ناسنالا  لاعفا  نا  يری  ناک  قیرفف  ناسنالا ، لاعفا  یلا  ۀبـسنلاب  نافورعم  نابهذـم  ۀنـسلا ، لهال  مالـسالا ، ردـص  یف  ناک 

نا یعدـی  ناک  رخالا ، قیرفلا  و  ةدارا ، رایتخا و  نم  هب  زاتمی  امل  رثا  و ال  هلاعفا ، یف  روبجم  ناسنالا  نا  یعدـی  ناکف  اهیف ، فلخت  یلاـعت ال 
. ردقلا مکح  نع  اجراخ  هنوربتعی  و  هناحبس ، هّللا  ةداراب  طابترا  هل  سیل  و  هلاعفا ، یف  لقتسم  ناسنالا 

(: ع  ) تیبلا لها  نع  يوری  اممو 
و رایتخالا ، قیرط  نع  لعفلا  دارا  دـق  یلاعت  هّللا  نا  ذا  لقتـسمب ، سیل  هلاعفا ، یف  راتخم  ناسنالا  نا  نآرقلا ، میلاـعت  رهاـظ  عم  قباـطم  وه  و 
، ةرورض تحبـصا  و  ناسنالا ، ةدارا  اهادحا  یتلا  و  ۀماتلا ، ۀلعلا  ازجا  عومجم  قیرط  نع  لعفلا  دارا  هناحبـس ، هّللا  نا  اقباس ، هنع  انربع  اماذه 
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یلا ۀبسنلابایرورض  ربتعی  لعفلا  نا  يا  هیف ، راتخم  اضیا  ناسنالا  و  يرورض ، یلاعت  هّللا  ةداراب  طبتری  يذلا  لعفلا  اذه  لثم  نا  ۀجیتنلا ، یف  و 
. ناسنالا وه  هئازجا و  دحا  یلا  ۀبسنلاب  نکمم  رایتخا و  هنکلو  هتلع ، ازجا  عومجم 

: لوقی ع ، )  ) سداسلا مامالاو 
.« نیرما نیب  رما  لب  ضیوفت  ربج و ال  «ال 

ص)  ) یبنلا ۀفرعم 

ۀماعلا ۀیادهلا  فدهلا  وحن 

لک یف  و  يرخا ، یلا  ۀلاح  نم  لوحتت  نمزلا  رورمبو  ۀبرتلا ، یف  عضوت  نا  دعب  اهل ، ةدعاسملا  لماوعلا  رفوت  دـنع  ومنلاب  ۀـطنحلا  ۀـبح  ادـبت 
ام اذإ  و  ۀلبنس ، حبـصتف  اومن ، دادزت  یتح  صاخ ، ماظنل  اقفو  اقیرط  کلـست  و  تاظحل ، لبق  امهیلع  تناکام  ریغ  الکـش  ۀلاح و  ذختت  ۀظحل 

يدـتبت ضرالا ، یلع  ۀـهکاف  ةرذـب  تطقـس  ام  اذإ  و  اذـکه ، ۀـیاهنلا و  لصت  یتح  هتاذ ، قیرطلا  تکلـس  ضرالا ، یلع  حـمق  ۀـبح  تطقس 
. ةرمثم ةرجش  حبصی  هومن و  یف  دادزی  یتح  امظتنم ، اصاخ  اقیرط  کلسی  و  رضخا ، ؤتناشغلا  قرتخیف  ومنلا  ۀکرحلاب و 

، ناویحلا کلذل  ۀفطنلا  کلت  هب  صتخت  اکولس ، کلستو  لماکتلا ، ومنلاب و  عرـشت  ما ، محر  یف  وا  ۀضیب  یف  ناویح  ۀفطن  ترقتـسا  ام  اذاو 
. عونلا کلذ  نم  لماک  درف  یلا  لصت  یتح 

دجت نل  و  ۀصاخلا ، اهترطف  اهتازیمم و  نم  ربتعی  و  ملاعلا ، یف  ۀیحلا  تانئاکلا  عاونا  نم  لک  یف  دهاشی  مظتنملا  صاخلا و  كولسلا  اذه  نا 
نیوکت یفرییغت  ثدح  ام  اذإ  و  ةرجـش ، یلا  ناویح  ۀفطن  و ال  ناویح ، یلا  حمق  ۀبح  لدبتت  نا  لیحتـسی  يا  ۀنـسلا ، هذهل  اضیقن  ةایحلا ، یف 

. هباش ام  وا  ضرم  یلا  دوعی  کلذ  یف  ببسلا  ناف  زج  وا  وضع  اهصقنی  ناب  تابن  وا  ناویح 
، لماکتلا روطتلا و  وحن  صاخ ، كولـس  یف  اهنم  عون  لک  صاصتخا  و  ۀعونتملا ، ماسجالا  ۀـقلخ  و  نوکلا ، یف  رمتـسملا  مئاقلا و  ماظنلا  نا 

: نیعوضوم جتنتسن  ۀن  یبلا  ۀیرظنلا  هذه  نم  و  عبتتم ، ققحم  يا  هرکنی  ال  هب ، صاخ  ماظن  یلا  جاتحی 
اذه اهریست  ةوق  كانه  ناک  و  اهنیب ، امئاق  اطابترا  الاصتا و  ملاعلا ، یف  ۀیحلا  تانئاکلا  عاونا  نم  عون  اهیوطی  یتلا  لحارملا  عیمج  یف  نا  ( 1

. ۀیروطتلااهلحارم لک  یف  صاخلا  ریسملا 
فدهت ۀبرتلا  یف  عضوت  ام  دنع  ةرذبلا  نا  امکف  هعون ، ینب  نیوکت  یلا  ةریخالا  هتلحرم  یف  فدهی  یلاتتملا  طابترالا  لاصتالا و  اذـه  نا  ( 2

و الماکتماناویح ، نوکت  نا  یلا  ۀـیلوالا  اهلحارم  نم  فدـهت  مالا ، محر  یف  ۀـفطنلا  اذـک  و  ةرجـش ، اشنت  نا  یلا  اـهلحارم  ذـنم  اـهقیرط  یف 
. اهتایح یف  اصاخ  اجهن  کلست  اهارن  لماکتلا  یلا  لوصولل 

قیرط یف  یلاعت  هّللا  يدهب  يدتهت  ملاعلا  یف  ۀیحلا  تانئاکلا  عاونا  نا  امک  عافدنالا ، اذه  ۀکرحلا و  هذه  دیؤی  هتامیلعت  یف  میظعلا  نآرقلاو 
: یلاعت هلوق  یف  امک  ناشلا  اذه  یف  میکحلا  رکذلا  نم  تایب  لدتسی  و  اهلامک ، اهلماکت و 

.« يده مث  هقلخ  یش  لک  یطعا  يذلا  »
: هرکذ لج  لوقی  ۀیالا 2 و 3  یلعالا ، ةروس  یفو 

.« يدهفردق يذلا  يوسف و  قلخ  يذلا  »
: هناش لج  لوقی  ۀیالا 148 : ةرقبلا  ةروس  یف  افنآ  ترکذ  یتلا  جئاتنلا  یلا  ریشی  اذکو 

.« اهیلوم وه  ۀهجو  لکلو  »
نکل قحلاب و  الا  امهانقلخ  ام  نیبعال  امهنیب  ام  ضرالا و  تاوامـسلا و  انقلخ  ام  و   » ۀیالا 38 و 39 ناخدـلا  ةروس  یف  لئاق  نم  لج  لوقی  و 

.« نوملعی مهرثکا ال 
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ۀصاخلا ۀیادهلا 

، اضیا ناسنالا  یلع  رطیست  اهنا  ملاعلا ، یف  تانئاکلا  عیمج  یلع  نمیهت  یتلا  ۀینیوکتلا  ۀیادهلا  هذه  نع  ینثتسی  یناسنالا ال  عونلا  نا  یهیدب 
ۀطـساوب یعقاولا  لامکلا  وحن  قاسی  ناسنالا  کلذـکف  ۀـیلباق ، ةردـق و  نم  هیدـل  امب  لماکتلا  وحن  هقیرط  یف  رمتـسی  نئاـک  لـک  نا  اـمب  و 

. ۀینیوکتلا ۀیادهلا 
، هب ۀـصاخ  ۀصیـصخب  زیمتی  هنکل  تابن ، وا  ناویح  نم  ۀـیحلا  تانئاکلا  عاونا  رئاس  عم  هتازیمم  هتافـص و  نم  ریثک  یف  ناـسنالا  كرتشی  دـق 

. لقعلا وه  الا و  هریغ ، نع  زاتمی  هلعجت 
ریـسیف انیح ، امـسلا  یلا  جرعی  وهف  هضارغا ، هفادها و  ققحتل  ۀنکمم ، ۀلیـسو  لک  نم  عفتنی  نإ  و  ربدتلا ، رکفتلا و  یلا  ناسنالا  وعدی  لقعلاف 

دق و  ۀطیـسبلا ، رهظ  یلعدامجلا  تابنلا و  ناویحلا و  عاونا  رامثتـسا  یف  بادی  وهف  انایحا ، راحبلا  قامعا  یف  صوغیو  یهانتماللا ، اضفلا  یف 
. هعون ینب  رامثتسا  یلا  هجتی  ناب  دحلا  اذه  زواجتی 

، ةددعتم ةایحلا  یف  هتابلطتم  و  یعامتجا ، دوجو  هدوجو  نا  امب  و  هلامک ، هتداعـس و  یف  ۀـقلطملا  هتیرح  يری  یلوالا ، هعبط  بسح  ناسنالاو 
ضرفت ذا  ۀیرحلا ، تاذـلا و  بح  اهیف  امب  اهتاذ ، زئارغلاب  نوفـصتی  مه  هعون و  انبا  عم  نواعتلاب  لب  بسحف ، هسفنب  هدـحول و  اهلانیال  یتلا  و 

عفتنی و  ۀمدخ ، مدقی  وهف  نیرخالا ، نم  اهیلع  لصحی  یتلا  عفانملا  لابق  لیبسلا  اذـه  یف  هتیرح  نم  طسقب  یحـضی  نا  عمتجملا  ۀـعیبط  هیلع 
. ضرف هارکاب و  نواعتلاب ، فصتت  یتلا  ۀیعامتجالا  ةایحلا  لبقتی  هنا  يا  تامدخ ، نم  نورخالا  همدقی  امب 

يرخا ةرات  اکبلا  ةرات و  ضرفلاب  مهـسوفن  هیلا  وبـصتام  نوققحی  ۀیادبلا ، یف  مه  نآ  ذا  نایتفلا ، لافطالا و  يدل  ۀیلج  رهظت  ۀقیقحلا  هذـهو 
عم مئالتت  ةایحلا ال  نا  نوکردـی  يرکفلا  مهروطت  بسح  و  نامزلا ، رم  یلع  نکلو  کلذ ، لـکاشام  وا  ةداـع  وا  نوناـق  لـک  نوضفری  مهف 

عابتا نم  هعمتجم ، یف  درفلا  هیلا  لصی  ام  یلا  اولـصی  یتح  یجیردـت ، لکـشب  عمتجملا  یف  درفلا  هسرامی  ام  نوسرامیف  ناـیغطلا ، ضرفلا و 
. عمتجملا نوفلای  مه  نوحبصی و  یلاتلاب  و  نوناقلا ، ننسلا و  تاداعلا و 

درف لک  تابجا  نیعی و  يذلا  وه  و  ةایحلا ، یلع  مکاحلا  نوناقلا  ةرورـض  يری  نواعتلا ، اهماوق  یتلا  ۀـیعامتجالا  ةایحلا  هلبقت  دـعب  ناسنالاو 
ةداعـسلا عمتجملادارفا  نم  لک  لانی  ذـئدنع  عمتجملا ، داس  نوناقلا و  مع  اذاف  نوناـقلا ، فلاـخی  نم  لـکلازجلا  عضی  و  عمتجملا ، دارفا  نم 

. اهانمت املاط  یتلا  ۀبولطملا ،
هب لهتـسی  ناک  املاط  و  هیلا ، لوصولا  یف  بغری  هوجری و  اذه  انموی  یلا  هتاشن و  ذنم  رـشبلا  حرب  ام  يذلا  یلمعلا  نوناقلا  وه  نوناقلا  اذـه 

تناک امل  اهیلعاضورفم ، نکی  مل  و  ۀیرـشبلا ، یلع  هققحت  لیحتـسی  رمـالا  ناـک  اذا  یعیبطلا  نم  و  هققحت ، یف  یعـسی  و  هضارغا ، هفادـها و 
. امود هیلا  فدهت 

: هلوقب يرشبلا  عمتجملا  ۀقیقح  یلا  ریشی  هناش  لج  هّللاو 
.« ایرخس اضعب  مهضعب  ذختیل  تاجرد  ضعب  قوف  مهضعب  انعفر  ایندلا و  ةایحلا  یف  مهتشیعم  مهنیب  انمسق  نحن  »

: یلاعت هلوقب  ۀینانالا  سفنلا و  بح  یلا  میکحلا  رکذلا  راشا  دقو 
.« اعونم ریخلا  هسم  اذإ  اعوزج و  رشلا  هسم  اذا  اعوله  قلخ  ناسنالا  نا  »

نوناقلا لقعلا و 

یک هئارجا  موزل  نوکردـی  و  یهلا ، يرطف  كاردا  نم  مهیدـلام  عم  سانلا  و  هرظتنی ، رـشبلا  حرب  ام  يذـلا  نوناقلا  نا  انیارل  ادـیج ، انلمات  ول 
یسریو لامکلا ، اهنیب  رـشنی  نإ  ضیعبت و  وا  زایحنا  نود  ةداعـسلا  یلا  ۀیرـشبلا  ریـسی  نا  عیطتـسی  يذلا  نوناقلا  وه  مهتداعـس ، مهل  نمـضی 

ول و  لقعلا ، هماوق  يذلا  نوناقلا  اذه  لثم  ۀیرشبلا ، ةایح  نم  تضم  ۀبقاعتم  لایجا  لاوط  نالا  یتح  ۀیرشبلا  كردت  مل  یهیدلا  نم  هدعاوق و 
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. اهتاعمتجم یف  هب  مزتلت  تناک  و  ربدت ، لقعت و  نم  هب  زاتمت  امب  ۀلیوطلا  اهتایح  یف  ۀیرشبلا  هتمهفلدوجولا  زیح  یلا  ردصی  نا  ردق 
ةرطفلا و ثیح  نم  ۀیرشبلا  دشری  و  ةداعس ، نم  ۀیرـشبلا  هیلا  اوبـصت  امل  بیجتـسی  ثیحب  ماع ، لماک  نوناق  كانه  ناک  ول  حضوا ، ةرابعبو 

مل نکلو  هتایح ، یف  تایرورـضلا  رئاس  اذک  و  هرـضی ، وا  هعفنی  ام  كردی  امک  ۀـیلقع ، تاناکما  نم  هیدـلامب  ناسنا  لک  هکردال  نیوکتلا ،
قیدصت مارتحا و  دروم  اهدجن  ۀیرـشب ، عماوج  وا  صاخـشاوا ، مکاح  صخـش  لبق  نم  عضوت  یتلا  نیناوقلا  دعب و  نوناقلا  اذه  لثم  ققحتی 

یف كارتشا  هجودـجت  نل  و  اوعلطی ، مل  نورخآ  و  اـهفرع ، اـهیلع و  علطا  نم  كاـنه  نیرخآ و  يدـل  ضارتعا  ضفر و  دروم  و  ۀـئف ، يدـل 
. نیناوقلا هذه  كاردا  یف  ۀیهلالا  ةرطفلاب  نوفصتی  مه  نآ  و  رشب ، مهنوک  یف  نوکرتشی  مه  نآ  امب  ۀیرشبلا  تاعمتجملا 

( یحولا  ) یمسی ب ام  وا  زومرملا ، روعشلا 

اذه ةرورـض  يرت  یتلا  ۀماعلا ، ۀیادهلا  ۀیرظن  یـضتقمبو  لقعلا ، هکردی  ال  ۀیرـشبلل ، ةداعـسلا  نمـضی  يذلا  نوناقلا  نا  حضتی ، مدـقت  اممو 
و ةایحلل ، ۀـیعقاولا  تابجاولا  یلا  هدـشری  یک  کلذ ، كردـی  یناسنالا  عونلا  نیب  زخا  زاـهج  دوجو  نمدـبال  يرـشبلا ، عونلا  یف  كاردـالا 

لثم دوجو  نا  یعیبطلا  نم  و  یحولا »  » یمـسی ب ام  هنا  سحلا ، لـقعلا و  ریغ  وه  كاردـالا  روعلا و  اذـه  و  عیمجلا ، دـی  لواـنتم  یف  نوکت 
ةذـل كاردا  نا  نیح  یف  لسانتلل ، ناسنالا  یف  ۀـعدوملا  ةوقلا  یف  وه  امک  رـشبلا ، دارفا  عیمج  یف  نوکی  نا  متحتیـال  رـشبلا  یف  ةوقلا  هذـه 

یف لاحلا  وه  امک  زومرم ، روعـش  وه  دارفالا ، يدل  رهظیال  يذـلا  یحولا »  » روعـش و  مهغولب ، دـنع  دارفالا  یف  ققحتی  هل ، بهاتلا  و  جاوزلا ،
. هیدل فورعم  ریغ  كاردالا  اذه  یقبیف  غولبلا ، نس  یلا  لصی  مل  نم  دنع  جاوزلا  یف  ةذللاروعش  كاردا و 

: هلوقب لقعلا ، زجع  ۀعیرشلا و  یلا  ۀبسنلاب  یحولا )  ) نع هباطخ  یف  ریشی  یلاعت  هّللاو 
« هدعب نم  نییبنلا  حون و  یلا  انیحوا  امک  کیلا  انیحوا  انا  »

.« لسرلا دعب  ۀجح  هّللا  یلع  سانلل  نوکی  الئل  نیرذنم  نیرشبم و  السر  »

ةوبنلا ۀمصع  ایبنالا و 

اوماقا اذـه  مهئاعدا  یف  و  ةوبنلا ، و  یحولا »  » اوعدا نمماوناک  یلاعت  هّللا  اـیبنا  نا  اـهرکذ  قبـس  یتلا  یحولا )  ) ۀـیرظن دـیؤی  اـیبنالا  روهظ  نا 
يدـیا لواـنتم  یف  هولعج  ةداعـسلا و  مهحنمی  يذـلا  نوناـقلا  وه  ـالا و  هناحبـس ، هّللا  ۀعیرـش  هیوتحتاـم  ساـنلا  اوغلب  و  نیهاربلا ، جـجحلا و 

، الؤه قتاع  یلع  سانلا  ۀیاده  هّللا  لعجف  ۀـلق ، اوناک  نمز  لک  یف  مهروهظ  دـنعف  ةوبنلا ، و  یحولا »  » نوزاتمی ب ایبنالا  ناک  امل  و  عیمجلا ،
. ةوعدلا کلت  لمتکت  متت و  معتل و  الا  کلذ  ام  و  غالبا ، ةوعد و  نم  اورما  امب 

، سانلا یلا  هلاصیا  هظفح و  یف  و  یلاعت ، هّللا  بناج  نم  یحولا »  » یقلت یف  اطخلا  نم  نونوصم  مهف  ایبنالا ، ۀمـصع  بوجو  حضتی  انه  نمو 
ۀیادـهلل ۀـثالثلا  ناکرالا  یلع  لمتـشی  هغـالبا ، هظفح و  رکذ و  اـمک  یحولا  یقلت  نـال  اـطخلا ، ۀیـصعملا و  نعدـعبلا  لـک  نودـیعب  مهناـف 

. نیوکتلا یف  اطخ  كانه  نوکی  ناب  ینعم  و ال  ۀینیوکتلا ،
ةوعدلا و ۀحصب  مهنانئمطا ، سانلا و  ۀقث  بلس  بجویو  ةوعدلا ، فلاخی  لمع  غالبالا ، ةوعدلا و  ادا  نع  فلختلا  ۀیصعملا و  نا  نع  الـضف 

. ةوعدلل یساسالا  فدهلا  ضرغلا و  یفتنی  کلذل  ۀجیتن  و  اهقدص ،
: هلوقب دیجملا  هباتک  یف  ایبنالا  ۀمصع  یلا  ریشی  هناش  لج  قلاخلاو 

.« میقتسم طارص  یلا  مهانیده  مهانیبتجاو و  »
: اضیا لئاقلا  وه  و 

تالاسر اوغلبا  دق  نا  ملعیل  ادصر ، هفلخ  نم  هیدی و  نیب  نم  کلـسی  هناف  لوسر  نم  یـضترا  نم  الا  ادحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  »
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.« مهبر

ۀیوامسلا عئارشلا  ایبنالا و 

لیبس یف  مهل  اجهن  هذاختاب  و  نیدـلا ، وه  ۀـیهلالا  ماکحالاوربخلا  لیبس  یلع  سانلا  مهغالبا  و  یحولا )  ) قیرط نع  ایبنالا  هیلع  لصح  ام  نا 
. ةداعسلا مهل  نمضی  ۀیناسنالا ، تابجاولا  فئاظولا و  ةایحلا و 

، ۀیـساسا تادـقتعم  ۀـعومجم  یلع  يوتحی  يداقتعالا  بناجلاف  یلمعلا : يداقتعالا و  نیبناـج : یلع  ماـع  لکـشب  یهلـالا  عیرـشتلا  لمتـشی 
عابتا ققحتی  مل  اهدحا  لمها  اذإ  و  داعملا ، ةوبنلا و  دیحوتلا و  ۀثالثلا : ۀماعلا  سـسالا  یه  و  هتایحل ، اساسا  اهذختی  نا  ناسنالا  یلع  ضرفت 

. نیدلا
ماما یلاـعت و  هّللا  ماـما  ناـسنالا  اـهب  دـیقتی  ۀـنیعم  فئاـظو  یلع  يوتحت  ۀـیلمع  ۀـیقالخا  فئاـظو  ۀـعومجم  نم  فلاـتی  یلمعلا ، بناـجلاو 

. ۀیرشبلا تاعمتجملا 
، نیتاه نم  لک  و  لامعالا ، قـالخالا و  نیمـسق : یلع  ناـسنالل  تمظن  یتلا  و  ۀیوامـسلا ، عئارـشلا  یف  ۀـیعرفلا  تاـبجاولا  مسقنت  اـنه  نمو 

. اضیا نیمسق  یلا  مسقنت 
ةالصلا و اذک  و  عوشخلا ، و  یضرلا ، میلستلا و  صالخالا و  نامیلا و  ۀفـص  قلخلا و  یهف ، قلاخلا  هّللاب  طبترت  یتلا  لامعالا  قالخالا و  اماف 

. هبرل هتیدوبع  ناسنالا و  عوشخ  نع  ربعت  و  تادابعلا ، یمست  لامعالا  نم  ۀعومجملا  هذه  و  اهریغ ، ۀیدفلا و  موصلا و 
بادب طبتری  ام  اخـسلا و  و  ۀلادعلا ، و  ةدعاسملا ، و  عونلا ، بحک  ۀنـسحلا ، تافـصلا  یهف  لامعالا ، قالخالا و  نم  عمتجملاب  قلعتی  ام  اماو 

.« تالماعملا  » مست ي ب ام  یه  ۀصاخلا  لامعالا  هذه  و  اهریغ ، ۀلماعملا و  و  ةرشاعملا ،
اذـه روهظ  نإ  و  نامزلا ، رورمب  لـماکتی  يرـشبلا  عمتجملا  و  ۀـیجیردت ، ةروصب  لاـمکلا  وحن  هجتی  یناـسنالا  عونلا  ناـف  يرخا  ۀـهج  نمو 
قیرط نع  هیلا  لوصولا  نکمی  ذا   ) یجیردـتلا لماکتلا  اذـه  میرکلا  نآرقلا  دـیؤی  و  ۀیوامـسلا ، عئارـشلا  یف  يرورـض  لـماکتلا  نم  خـسنلا 

: یلاعت هلوقب  ۀقباسلا ، عئارشلا  نم  لمکا  ۀقحاللا  عئارشلا  نا  هتایآ ، نم  دافتسی  امم  و  لقعلا ، )
.« هیلع انمیهم  باتکلا و  نم  هیدی  نیب  امل  اقدصم  باتکلا  کیلع  انلزناو  »

نا یعیبطلا  نم  و  ۀـیدبا ، تسیل  ملاعلا  اذـه  یف  ۀیرـشبلا  تاعمتجملا  ةاـیح  نا  میرکلا ، نآرقلا  هب  حرـصی  و  ۀـیملعلا ، تاـیرظنلا  هنیبت  اـممو 
و ۀنیعم ، ۀلحرم  یف  لمعلا  داقتعالا و  ثیح  نم  ۀیناسنالا  فئاظولا  عیمج  فقوتتس  ۀهجلا ، هذه  نمف  هانتمریغ ، نکی  مل  اهعون  ینبل  لماکتلا 
و ۀـیلمعلا ، نیناوقلا  ثب  و  داقتعالا ، لامکلا و  لحارم  نم  ۀـلحرمرخآ  یلا  لصتـس  ام  اموی  اضیا  ۀعیرـشلا  ةوبنلا و  ناف  ۀـقیقحلا ، هذـهل  اـعبت 

. اهل ۀمتاخلا  ۀیاهنلا و  نوکت  کلذب 
ۀیوامسلا نایدالا  رخآ  وه  ص )  ) دمحمل هراتخا  يذلا  نیدلا  مالـسالا ، ناب  حرـصی  ۀقیقحلا و  هذه  حضوی  میرکلا  نآرقلا  نا  يرن  انه  نمو 

یف امک  تابجاولا ، فئاظولا و  عیمج  یلع  يوتحی  مالـسالا  و  ایبنالا ، متاخ  وه  ص )  ) مرکالا یبنلا  و  خـسنیال ، زیزعلا  باتکلا  و  اهلمکا ، و 
: یلاعت هلوق 

.« هفلخ نم  هیدی و ال  نیب  نم  لطابلا  هیتای  زیزع ال  باتکل  هناو  »
: اضیا لوقی  و 

.« نییبنلا متاخ  هّللا و  لوسر  نکل  مکلاجر و  نم  دحا  ابا  دمحم  ناک  ام  »
: یلاعت هلوق  و 

.« ئش لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلزنو  »
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ةوبنلا و  یحولا )  ) لیلد ایبنالا و 

یلع امهب ، ۀـطبترملا  رومالا  ةوبنلا و  و  یحولا )  ) عوضوماورـسف دـق  ةوبنلا ، و  یحولا )  ) عوضوم یف  اوققح  نیذـلا  مویلا  اـملع  نم  ریثکلا  نا 
ضرغل و  ۀیرـشبلا ، یبحم  ۀـیلاع ، ممه  يوذ  اراهطا ، اسانا  اوناک  اـیبنالا  نا  مهلوقب  عاـمتجالا ، ملع  سفنلا و  ملع  اـهیلع  موقی  یتلا  سـسالا 

سانلا اوعد  و  ۀصاخ ، نیناوق  اوعـضو  اومظن و  ایقلخ ، ۀطحنملا  تاعمتجملا  ۀیکزت  اذک  و  ۀیونعملا ، ۀیداملا و  ۀیحانلا  نم  اهروطت  اهمدقت و 
ملاعلا یلا  مهتمظنا  مهراکفا و  اوبـسنی  نا  الا  مهنم  ناک  امف  لقعلا ، قطنملا و  ماما  اوعـضخی  مل  تقولا  کلذ  یف  ساـنلا  ناـک  اـمل  و  اـهیلا ،

ام و  سدـقلا ، حور  یه  مهحور  نا  ضعب  داقتعا  ناک  مهتداـیقل و  مهوعـضخی  و  ساـنلا ، یـضر  اوبلجی  نا  کلذـب  اوعیطتـسی  یک  يولعلا 
يذـلا مالکلا  و  ۀیوامـسلا ، ) ۀعیرـشلا   ) الا کـلذ  نم  جتنتـست  یتلا  تاـبجاولا  فئاـظولا و  اـم  و  ةوبنلا » یحولا و   » ـالا یلجتی  يذـلا  رکفلا 

.« يوامسلا باتکلا   » یمسی ناک  کلذ  نمضتی 
هذه نالطب  یف  کشیال  ایبنالا ، اهب  اج  یتلا  عئارشلا  یلااذک  و  میرکلا ، نآرقلا  ۀصاخ  و  ۀیوامسلا ، بتکلا  یلا  فاصنا  لماتب و  رظنی  يذلاف 

هنوکردـیاوناک املک  و  صولخلا ، افـصلا و  قدـصلاب و  نوفـصتی  الاجر  اوناـک  لـب  ۀسایـس ، لاـجر  اونوکی  مل  اـیبنالا  نا  کـلذ  و  ۀـیرظنلا ،
، مهیلع ضیفی  ایبیغ ، ادادما  و  ازومرم ، اروعـش  كانه  نا  وه  هنومعزی  اوناک  املک  و  هب ، نولمعی  اوناک  هب  نولوقی  اوناک  املک  و  هب ، نوهوفتی 

. مهداشرا سانلا و  غالال  یلاعت ، هّللا  بناج  نم  ۀیملعلا  ۀیداقتعالا و  فئاظولا  نوقلتی  قیرطلا  اذه  نع  مه  نآ  و 
ۀعیرـشلا ۀحـص  ناف  لقعلا ، قفاوت  یبنلا  اهب  اج  یتلا  ۀعیرـشلا  نوکت  نا  یفکی  و ال  لیلد ، ۀجح و  یلا  جاتحی  ةوبنلا  اعدا  نا  حضتی  انه  نمو 

اذه و  یلاعت ، هّللا  لبق  نم  ۀـیلوؤسملا  هذـه  هب  تطینا  دـق  و  ةوبنلا ، و  یحولا )  ) يولعلا ملاعلاب  لاصتا  یلع  هنا  وهو  تابثالل ، رخآ  قیرط  اهل 
. هتماقا دنع  لیلد  یلا  دقتفی  اعدالا 

. مهاوعد قدصل  ةزجعملاب  ایبنالا  نوبلاطی  اوناک  میرکلا ) نآرقلا  هب  ربخی  امک   ) سانلا نم  جذسلا  نا  دجن  اذه ، یلعو 
و سانلا ، رئاس  یف  الـصحیل  انوکی  مل  لسرملا ، امهیعدـی  نیذـللا  ةوبنلا ، و  یحولا )  ) نا وه  حیحـصلا  جذاـسلا و  قطنملا  اذـه  نم  جتنتـسیو 
و یلاعت ، هّللا  مالک  یلا  یغـصی  اهتطـساوب  یتلا  و  هب ، ةداعلا  قرخی  وحنب  هیبن  یلاعت  هّللا  اـهعدوا  دـق  ۀـیبیغ  ةوق  نم  دـبال  و  هلثم ، مه  نیذـلا 

قدصی یک  رخآ ، زجعم  یلع  هنیعی  نا  یلاعت  هّللا  نم  دیری  لوسرلاف  احیحـص ، زجعملا  اذه  ناک  اذإ  و  هتیلوؤسمل ، اقفو  سانلا  یلا  اهلـصوی 
. هاعدم هتوبن و  سانلا 

امل اقفو  وا  ادتبا  اما  ةزجعملاب  اوتای  نا  مهتوبن  تابثال  ایبنالا  یلع  و  حیحـصلا ، قطنملا  قفاوی  رما  ةزجعملاب  ایبنالا  سانلا  ۀـبلاطم  نا  حـضتیو 
. عمتجملا هب  بلاطی 

. مهایا سانلا  ۀبلاطمدعب  وا  ادتبا  اما  ایبنالا  زجاعم  یلا  ریشی  و  قطنملا ، اذه  دیؤی  میرکلا  نآرقلاو 
وه و  لیلدـب ، امعدـم  نکی  مل  مهمالک  نا  الا  ةداعلا ، ) قرخ   ) ةزجعملا اورکنی  مل  مه  نآ  عم  نیققحملا  نم  ریثکلا  نا  یلا  ةراشالا  ردـجتو 
ۀیا ققحتت  نل  و  ۀیمئاد ، اهنا  لیلد  يا  انیدا  سیل  و  صحفلا ، ۀبرجتلاب و  تناک  نالا  یتح  اهیلع  انلـصح  یتلا  ثداوحلل  بابـسالا  للعلا و  نا 
( ، ددعلا 3 ۀیجوزک   ) اهتماقا لیحتـسی  وا  لقعلل  ۀفلاخم  نکت  مل  ایبنالا  یلا  بسنت  یتلا  زجاعملا  اما  و  اهبابـسا ، اهللعب و  الا  ةرهاظ  وا  ۀـثداح 

. اضیا نیضاترملا  نم  عمسی  يری و  ةداعلا  قرخ  عوضوم  نا  نیح  یف  ةداعلل  قرخ  اهنکل 

ایبنالا ددع 

حرصی مل  هنا  الا  مهضعب ، امسا  رکذی  و  ایبنالا ، ةرثک  میرکلا  نآرقلا  دیؤی  و  اوثعب ، اولسرا و  نیریثک  ایبنا  نا  نیضاملا ، خیرات  ییف  لقنی  امم 
. مهددعب

( ، ص  ) مرکالا یبنلا  نع  يرافغلا » رذ  یبا   » نع لقنت  یتلا  ۀفورعملا و  ۀیاورلا  نا  الا  ۀیعطق ، ةروصب  تایاورلا  نم  مهددـع  یع  لصحن  ملو 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 595 

http://www.ghaemiyeh.com


. یبن فلا  نورشع  ۀعبرا و  ۀئام و  ایبنالا  ددع  نا  اهیف  نیبی 

ۀیوامسلا عئارشلا  ۀلمح  مزعلاولوا ، ایبنالا 

میهاربا و حون و  مه  و  ۀیوامـس ، عئارـشب  اواج  دـق  مهنم  ۀـسمخ  نا  لب  عئارـشب ، اوتای  مل  مهلک  ایبنالا  نا  میرکلا ، نآرقلا  نم  دافتـسی  اـممو 
. مهعئارش یف  مزعلا  یلوا  نوعبتی  مهناف  ایبنالا  رئاس  اما  و  مزعلاولوا ، مه  الؤهو  ص ، )  ) دمحم یسیع و  یسوم و 

: یلاعت هلوق  و 
.« یسیع یسوم و  میهاربا و  هب  انیصو  ام  کیلا و  انیحوا  يذلا  احون و  هب  یصو  ام  نیدلا  نم  مکل  عرش  »

: یلاعت لوقی  و 
.« اظیلغ اقاثیم  مهنم  انذخا  میرم و  نب  یسیع  یسوم و  میهاربا و  حون و  نم  کنم و  مهقاثیم و  نییبنلا  نم  انذخا  ذاو  »

ص)  ) دمحم ةوبن 

. نوملسملا هب  نمآ  دقو  عئارشلا ، بتکلاب و  نوزاتمی  اوناک  نیذلا  ایبنالا ، رخآ  ص )  ) دمحم انیبن  ربتعی 
« مشاه ینب   » ۀلیبق یف  زاجحلا ، ندم  نم  ۀکم »  » ۀنیدم یف  ۀنـس ، نیـسمخ  ثالثب و  يرمقلا  يرجهلا  خیراتلا  دب  لبق  ص )  ) دمحم یبنلا  دلو 

. ۀیبرعلا لئابقلا  فرشا  نم  یه  یتلا  و  شیرق ، نم 
دهعت یتح  لجالا ، هافاو  ام  ناعرـس  يذلا  بلطملادبع »  » هیبال هدج  هلفکت  و  هتلوفط ، لئاوا  ذنم  هیوبا  دقف  دق  و  ۀنمآ »  » هما و  هّللادـبع »  » هوبا

. هراد یف  هعم  هنکسا  و  بلاطوبا »  » همع هتیبرت 
دعب هنکلو  ایما ، ص )  ) دمحم یبنلا  ناک  غولبلا  نس  لبق  کلذ  ماشلا و  یلا  ۀیراجت  ةرفس  یف  همع  بحص  دق  و  همع ، تیب  یف  اشن  عرعرت و 

و اهلاوما ، یلع  افرـشم  تایـشیرقلا ، يرثا  نم  تناک  یتلا  و  ۀجیدخ )  ) هتلعج کلذل ، ۀجیتن  و  هتناما ، هبدا و  هلقعب و  رهتـشا  دشرلا ، غولبلا و 
. ۀیراجتلا اهروما  ةرادا 

هیلع ۀجیدخ  تحرتقا  یتح  ةرتف ، ضمت  مل  و  ۀمج ، احابرا  لان  دقف  هغوبن  رثا  و  ةراجتلا ، ضرغل  ماشلا  یلا  ۀـیناثلا  ةرملل  ص )  ) دـمحم رفاس 
ناک نیعبرالا ، نس  هغولب  یتح  نیرشعلا و  ۀسماخلا و  نس  یف  ناک  ثیح  جاوزلا  دعب  و  اهحارتقا ، یلع  ص )  ) دمحم قفاو  جاوزلا ، عوضوم 

و مانصالا ) ةدابع  وه  تقولا  کلذ  یف  دئاسلا  نیدلا  ناب  املع  ، ) امنصدبعی نکی  مل  هتناما و  هریبدت و  یف  ةرهش  یلع  لصحف  هلمع ، سرامی 
. ةدابعلل فکتعی  ناک  انایحا 

روس نم  ةروس  لوا  هیلع  تلزن  و  غـلبی ، نا  رما  و  ارح »  » راـغ یف  ةداـبعلل  اـغرفتم  ناـک  اـم  دـنع  هرمع  نم  نیعبرـالا  یف  ةوـبنلل  هّللا  هراـتخاف 
دعب و  هب ، نمف  مالسالا  هیلع  ضرعف  قیرطلا ، یف  مالـسلا » هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع   » همع نبا  يارف  هسفن ، مویلا  یف  هتیب  یلا  عجر  و  نآرقلا ،

. ۀجیدخ هتجوز  تملسا  تیبلا ، هلوخد 
غلبی نا  ۀیناث  رما  مث  ۀیرس ، اهلعج  هتوعد و  نامتک  یلا  رطـضا  یتح  ۀملؤم ، ۀفینع  ۀهجاوم  سانلا  نم  هتوعد ، دب  دنع  ص )  ) یبنلا هجاو  دقو 

(. ع « ) بلاط یبا  نب  یلع   » يوس هب  نمؤی  مل  ذا  دجت ، مل  اهنکلو  نیبرقالا ، هتریشع  هتوعد 
يذالاب ۀنورقم  ۀکم  لها  نم  لعفلا  دودر  دهاش  یتح  ةوعدلا  یبنلا  نلعا  نا  ام  و  یلاعت ، هّللا  نم  رماب  هتوعد  ص )  ) یبنلا نلعا  کلذ ، دعبو 

موقت تناک  یتلا  تاداهطضالا  رثا  مهراید  كرت  یلا  نیملسملا  ضعب  رطضا  امم  اثیدح ، اوملسا  نیذلا  نیملـسملل  هل و  ۀبـسنلاب  بیذعتلا  و 
« بلاط یبا  بعـش   » یف مشاه  ینب  هتلیبق  نم  دارفا  و  بلاـط » وبا   » همع عم  ص )  ) میرکلا یبنلا  نصحت  و  ۀـشبحلا ، یلا  اورجاـهف  شیرق ، اـهب 

. بعشلا نم  جورخلااوعیطتسی  مل  و  مهرشاعی ، مل  و  دحا ، مهلماعی  ملف  ةدشلا ، طغضلا و  نم  ۀیاغ  یف  نینس ، ثالث  ةدمل 
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و ۀملاسملا ، قیرط  نع  انایحا  نوئجتلی  اوناک  و  مههاجتاهعاونا ، لکب  ازهتـسالا  ۀناهالا و  اذیالا و  نم  اهمانـصا ، ةدبع  ۀـکم و  رافک  هتنی  ملو 
مهدیعو مهدعو و  ناک  و  رخا ، انایحا  ناطلـسلا  ۀسائرلا و  هیلع  اوحرتقا  دق  و  هتوعد ، نع  ص )  ) یبنلا اوفرـصی  یک  ۀلئاطلا  لاومالاب  دـعولا 

. هتدارا همزع و  یف  دیزی  امم  کلذ  ناک  و  ص ، )  ) یبنلا دنع  نایس 
: الئاق یبنلا  مهباجاف  ۀسائرلا ، ریثکلا و  لاملا  ةرم  هیلع  اوحرتقا  دقو 

.« هتکرت ام  هیف ، کلها  وا  هّللا ، هرهظی  یتح  رمالا  اذه  كرتا  نا  یلع  يراسی  یف  رمقلا  و  ینیمی ، یف  سمشلا  اوعضوول  هّللاو  »
ۀیفولا هتجوز  تیفوت  و  بلاـطوبا ، همع  یفوت  یتـح  نمز  ضمی  مل  هتثعب و  نم  ةرـشاعلا  ۀنـسلا  یلاوـح  بلاـط » یبا  بعـش   » نم یبـنلا  جرخ 

. اضیا
و لیللا ، رخآ  یف  هیلع  اولمحی  یک  بناج ، لک  نم  هراداورـصاحف  هلتقل ، اوططخی  نا  یلا  ۀـکم  رافک  اعد  امم  اـجلم ، ص )  ) یبنلل نکی  ملف 

. هعجضم یف  ابرا  ابرا  هوعطقی 
هراد و نم  هتیانع  هّللا و  ۀـیاعرب  الیل  جرخ  هشارف ، یف  ع )  ) ایلع فلختـساف  برثی »  » یلا ةرجهلاب  هرما  و  رمـالاب ، هعلطا  هناـش  لـج  هّللا  نکلو 
، هیلا لوصولا  نمادعالا  سئی  نا  دعب  مایا ، ۀثالث  دعب  راغلا  نم  جرخ  و  ۀمرکملا ، ۀکم  نع  خسارف  ةدع  دعبیراغ  یف  یفتخا  و  ادـعالا ، زاتجا 

(. برثی  ) یلا هقیرط  عباتی  ص )  ) یبنلا ذخا  ذئدنع  نیسئای ، ۀکم  یلا  اوداعف  اهیلاوح ، ۀقطنملا و  کلت  یف  اوبقن  اوثحب و  نا  دعب  و 
. مهسفنا مهلاوما و  هل  اومدق  و  ۀغلاب ، ةوافحب  هولبقتساف  هوعیاب ، و  مهدایسا ، مهرابک و  هب  اونمآ  دقف  برثی »  » لها اما 

یف رقتـست  تناک  یتلا  ۀـیدوهیلا  فئاوطلا  عم  دـقعو  برثی )  ) ۀـنیدم یف  ریغـص ، یمالـسا  عمتجم  لوا  ةرم ، لوـال  و  ص )  ) لوسرلا سـساف 
ب برثی »  » ۀنیدم تفرع  و  ۀیمالـسالا ، هتوعد  رـشنب  ماق  و  ۀقطنملا ، کلتل  ۀیوقلا  ۀـیبرعلا  لئابقلا  عم  اذـک  و  تادـهاعم ، اهفارطا  ۀـنیدملا و 

.« لوسرلا ۀنیدم  »
مهانکس مهرود و  اوکرتی  نا  نییشرقلا  نم  داهطضا  یف  نوشیعی  اوناک  نیذلا  نوملسملا  عاطتسا  و  مالـسالا ، ۀکوش  تیوق  مایالا ، رم  یلعو 

نم هناوعا  هباحصا و  رهتشا  امک  نیرجاهملا »  » اومـس ب و  ص ، )  ) مرکالا یبنلا  لوح  اوفتلا  و  ائیـشف ، ائیـش  ۀنیدملا  یلا  نیرجاهم  ۀکم ، یف 
.« راصنالا  » برثی ب

هذـه ماما  ةرثع  رجح  نولازی  ال  زاجحلا ، یف  ةرقتـسملا  ۀـیدوهیلا  فئاوطلا  و  شیرق ، نم  مانـصالا  ةدـبع  نکل  اعیرـس ، امدـقت  مالـسالا  لاـن 
مل و  نیملـسملا ، فوفـص  یف  اوناک  نیذلا  نیقفانملا ، ةدعاسمب  کلذ  و  نیملـسملا ، یبنلا و  دصل  ۀیبیرخت  لامعاب  مایقلا  اولواحف  ۀـکرحلا ،

، برحلا یلا  رمالا  لآ  یتح  ۀثدحتـسملا ، ثداوحلا  و  بئاصملا ، نوببـسی  و  لـکاشملا ، نوقلخی  اوناـکف  لاکـشالا ، نم  لکـش  ياـب  اوفرعی 
نم بورحلا  کلت  اصحا  برقی  مالـسالا ، شیجل  ابلاغ  ۀبلغلا  تناکف  دوهیلا ، مانـصالا و  ةدـبع  مالـسالا و  نیب  ةددـعتملا  بورحلا  تبـشنف 

نیملـسملا كراشی  ص )  ) یبنلا ناک  كراعملا ، هذه  لک  یف  و  اهنم ، ةریغـصلا  و  يربکلا ، ۀیمادلا  كراعملا  اهیف  امب  ۀکرعم  فینو  نینامث 
وه ع )  ) یلع مامالا  و  ع »)  ) یلع  » دـی یلع  متت  اهمظعم  یف  ۀـبلغلا  تناک  و  اـهریغ ، ربیخ و  قدـنخلا و  دـحاو و  ردـب  ۀـکرعمک  مهلاـتق ، یف 
لقا نیملسملا  نم  لتق  ۀیوبنلا ، ةرجهلا  دعب  تاونس  رـشع  تماد  یتلا  كراعملا  هذه  لاوط  و  اهنم ، يا  یف  لشف  عجارت و ال  ام  يذلا  دیحولا 

رـشعلا تاونـسلا  لالخ  راصنالا  نورجاهملا و  هب  فرع  يذلا  ادفلا  ۀیحـضتلا و  ةرباثملا و  ۀجیتن  فلالا و  برقی  ام  رافکلا  نمو  نیتئام ، نم 
( ۀشبحلا  ) و رصم )  ) و مورلا )  ) و ناریا »  » لثم يرخالا  لودلا  كولم  یلا  لئاسرلا  تررح  و  ۀیبرعلا ) ةریزجلا  هبش   ) مالـسالا مع  ةرجهلا ، دعب 

. مالسالا یلا  مهوعدت 
الا و ۀظحل  رمت  ال  هتاقوا ، لغتسی  ناک  و  رقفلاب ، رختفی  ناکو  مهتایح ، نع  هتایح  فلتخت  الف  مهتشیعم ، یف  ارقفلا  یـساوی  ص )  ) یبنلا ناک 
، سانلل ثلاثلا : هتیب ، هلایعل و  هل و  یناثلا : یلاعت ، هّللا  رکذ  ةدابعلل و  لوالا  ماسقا : ۀثالث  یلا  هتاقوا  امـسقم  ص )  ) ناک و  لمع ، یف  بئاد  وه 
، هیلا يدؤت  یتلا  لبسلا  فادهالا و  حیحصت  و  یمالسالا ، عمتجملا  نوؤشب  قلعتی  ام  اهمیلعت و  ۀیمالسالا و  فراعملا  رـشن  یف  یعـسی  ناکف 

. اهب ۀطبترملا  رومالا  رئاس  و  ۀیجراخلا ، ۀیلخادلا و  تاقالعلا  میکحت  و  نیملسملا ، جئاوح  عفر  یف  یعسلا  اذک  و 
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اج امم  و  امایا ، شارفلا  یف  هحرط  ۀیدوهی ، ةارما  دی  یلع  هماعط  یف  سد  مس  رثا  ایندلا  قراف  ۀنیدملا ، یف  تاونـس  رـشع  ص )  ) هتماقا دـعبو 
. اسنلا دیبعلا و  یف  هتیصو  ص ، )  ) یبنلا هب  ملکت  ام  رخآ  نا  تایاورلا  یف 

نآرقلا و  ص )  ) مرکالا یبنلا 

حرصی میرکلا  نآرقلا  و  ایبنالا ، يدل  زجاعملا  دیؤی  ص )  ) ناکف ایبنالا  رئاس  نوبلاطی  اوناک  امک  ةزجعملاب ، ص )  ) یبنلا نوبلاطی  سانلا  ناک 
. کلذب

ۀیقابلا ةزجعملا  نکلو  دامتعا ، لوبق و  دروم  نکت  مل  و  اهتیاور ، یف  ۀـیعطقلاب  فصتت  اهنم ال  اضعب  نا  الا  ةریثک ، زجاعم  ص )  ) یبنلل رکذـت 
و ۀیآ ، فین  فالآ و  ۀتس  یلع  لمتشی  يوامـس  باتک  میرکلا  نآرقلاف  يوامـسلا  هباتک  میرکلا » نآرقلا   » یه ۀیح  لازت  یتلا ال  و  ص )  ) هل

. ةریصقلا ۀلوطملا و  اهیف  امب  ةروس  ةرشع  عبرا  ۀئام و  یلا  مسقنی 
ص)  ) هیلا یحوت )  ) تناک و  ۀنـس ، نیرـشع  ثالث و  لاوط  ص )  ) هتوعد هتثعب و  مایا  لالخ  ۀیجیردت  ةروصب  ۀمیرکلا  ۀینآرقلا  تایالا  تلزن 

مایا یفو  ملـسلا ، وا  برحلا  یف  رـضح ، وا  رفـس  یف  راهن ، وا  لیل  یف  ۀتوافتم ، تاقوا  یف  و  ۀیآ ، نم  لقاوا  ۀیآ  وا  ةروس  نم  ۀفلتخم ، روصب 
. اخر وا  ةدش 

ۀحاصفلا و نم  ۀمقلا  نم  تناک  ام  عم  مویلا ، کلذ  یف  برعلا  يدحت  دق  ةزجعم و  هناب  احیرـصت ، حرـصی  ةدع ، تایآ  یف  میرکلا  نآرقلاو 
: زیزعلا هباتک  یف  یلاعت  هلوقب  ریبعتلا ، نایبلا و  ثیح  نم  ۀمدقملا  یف  ناک  و  خیراتلا ، هب  دهشی  ام  اذه  ۀغالبلا ،

(. نیقداص اوناک  نا  هلثم  ثیدحب  اوتایلف  )
.« هّللا نود  نم  متعطتسا  نم  اوعدا  تایرتفم و  هلثم  روس  رشعب  اوتاف  لق  هارتفا  نولوقی  ما  »

.« هلثم ةروسب  اوتاف  لق  هارتفا  نولوقی  ما  »
وا هلثمب  اوتاف  دحا ، نم  اهذخا  دق  هنا  وا  ص ، )  ) دمحمدنع نم  وا  رشبلا ، مالک  نم  هنا  نونظت  متنک  اذا  الئاق  تایالا ، هذهب  نآرقلا  مهادحتف 

برعلا نم  اغلبلا  احصفلا و  باوج  ناک  ام  و  رمالا ، اذه  ققحت  یف  متئش  ۀلیـسو  ۀیاب  اونیعتـسا  و  هروس ، نم  ةدحاو  ةروسب  وا  هنم  روس  رـشعب 
. هب یتای  نا  انلثم  نم  زجعی  رحسل و  هنا  اولاق  نا  الا 

امب سنالا  نجلا و  يدحت  و  اضیا ، ینعملا  ۀهج  نم  مهادحت  لب  بسحف ، ۀغالبلا  ۀـحاصفلا و  ۀـهج  نم  املعلا  دـحتی  مل  میرکلا  نآرقلا  نا 
ساسالا و هنا  دجول  اقیقد ، اصیحمت  صحم  ول  و  ۀیناسنالا ، ةایحلل  لماکلا  جمانربلا  یلع  لمتـشی  هنال  ۀقالخ ، ۀـیرکف  تاردـق  نم  نوکلتمی 

نم بناج  لک  جـلاعی  هناف  ناسنالاب  طبترت  یتلا  لامعالا  قالخالا و  تاداقتعالا و  اـهیف  اـمب  اـهلک ، ۀـیناسنالا  ةاـیحلا  تـالاجم  یف  لـصالا 
. اضیا قحلا  نید  هنید  و  قحلا ، هّللا  نم  وهف  ۀمات ، ۀقدب  اهبناوج 

. ریدق مکاح  صخش  رکف  نم  وا  سانلا  ۀیرثکا  ۀبغر  نم  سیل  قحلا و  هّللا  نم  هداوم  هماکحا و  مهلتسی  نید  مالسالا 
مث نم  و  دـیحوتلا ، نم  قثبنت  مولعلا  عیمج  نإ  و  دـحالا ، هّللاب  ناـمیالا  وه  ۀـقحلا و  ۀـملکلا  وه  لـماشلا  نوناـقلا  اذـهل  یـساسالا  نکرلا  نا 
یه یتلا  تایئزجلا و  تایلکلا و  قسنت  مظنت و  مث  نوناقلا ، اذـه  نم  زج  حبـصت  و  لوصالا ، هذـه  نم  یلثملا  ۀـیناسنالا  قالخالا و  طبنتـست 

. هنع ردصت  و  دیحوتلا ، نم  عبنت  یتلا  و  اهب ، طبترت  یتلا  فئاظولا  سردت  و  رشبلا ، اصحا  قاطن  نع  ۀجراخ 
دیحوتلا و ۀملک  یلا  صحم  ام  اذا  باب ، يا  نم  یعرف  مکح  لک  عجری  وحن  یلع  عورفلا  لوصالا و  نیب  قیثو  طابترا  یمالـسالا  نیدلا  یف 

. هنم اعرف  حبصت  داوملا  ماکحالا و  کلتب  اهطابترا  عم  دیحوتلا  ۀملک  و  هیلا ، یهتنی 
قاطن نع  جراخ  هذـهک ، طابترا  ةدـحو و  نم  هب  زاـتمیام  عم  لـماشلا ، عیـسولا  نوناـقلا  اذـه  لـثمل  یئاـهنلا  قیـسنتلا  میظنتلا و  نا  یعیبطو 
فیکف ریسیلارمالاب ، سیل  هل  یئادتبالا  تسرهفلا  نا  نم  الضف  مهریهاشم ، رهـشا  نم  ناک  نإ  و  نوناقلا ، قوقحلا و  ملع  یف  علظتم  صخش 

ماعلا و و  حاورـالا ، لاومـالا و  ددـهت  یتلا  بئاـصملا  لـکاشملا و  نم  فـالالا  مضخ  یف  ۀـیئادبلا ، ةاـیحلاب  فصتی  نمز  یف  شیعی  لـجرب 
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. عمجا ملاعلا  ماما  ادرفنم  یقبی  ۀیاهنلا  یف  و  ۀیجراخلا ، ۀیلخادلا و  نتفلا  و  ۀیمادلا ، بورحلا  یشنت  و  صاخلا ،
و ةراضح ، یلا  رقتفت  ۀئیب  یف  هتوعد  لبق  هتایح  هرمع و  یثلث  یضق  دقل  ملعم ، دنع  ۀباتکلا  ةارقلا و  ملعتی  مل  ص ، )  ) یبنلا نا  نم  الضف  اذه 

نم رمعتست  تناکاهناب  املع  ۀیتایحلا ، فورظلا  سعتا  عم  کلهم ، وجو  ۀلحاق ، ارحص  ضرا  یف  نوشیعیاوناک  ةراضح ، وا  ۀنیدمب  عمست  مل 
لزنا هنا  وه  و  رخآ ، قیرط  نم  يدحتی  میرکلا  نآرقلا  دـجن  لاوحالا  فورظلا و  هذـه  لک  عم  و  يرخا ، ۀـنوآ و  نیب  ةرواجملا  لودـلا  لبق 

فعـضلا و مایا  ةردقلا و  مایا  یف  و  حلـصلا ، برحلا و  یف  ۀیدایتعالا ، مایالا  نتفلا و  مایا  یف  ۀفلتخم ، ۀتوافتم  فورظ  عم  ۀـیجیردت  ةروصب 
. ۀنس نیرشع  ثالث و  لالخ  اهریغ ،

و هلوا ، نم  نسحا  دوجا و  هرخآ  یتای  نا  دبالف  اریثکاداضت ، اضقانت و  هیف  دجول  رشبلا ، عنـص  نم  ناک  و  یلاعت ، هّللا  مالک  نم  نکی  مل  ولو 
اهرخآ فلتخی  مل  دحاو ، طمن  یلع  ۀیندملا  ۀیکملا و  تایالا  نا  يرن  نیح  یف  رـشبلل ، یجیردـتلا  لماکتلا  هدـیؤی  امم  اذـه  و  اروطت ، رثکا 

: هقیسنت ةدحو  هنایب و  ةردق  یف  لوقعلا  ریحی  ازجالا ، هباشتم  باتک  اهلوا ، نع 

داعملا ۀفرعم 

مسج حور و  ناسنالا 

دق سحلا  قیرط  نع  متی  يذلا  ندبلا  مسجلا و  روصت  ناب  املع  ۀنـسلا ، نآرقلا و  یف  اهلامعتـسا  رثک  دق  سفنلا  مسجلا و  حورلا و  ۀملک  نا 
. ضومغ ماهبا و  نم  ولخی  سفنلا ال  حورلاروصت و  نا  الا  اطیسب ، ارما  نوکی 

ۀهجو نم  ندبلا  حورلا و  نکلو  حورلا ، ۀـقیقح  یف  ۀـتوافتم  تایرظن  مهل  ۀنـسلا ، وا  ۀعیـشلا  نم  اوس  ۀفـسالفلا  نیملکتملا و  نیثحابلا و  نا 
ناف اذکه ، تسیل  حورلا  نکلو  ۀیجیردت ، ةروصب  لحمضی  و  توملاب ، ۀیتایحلا  هصاوخ  دقفی  ندبلاف  ناتداضتم ، ناتیعقاو  امه  مالسالا  رظن 

ال هب ، اهتقالع  عطقت  و  ندـبلا ، حورلا  قرافت  ام  دـنع  و  اهنم ، هتایح  دمتـسی  مسجلا  ناف  مسجلا ، یف  حورلا  تماد  ام  و  حورلل ، ۀـلاصا  ةایحلا 
. اهتایح یف  رمتست  حورلا  نا  الا  لمع ، ياب  مایقلا  یلع  ندبلا  يوقی 

ۀقالعلا و نم  اعون  یـشنت  اهنکلو  ۀـیدام ، ریغ  ۀـیناسنالا  حورلا  نا  ع )  ) ۀمـصعلا تیب  لها  مالک  و  ۀـینآرقلا ، تایالا  ربدـت  نم  طبنتـسی  اممو 
: نیبملا هباتک  یف  یلاعت  هّللا  لوقی  ذا  مسجلا ، عم  ةدحولا 

اماظع ۀغـضملا  انقلخف  ۀغـضم  ۀقلعلا  انقلخف  ۀقلع  ۀفطنلاانقلخ  مث  نیکم  رارق  یف  ۀفطن  هانلعج  مث  نیط  نم  ۀلالـس  نم  ناسنالا  انقلخ  دـقلو  »
.« رخآ اقلخ  هاناشنا  مث  امحل  ماظعلا  انوسکف 

روعـشلا و وا  حورلا  ۀـقلخ  یلا  ریـشت  ام  دـنع  اهرخاواو  یجیردـتلا ، اهلکـشب  ۀـیداملا  ۀـقلخلا  فصت  اهلئاوا  نا  تایالا ، قایـس  نم  حـضتیو 
. یلوالا اهتقلخ  نع  فلتخت  يرخا ، ۀقلخب  اهفصت  اهناف  ةدارالا ،

فیک ۀبرتلا ، ازجا  عم  اهجزامت  و  هئازجا ، تتفت  هتوم و  دعب  ناسنالا  نا  لوقی  هرکنی  وا  داعملا »  » دعبتـسی نم  یلع  درلا  یف  يرخا ، ۀـیآ  یفو 
: هناحبس هّللا  لوقی  الماک ؟ اناسنا  ناکامک  حبصی  و  هتقلخ ، داعتست 

ظفحت و  مکنادـبا ، نم  توملا  کلم  دـی  یلع  ضبقت  حاورالا  يا  نوعجرت » مکبر  یلا  مث  مکب  لک  يذـلا و  توملا  کـلم  مکاـفوتی  لـق  »
. اندنع

: یلاعت هلوقب  ۀیداملا ، ریغ  ۀقلطملا  اهتروصب  حورلا  فرعی  میرکلا ، نآرقلا  ناف  اذه ، نع  الضفو 
.« یبر رما  نم  حورلا  لق  حورلا  نع  کنولئسیو  »

: هلوقب رمالا  عوضوم  یلا  قرطتی  میکحلا ، رکذلا  نم  يرخا  ۀیآ  یفو 
نکی مل  و  ایجیردت ، نکی  مل  ایـشالل  هتقلخ  یف  یلاعت  هّللا  رما  نا  تایالا  هذه  یـضتقمب  و  نوکیف » نک  هل  لوقی  نا  ائیـش  دارا  اذا  هرما  امنا  »
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جردتلاب و فصتت  یتلا  ةداملا  ۀصاخ  اههنک  یف  نکی  مل  و  ةدامب ، تسیل  یهف  نذا  هّللا  نم  ارما  حورلا  تناک  امل  و  ناکم ، وا  نامزب  اددحم 
. ناکملا نامزلا و 

رخآ راظنم  نم  حورلا  ۀقیقح  یف  ثحبم 

اذـه و  انا »  » لاب اهنع  ربعن  یتلا  و  هدوجو ، نم  ۀـقیقح  كردـی  انم  لک  حورلا  عوضوم  یف  اـضیا  میرکلا  نآرقلا  دـیؤت  ۀـیلقعلا  تاـعبتتلا  نا 
، ایلک همـسج  یتح  و  اضعالا ، رئاس  وا  دـی  وا  سار  نم  همـسج  اضعا  ضعب  یـسنی  انایحا  و  ةرمتـسم ، ةروصب  ناسنالا  یف  دوجوم  كاردـالا 

ناسنالا مسج  نا  عم  و  ۀئزجتلا ، ماسقنالل و  لباق  ریغ  دوهشم ، وه  امک  دوهـشملا »  » اذه و  ادوجوم ، وه  نوکی  ام  دنع  انا »  » لا كردی  نکلو 
اهتیعقاو ال یف  ۀتباث  انا )  ) لا یه  ةروکذملا و  ۀقیقحلا  نا  الا  فلتخم  ۀـنمزا  هیلع  رمت  و  هل ، ۀـفلتخم  ۀـنکما  ذـختیو  مئاد ، لوحت  رییغت و  یف 

. ناکملا نامزلا و  ریغت  ماسقنالا و  اهیف  امب  ةداملا ، صاوخ  لبقتت  تناک  ةدام ، تناک  اذا  حضاو  و  لیدبتلا ، وا  رییغتلا  لبقت 
یلجتی ربدـتلا  لماتلاب و  نکل  حورلا و  یلا  بسنتف  یحور ، طابترا  اهل  صاوخلا  هذـه  نا  اـمب  و  صاوخلا ، هذـه  لـک  لـبقتی  مسجلا  نا  معن 

و اهنم ، ۀهزنم  حورلا  و  ندبلا ، صاوخ  نم  اهلک  کلت ، ۀـیحانلا و  هذـه  و  کلذ ، لکـشلا و  اذـهاذک  و  کلذ ، ناکملا و  اذـه  نا  ناسنالل ،
. ندبلا قیرط  نع  اهیلا  لقتنت  تافصلا  هذه  نم  لک 

امب فصتی  ناـک  اذا  ملعلا  نا  یهیدـب  حورلا و  تازیمم  نم  وه  يذـلا  و  ملعلا )  ) یلع روعـشلا  كاردـالا و  ۀیـصاخ  یف  ناـیبلا  اذـه  يرـسی 
. ناکملا نامزلا و  ۀئزجتلا و  ماسقنالا و  لبقتی  اعابت  ناکل  ةداملا ، هب  فصتت 

لیبس یلع  انه  جردا  اـمنا  ثحبلا  نم  رادـقملا  اذـهو  اذـه ، اـنباتک  هعـسی  ـال  و  ۀـبوجا ، ۀلئـسا و  هعبتت  لوطم ، عساو  یلقعلا  ثحبلا  اذـه  نا 
. ۀیمالسالا ۀیفسلفلا  بتکلا  یلا  عوجرلا  مزلتسی  هئارقتسا  هئاصقتسا و  ضرغل  و  ةراشالا ،

مالسالا رظن  ۀهجو  نم  توملا 

يرن نیح  یف  هتافو ، هتدالو و  نیب  امیف  اهـشیعی  یتلا  مایالاب  ناسنالا  ةایح  ددحو  همدـع ، هؤانف و  ناسنالا  توم  نا  ضرتفت  ةرباعلا  ةرظنلا  نا 
لـصفی يذلا  توملا  امو  اهل ، ۀیاهن  ۀیدبا ال  ةایح  ناسنالل  و  يرخا ، ۀیتایح  ۀلحرم  یلا  ۀـیتایح  ۀـلحرم  نم  الاقتنا  توملا  ربتعی  مالـسالا  نا 

ۀلحرم یف  ۀئیسلا  وا  ۀنسحلا  لامعالا  یلع  نادمتعی  اهیف  اقـشلا  ةداعـسلا و  نإ  و  هتایح ، نم  يرخالا  ۀلحرملا  هدرویل  الا  مسجلا  حورلا و  نیب 
. رخال تیب  نم  نولقتنت  مکنکلو  توملاب ، نونفت  مکنا  نونظت  هنومضم ، ام  ص ، )  ) یبنلا نع  يوری  امم  و  توملا ، لبق  هتایح 

خزربلا ملاع 

یتلا و  ۀـمایقلا ، موی  توملا و  نیب  لصافلا  دـحلا  یف  ةدودـحم  ۀـتقؤم و  ةایحب  عتمتی  ناسنالا  نا  ۀنـسلا ، میرکلا و  نآرقلا  نم  دافتـسی  اممو 
. يرخالا ةایحلا  ایندلا و  ةایحلا  نیب  ۀطبار  ربتعت 

هذـه دـعب  و  ایندـلا ، یف  اهیلع  ناک  یتلا  ۀئیـسلا  ۀنـسحلا و  لامعالا  و  داقتعالا ، ثیح  نم  ۀـصاخ ، ۀبـساحم  بساـحی  هتوم ، دـعب  ناـسنالاو 
. ۀمایقلا موی  یلا  اهیلع  نوکی  و  ۀیقش ، وا  ةدیعس  ةایحب  هیلع  مکحی  اهیلع ، لصحی  یتلا  ۀجیتنلل  اقفو  و  ةرصتخملا ، ۀبساحملا 

متت یک  ۀیئاضق  ةرئاد  یلا  بلجیف  لامعا ، نم  هب  ماق  امل  هعم  قیقحتلا  داری  يذلا  صخشلا  ۀلاح  اریثک  هباشت  خزربلا  ملاع  یف  ناسنالا  ۀلاحو 
. هتمکاحم تقو  اهلالخ  رظتنی  ةرتف  یضقی  اهدعب  هل و  فلم  میظنت  ضرغل  هنم ، قاطنتسالا  باوجتسالا و  لحارم 

راوج ۀـمعنلا و  ةداعـسلاب و  عتمتت  احلـصلا ، نم  تناـکاذاف  ایندـلا ، یف  هیلع  تناـک  يذـلا  لکـشلاب  شیعت  خزربلا ، ملاـع  یف  ناـسنالا  حور 
. لالضلا لها  و  رارشالا ، ۀبحاصم  و  باذعلا ، ۀمقنلا و  یف  اهیضقت  ایقشالا ، نم  تناکام  اذإ  و  یلاعت ، هّلل  نیبرقملا  احلصلا و 
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: هلوقب ادعسلا  ضعب  ۀلاح  فصی  هناش  لج  هّللاف 
اوقحلی مل  نیذلاب  نورشبتسی  هلـضف و  نم  هّللا  مهاتآ  امم  نیحرف  نوقزری ، مهبر  دنع  ایحا  لب  اتاوما  هّللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبـسحت  الو  »

.« نینمؤملا رجا  عیضی  هّللا ال  نإ  لضف و  هّللا و  نم  ۀمعنب  نورشبتسی  نونزحی ، مه  مهیلع و ال  فوخال  نا  مهفلخ  نم  مهب 
هلوقب مهفـصی  ایندـلا ، ةاـیحلا  یف  ۀعورـشم  ریغ  عیراـشم  یف  مهتاورث  مهلاوما و  نوقفنی  اوناـک  نیذـلا  يرخا ، ۀـعومجم  ۀـلاح  فصو  یفو 

: یلاعت
موی یلا  خزرب  مهئارو  نم  اهلئاق و  وه  ۀـملک  اـهنا  ـالک  تکرت  اـمیف  اـحلاص  لـمعا  یلعل  نوعجرا  بر  لاـق  توملا  مهدـحا  اـج  اذا  یتح  »

.« نوثعبی

داعملا ۀمایقلا  موی 

اذـه مویلا و  اذـه  یلا  رـشت  مل  ةاروتلا »  » نا نیح  یف  الیـصفت ، رـشحلا  داعملا و  نع  ثدـحتلاب  ۀیوامـسلا ، بتکلا  نیب  میرکلا  نآرقلا  درفنی 
ملاعلا و ۀبقاع  حرشی  و  یتش ، امـساب  و  دراوملا ، تائم  یف  هب  رکذی  هرکذی و  نآرقلا  و  ةرـصتخم ، ةراشا  ریـشی  لیجنالا »  » باتک و  فقوملا ،

. باهساب يرخا  راصتخاب و  ةراتف  مهرظتنت  یتلا  ۀیرشبلا ،
( داعملا رکنم   ) هرکنم مالـسالل و  ۀثالثلا  لوصالا  دحا  ربتعیو  یلاعت ، هّللاب  داقتعالا  لداعی  ۀمایقلا ) موی   ) ازجلا مویب  داقتعالا  نا  ارارم  رکذیو 

. نارسخلا كالهلا و  الا  هتبقاع  ام  مالسالا و  ۀعیرش  نع  جراخ  ، 
یندا اهل  نکی  مل  هیهاون ، هّللا و  رماوا  نم  يوتحت  امب  ۀینیدلا  ةوعدلا  ناف  باقع ، ازج و  ۀبـساحم و  كانه  نکت  مل  اذا  اذکه ، رمالا  ۀقیقحو 
ولخی ال  عرشلا ، نیزاوم  عابتا  نیدلا و  لبقت  نال  هدوجو ، یلع  همدع  حجری  لب  اوس ، ناک  همدع  غالبالا و  ةوبنلا و  دوجو  نإ  و  رثا ، وا  ةدئاف 
اولختی نل  و  ۀیلوؤسملا ، هذه  بعلا و  اذه  سانلا  لمحتی  نل  ۀـجیتن ، وا  رثا  هل  نکی  مل  نیدـلا  عابتا  ناک  اذإ  و  ۀـیرحلل ، بلـس  فلکت و  نم 

. ۀیعیبطلا ۀیرحلا  نع 
. ۀینیدلا ةوعدلا  لصا  ۀیمها  لداعی  هرکذت  رشحلا و  موی  رکذ  ۀیمها  نا  حضتی  انه  نمو 

و ۀلیذرلا ، قالخالا  بنجتی  نإ  و  يوقتلا ، عرولا و  جـهتنی  نا  یلع  ناسنالا  ربجت  یتلا  لماوعلا  مها  نم  ازجلا  مویب  داقتعالا  نا  اضیا  حـضتیو 
: لئاق نم  لج  لوقی  و  بنذ ، وا  ۀیصعم  لکل  الصا  اساسا و  نوکی  فوس  هب ، داقتعالا  مدع  وا  هنایسن ، نا  امک  بونذلا ، یصاعملا و 

.« باسحلا موی  اوسن  امب  دیدش  باذع  مهل  هّللا  لیبس  نع  نو  لضی  نیذلا  نا  »
. باسحلا موی  نایسن  وه  لالض  لک  اشنم  نا  ۀیالا ، یف  ظحالی  اممو 

.« ازجلا موی   » ناسنالا هیقالیس  يذلا  مویلا  نم  ضرغلا  حضتی  ۀیوامسلا ، عئارشلا  نم  فدهلا  یف  اذک  و  ملاعلا ، ناسنالا و  ۀقلخ  یف  ربدتلاو 
ۀیاغ نع  الا  متی  ال  ةرورـضلاب ) ۀکرحلا  نم  عون  یلع  يوتحی  يذلاو   ) لمع لک  نا  يرن  ۀعیبطلا ، یف  لاعفالا  لامعالا و  ربدتن  ام  دنع  نحنو 
یتح ۀیاغلا ، کلتل  وا  فدهلا  کلذل  ابولطم  نوکیف  ۀیاغ  فدهل و  ۀمدقم  هنا  لب  دوصقملا ، وه  ۀلاصالاب  هسفن  لمعلا  نکی  مل  و  فدـه ، و 
عون بسانت  اضارغا  تایاغ و  اهیف  اندجول  اهیف  انققد  ول  اهرئاظن ، ۀینایبصلا و  لامعالا  ۀیعیبطلا و  لاعفالا  لثم  ۀیحطس  ربتعت  یتلا  لامعالا  یف 

یف اما  و  اهل ، فدهلا  ۀیاغلا و  ربتعت  ۀکرحلا  هذه  اهیلا  یعـست  یتلا  ۀیاغلا  ناف  ابلاغ ، ۀکرحلاب  فصتت  یتلا  ۀـیعیبطلا  لامعالا  یف  امک  لعفلا ،
. هیلا لوصولا  وه  بعللا  نم  فدهلا  و  ۀیمه ، ۀیلایخ و  ۀیاغ  كانه  ناف  ۀبعللا ، عون  عم  بسانتی  ام  لافطالا و  بعل 

يذـلا وهف  ضرغ ، وا  فدـه  نود  ثبع ، لامعاب  موقی  نا  نم  هزنم  هنا  یلاـعت و  هّللا  لاـمعا  نم  ملاـعلا ، ناـسنالا و  ۀـقلخ  نا  ۀـقیقحلا  یفو 
.؟ هعباتی مکحم  ضرغ  و  نیعم ، فده  نود  اذه  هقلخ  نوکی  نا  روصتی  لهف  کلهی ، قلخی و  اذکه  و  تیمی ، قزری و  و  قلخی ،

نذا قولخملل  دوعی  هیف  ام  لک  و  لاعتملا ، ینغلا  هّللا  یلا  دوعت  هنم ال  ةدئافلا  نإ  و  ۀـتباث ، ۀـیاغ  فدـه و  ناسنالا ، نوکلا و  قلخل  دـبال  نذا 
. لاوزلا انفلاب و  نافصتی  ال  لمکا ، دوجو  و  ۀصاخ ، ۀنیعم  ۀقلخ  وحن  ریسی  هجتی و  ناسنالا  هیف  امب  نوکلا  ناب  فارتعالا  بجی 
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تاداشرالا رثا  نیمـسق ، یلا  نومـسقنی  سانلا  نا  يرنانناف  ۀـینیدلا ، ۀـیبرتلاب  مهرثات  يدـم  و  مهعـضو ، ساـنلا و  ۀـلاح  یف  رظنلا  اـنعما  اذاو 
و سکعلا ، یلع  لب  ةایحلا ، هذه  یف  قراف  وا  زایتما  يا  دجن  مل  انناف  فصولا ، اذه  عم  و  رارـشالا ، رایخالا و  مه  و  ۀینیدلا ، ۀیبرتلا  و  ۀیهلالا ،

. ملظلا لمحت  نامرحلا و  ۀئیسلا و  ةایحلا  لکاشملا و  نتفلاب و  ۀلص  یلع  مهناف  رایخالا  اما  نیملاظلا ، رارشالل و  ۀیقفوملا  نوکت  ام  ابلاغ 
و مهلامعا ، ازج  نیروکذـملا ، نیقیرفلا  نم  لک  اهیفدـجی  یتح  يرخا ، ةاـشن  كاـنه  نوکت  نا  یف  ۀـیهلالا  ۀـلادعلا  یـضتقت  هذـه  لاـحلاو 

: هلوقب نیتلاحلا  نیتاه  یلا  زیزعلا  هباتک  یف  یلاعت  هّللا  ریشی  و  مهلاح ، بسانت  ةایح  نویحی 
.« نوملعی مهرثکا ال  نکلو  قحلاب  الا  امهانقلخ  ام  نیبعال  امهنیب  ام  ضرالا و  تاوامسلا و  انقلخ  امو  »

اولمع اونمآ و  نیذـلا  لـعجن  ما  راـنلا  نم  اورفک  نیذـلل  لـیوف  اورفک  نیذـلا  نظ  کـلذ  ـالطاب  اـمهنیب  اـم  ضرـالا و  امـسلا و  اـنقلخ  اـمو  »
.« راجفلاک نیقتملا  لعجن  ما  ضرالا  یف  نیدسفملاک  تاحلاصلا 
: هناش لج  هلوقب  نیلیلدلا  اهیف  عمج  دق  و  يرخا ، ۀیآ  یف  رکذیو 

هّللا قلخ  نومکحی و  اـم  اـس  مهتاـمم  مهاـیحم و  اوس  تاـحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلاک  مهلعجن  نا  تائیـسلا  اوحرتجا  نیذـلا  بسح  ما  »
.« نوملظی مه ال  تبسک و  امب  سفن  لک  يزجتل  قحلاب و  ضرالا  تاوامسلا و 

رخآ نایب 

قرط نم  ۀـنیبم  میرکلا ، نآرقلا  یف  ۀیمالـسالا  فراعملا  نا  ینآرقلا ، نطابلا  رهاظلا و  ثحبم  یف  باتکلا  نم  یناثلا  لـصفلا  یف  انرـشا  دـق 
. نطابلا رهاظلا و  نیمسق ، یلا  مسقنت  لکشب  ةروکذملا  قرطلا  و  ۀفلتخم ،

و مهنم ، ۀصاخلاب  صتخی  يذـلا  نطابلا  فیرطلا  فالخ  یلع  ۀـماعلا ، راکفا  يوتـسم  بسانتی و  يذـلا  نایبلا  وه  رهاظلا ، قیرط  نم  دارملاو 
. ۀیونعملا ةایحلا  حور  عم  كردی 

قلخ يذـلا  وهف  هکلم ، نوکلا  اذـه  یف  ام  لکف  ۀـقلخلا ، ملاعل  قلطملا  مکاحلا  یلاعت  هّللا  نا  هادؤم  رهاظلا  قیرط  نع  ذـخؤی  يذـلا  ناـیبلاو 
ام ۀعیبطلا و  ملاع  نم  ۀعقب  لکل  و  نوکلا ، نم  اش  ثیح  یلا  مهلـسری  هرماوال ، ةذفنم  ۀعیطم و  نوکت  یک  اهؤاصحا  ملعی  یتلا ال  ۀـکئالملا 

. اهیلع نیلکوم  ۀکئالملا  نم  ۀصاخ  ۀعومجمب  طبترت  ماظن  نم  اهمزالی 
، هنیناوق هعئارـش و  ۀـلمح  الا  ایبنالا  ام  و  هل ، ۀـعاطالا  و  هیهاون ، هرماوا و  عاـبتا  مهیلع  بجی  نیذـلا  هداـبع  هتاـقولخم و  نم  یناـسنالا  عونلاو 

. نیناوقلا عئارشلا و  کلت  ارجا  نایبل و  سانلا ، یلا  مهثعبی 
هّللا فلخی  نل  لئاقلا ، وه  و  یـصع ، رفک و  نمل  باذـعلا  باقعلا و  لعج  عاطا ، نمآ و  نمل  رجـالا  باوثلا و  لـعج  اـمل  هؤاـنث ، لـج  هّللاـف 

، میعنلابرایخالا عتمی  نإ  و  رارـشالا ، رایخالا و  امه  و  يرخالا ، ةاشنلا  یف  نیقیرفلا  نیب  لصفی  نا  یـضتقت  هتلادعف  الداع ، ناک  امل  و  هدعو ،
. اقشلا رارشالل  و 

مهتادقتعم و یف  اقیقد  اباسح  مهبـساحی  انثتـسا و  نودایندلا  ةایحلا  یف  اورم  نیذلا  سانلا  رـشحی  نا  هلدـع ، یـضتقمب  یلاعت  هّللا  دـعو  دـقو 
نمم هبیصن  مولظم  لکل  ذخای  و  هقح ، قح  يذ  لک  لصویس  ۀیاهنلا ، یف  و  لدعلا ، قحلاب و  مهنیب  یـضقیو  ةریبک ، وا  ةریغـص  نم  مهلامعا ،

. ریعسلا یف  قیرف  ۀنجلا و  یف  قیرفل  مکحلا  ردصی  و  لماع ، لک  لمع  رجا  یطعی  و  هملظ ،
. لمشا هقاطن  و  معا ، هتدئاف  نوکتل  یعامتجالا ، ناسنالا  رکفل  اقباطم  اج  دق  و  میرکلا ، نآرقلل  يرهاظلا  نایبلا  وه  اذه 

عفرا يوتـسم  یلع  ۀینآرقلا  تایالا  نوکردـی  مهف  میرکلا ، نآرقلل  ینطابلا  ینعملا  مهف  یلع  ةردـقلا  مهل  و  قئاقحلا ، یف  اوقمعت  نیذـلا  اما 
. احیولت ینطابلا  ینعملاب  انایحا  ۀطیسبلا  هریباعت  لالخ  حولی  میرکلا ، نآرقلا  ۀماعلا و  نم 

وحن ریـست  یتلاو   ) ینیوکتلا اهریـس  عم  اهدحا ، ناسنالا  و  اهئازجا ، عیمجب  ۀعیبطلا  نا  الامجا  رکذی  ۀـفلتخملا ، هتاریبعت  عم  میرکلا ، نآرقلاف 
. ایلک اهلالقتسا  اهتینآ و  دقفت  و  اهریس ، اهتکرح و  یهنت  يذلا  مویلا  یتایسو  یلاعت ، هّللا  یلا  ریصت  لامکلا )
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مویلا و  یلاعت ، هّللا  یلا  هقیرط  یف  عرسی  ملعلا ، روعشلا و  قیرط  نع  متی  صاخلا  هلماکت  قیرط  ناف  نوکلا ، اذه  ازجا  نم  زج  وه  ناسنالاو و 
یف رصحنت  لامکلا  تافص  نم  ۀفص  لک  کلملا و  ةردقلا و  نا  يریـس  و  دحالا ، هّللا  ۀیناقح  انایع  دهاشیـس  قالطنالا ، اذه  هب  متتخی  يذلا 

. اهلک ایشالا  ۀقیقح  هل  یلجنتس  قیرطلا ، اذه  نم  و  ۀیسدقلا ، هتاذ 
هّللاب الاصتا  اطابترا و  دـجوا  حـلاصلا ، هلمع  هنامیاب و  ایندـلا ، هذـه  یف  ناسنالا  ناک  اذاف  يدـبالا ، ملاعلا  نم  فقوم  لزنم و  لوا  وه  اذـهو 

نیحلاصلا نیرق  نوکی  و  هناحبس ، هّللا  راوج  یف  نوکیس  و  فصوت ، ةداعـسب ال  یظحیـس  هناف  هدابع ، نم  نیبرقملاب  و  هب ، سناتـسا  یلاعت و 
مقت مل  و  يولعلا ، ملاعلاب  هلاصتا  عطق  دقف  ۀلئازلا ، اهذئاذلو  ۀئیندلا ، ایندلا  هذهب  ۀقیثو  ۀـقالع  مهطبرت  نمم  ناک  ام  اذإ  و  يولعلا ، ملاعلا  یف 

. يدبا يزخ  و  مئاد ، باذعب  طاحیس  هناف  هدابع ، نم  نیبرقملا  عم  لاصتاوا و ال  ۀطبار  هقلاخ  نیب  هنیب و 
یف لحر  امنیا  و  هنطاب ، یف  رقتـست  هذه  لامعالا  روص  نکل  بهذت ، لوزت و  ایندلا  هذه  یف  ناسنالل  ۀئیـسلا  ۀنـسحلا و  لامعالا  نا  حـیحص 

. اقشلا وا  ةداعسلا  یف  اوس  ۀیتالا  هتایح  ردصم  نوکت  و  هعم ،
: ۀیلاتلا تایالا  نم  هجاتنتسا  نکمی  رکذ  ام  لکو 

: لئاق نم  لح  لوقی 
.« یعجرلا کبر  یلا  نا  »

: لوقی و 
.« رومالا ریصت  هّللا  یلا  الا  »

: لوقی و 
.« هّلل ذئموی  رمالا  »

: لوقی و 
.« یتنج یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  ۀیضرم  ۀیضار  کبر  یلا  یعجرا  ۀنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  »

: هلوقب رشبلا ، دارفا  ضعب  ۀمایقلا  موی  هناحبس  هّللا  بطاخیو 
.« دیدح مویلا  كرصبف  كاطغ  کنع  انفشکف  اذه  نم  ۀلفغ  یف  تنک  دقل  »

: همسا لج  لوقی  تایالا ، هنم  عبنت  یتلا  قئاقحلا  و  میرکلا ، نآرقلا  لیوات  یفو 
لمعنف درن  وا  انل  اوعفـشیف  اعفـش  نم  انل  لهف  قحلاب  انبر  لسر  تاج  دـق  لبق  نم  هوسن  نیذـلا  لوقی  هلیوات  یتای  موی  هلیوات  الا  نورظنی  له  »

.« نورتفی اوناک  ام  مهنع  لض  مهسفنا و  اورسخدق  لمعن  انک  يذلا  ریغ 
: یلاعت لوقی  و 

.« نیبملا قحلا  وه  هّللا  نا  نوملعی  قحلا و  مهنید  هّللا  مهیفوی  ذئموی  »
: هناش یلاعت  لوقی  و 

.« هیقالمف احدک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  ای  »
: هرکذ یلاعت  لوقی  و 

.« تال هّللا  لجا  ناف  هّللا  اقل  وجری  ناک  نم  »
: همسا یلاعت  لوقی  و 

.« ادحا هبر  ةدابعب  كرشی  احلاص و ال  المع  لمعیلف  هبر  اقل  وجری  ناک  نمف  »
: هناحبس لوقی  و 

.« یتنج یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  ۀیضرم  ۀیضار  کبر  یلا  یعجرا  ۀنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  »
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: یلاعت هناحبس و  لوقی  و 
یه میحجلا  ناف  ایندـلا  ةایحلا  رثآ  یغط و  نم  اماف  يری ، نمل  میحجلا  تزرب  و  یعـس ، ام  ناسنالا  رکذـتی  موی  يربکلا ، ۀـماطلا  تاج  اذاـف  »

.« يواملا یه  ۀنجلا  ناف  يوهلا ، نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاخ  نم  اما  و  يواملا ،
: الئاق لامعالا  ازج  هنک  نع  میرکلا  نآرقلا  ثدحتی  و 

.« نولمعت متنک  ام  نوزجت  امنا  مویلا  اورذتعت  ال  اورفک ، نیذلا  اهیا  ای  »

اهبقاعت ۀقلخلا و  رارمتسا 

هلوقب ینعملا  اذـه  میرکلا  نآرقلا  دـیؤی  امک  هیف ، لوزی  ینفی و  يذـلا  مویلا  یتایـس  و  دودـحم ، رمع  وذ  هدـهاشن ، يذـلا  ۀـقلخلا  ملاـع  نا 
: یلاعت

.« یمسم لجا  قحلاب و  الا  امهنیبام  ضرالا و  تاوامسلا و  انقلخ  ام  »
، هیف امب  ملاعلا  اذه  انفو  لاوز  دعب  له  و  ایلاح ؟ هیف  شیعی  يذلا  رـشبلا  اذـه و  انملاع  روهظ  لبق  ناسنا ، كانه  ناک  له  و  ملاع ، قلخ  لهو 

تایاورلا نکل  احیولتالا ، میرکلا  نآرقلا  یف  اهباوج  دجن  ۀلئسا ال  هذهف  رشب ؟ قلخیـس  رخآ و  ملاع  اشنیـس  میرکلا  نآرقلا  هب  ربخی  يذلا  و 
. ۀلئسالا هذه  نع  باجیاب  بیجت  ع ، )  ) تیبلا لها  ۀمئا  نع  ةدراولا 

مامالا ۀفرعم 

مامالا ینعم 

وا ۀیـسایسلا  وا  ۀیعامتجالا  لئاسملا  یف  اما  ۀیلوؤسملا ، هذه  بع  لمحتی  و  ۀئف ، وا  ۀـعامج  دوقی  صخـش  یلع  دـئاقلا  وا  مامالا  ۀـملک  قلطت 
. هقیض وا  هیف  لمعلل  لاجملا  ۀعس  يدم  و  هیف ، شیعی  يذلاطیحملاب  هلمع  طبتری  و  ۀینیدلا ،

داشرال اهرماوا  ردصت  یهف  ۀهج ، لک  نم  رـشبلل  ۀماعلا  ةایحلا  یلا  رظنت  ۀقباسلا ) لوصفلا  یف  حضتا  امک   ) ۀسدقملا ۀیمالـسالا  ۀعیرـشلا  نا 
ۀیعامتجالا هتایح  یف  لخدتت  امک  هنوؤش ، ةرادا  یف  لخدتت  و  ۀیدرفلا ، ۀیحانلا  نم  ۀیروصلا  ةایحلا  یفاذـک  و  ۀـیونعملا ، ةایحلا  یف  ناسنالا 

. اضیا ۀموکحلا )  ) ۀیدایقلا و 
: ثالث تاهج  نم  مامتهادروم  نوکی  نا  نکمی  مالسالا ، یف  ینیدلا  دئاقلا  وا  مامالا  ناف  هرکذ ، رم  ام  یلعو 

. ۀیمالسالا ۀموکحلا  ۀهج  نم  یلوالا :
. اهرشن ۀیمالسالا و  ماکحالا  فراعملا و  نایب  ۀهج  نم  ۀیناثلا :

. ۀیونعملا ةایحلا  یف  داشرالا  ةدایقلا و  ۀهج  نم  ۀثلاثلا :
تاهجلا ةدایقل  يدـصتی  يذـلا  و  امربم ، اجایتحا  اهرکذ ، قبـس  یتلا  ثـالثلا  تاـهجلا  یلا  جاـتحی  یمالـسالا  عمتجملا  ناـب  ۀعیـشلا  دـقتعت 

هّللا نم  رماب  مامالا  نیعی  اضیا  ص )  ) یبنلا ناب  املع  ص ، )  ) مظعالا لوسرلا  هّللا و  لبق  نم  نیعی  نا  بجی  عمتجملا ، ةدایق  اهیف  امب  ثـالثلا ،
. یلاعت

ۀیمالسالا ۀموکحلا  یف  ص )  ) مرکالا یبنلا  ۀفالخ  ۀمامالا و 

ةراشا
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وا ۀیرق  وا  ۀنیدم  وا  ۀکلمم  وا  ۀعقب  ۀیا  یف  فلتم ، عمتجم  يا  نا  ددرت ، نود  نم  ادیج و  كردی  ۀـیهلا ، بهاوم  نم  هب  زاتمی  امب  ناسنالا  نا 
ةایحلا لعجی  يذلا  وهف  هیلع ، رظان  وا  دئاق  نود  هتایح  یف  رمتسی  شیعی و  نا  عیطتسی  نل  دارفا ، ةدع  نم  فلاتیدحاو  تیب  یف  یتح  و  ۀلیبق ،

نا عیطتـسی  ال  دئاقل ، دقافلا  عمتجملاف  ۀیعامتجالا  هتفیظ  زاجناب و  عمتجملادارفا  نم  درف  لک  زفحی  و  اهداصتقا ، تالجع  كرحی  و  ۀـضبان ،
. یقلخلا للحتلا  ۀیجمهلا و  وحن  ریسی  و  هماوق ، راهنی  ۀنکمم  ةرتف  لقا  یف  و  هتایح ، یف  رمتسی 

کلذ اقبل  هتیاـنع  يدـبی  هماـقم ، هبـصنمل و  اـمامتها  ریعیو  اریغـص ) ما  اریبک  ناـکا  اوس   ) عمتجم ةداـیق  یلوتی  يذـلا  صخـشلاف  اذـه ، یلعف 
نیعی مل  ام  هماقم  نع  یلختی  نل  و  ۀیمئاد ) ما  ۀتقؤم  ۀـبیغلا  تناکا  اوس   ) هلمع لحم  نع  بیغی  نا  دارا  ولامیف  هل  افلخ  نیعی  هدـجن  عمتجملا ،
مدـع ۀـمهملا و  هذـه  نع  رظنلا  ضغ  نا  ادـیج ، ملعی  هنـال  اـهل ، دـئاق  وا  اـهیلع  سراـح  وا  رظاـن  نود  هتعقب  وا  هدـالب ، كرتـی  نل  و  ادـحا ،

وا  ) مهدـحاراتخی هناف  رهـشا ، وا  مایا  ةدـع  رفاسی  نا  تیبلا  بر  دارا  ول  امک  لالحمـضالا ، لاوزلا و  یلا  هعمتجمب  يدؤی  دـحا ، فالختـسا 
فرـشی وه  و  توناحل ، بحاصلا  وا  ۀسردمل ، ریدملا  وا  ۀسـسؤمل  سیئرلا  اذکه  و  تیبلل ، ةرادالا  دیلاقم  هیلا  یقلی  و  هناکم ، مهریغ ) ادحا 

یک هناکم ، هنیعی  مهدـحا و  راتخی  هناـف  ۀـلیلق  تاـعاسل  یتح  هلمع  لـحم  كرتی  نا  ردـق  ولف  هترما ، تحت  نولمعی  عانـص  وا  نیفظوم  یلع 
. اذه یلع  سق  و  تالضعملا ، وا  تالکشملا  یف  هیلا ، عوجرلا  نیرخالل  ینستی 

و نیدلا ، اذـهب  ماملا  هل  نم  لک  هکردـی  یعامتجا ، ماظن  وه  و  ۀـیوبنلا ، ۀنـسلا  میکحلا و  نآرقلا  صنب  کلذ  و  ةرطفلا ، هماوق  نید  مالـسالا 
انعـسی و ال  دحا ، اهرکنی  ال  عماجلا ، نیدلا  اذهل  ص )  ) میرکلا هیبن  و  الع ، لج و  هّللا  اهلذب  دق  یتلا  ۀـصاخلا  ۀـیانعلا  هب و  ۀلـص  هل  سیل  نم 

. رخآ یش  يا  عم  هتنراقم 
ۀیرق وا  ةدلب  لک  اذک  و  مالسالا ، هیلع  رطیس  دق  يذلا  عمتجملا  وا  مالـسالا ، یف  لخد  يذلا  عمتجملا  كرتی  ناک ال  ص ، )  ) مرکالا یبنلاف 
ناکو عاقبلا ، وا  تاعمتجملا  کلت  نوؤش  ریدـی  یک  رکبم ، تقو  یف  الماع ، وا  ایلاو  اهیلا  لسری  نا  نود  نیملـسملا ، ةرما  تحت  عقت  تناک 

امک انایحا ، دئاق  نم  رثکا  نیعی  ناک  و  اهل ، ادئاق  نیعی  ناک  هناف  ام ، ناکم  یلا  ۀبیتک  لسری  ناک  امدنعف  داهجلا ، یف  ص ، )  ) یبنلا باد  اذه 
ثلاثلا و هفلختـسا  یناثلا ، لتق  ام  اذإ  و  هدـعب ، نم  یناثلا  هفلختـسا  لوالا ، لتق  ام  اذاف  ۀـعبرا ، ص )  ) نیع ذا  هتؤم )  ) برح یف  کلذ  ثدـح 

. اذکه
كرتی نا  ص )  ) یبنلا دارا  ام  یتم  و  عوضوملا ، اذه  نع  لفاغتی  ملف  ۀمات ، ۀیانع  فالختسالا  ۀفالخلا و  عوضومب  هتیانع  مالسالا  يدبا  دقو 

، ۀکم یف  هل  ۀفیلخ  ایلع  نیع  ۀنیدملا ، یلا  ۀـکم  نم  ةرجهلا  ص )  ) مظعالا لوسرلا  دارا  يذـلا  تقولا  یف  ادـحا و  فلختـسی  ناک  ۀـنیدملا ،
هنوؤشب قلعتی  ام  نویدـلا و  اداب  موقی  نا  ع )  ) ایلع ص )  ) یـصوا دـق  و  اهلها ، یلا  تانامالا  اداک  ةریـصق ، ةرتفل  هب  ۀـصاخلا  لامعالاب  ماـیقلل 

(. ص  ) هتافو دعب  ۀصاخلا ،
هنا وا  هدعب ، نم  ۀمالا  نوؤش  یف  هفلختسی  دحال  صوی  مل  هتافو  لیبق  ص )  ) یبنلا نا  روصتی  نل  هنا  یعدت  ۀعیـشلا  ناف  ةدعاقلا ، هذهل  اقفوو 

. ۀیمالسالا ۀکلمملا  ةراداب  موقی  اصخش  نیعی  مل 
ۀقحاس ۀیرثکا  اهرقت  ۀکرتشم  دیلاقت  تاداع و  نم  ۀعومجمبطبتری  عمتجم  ؤشن  ناب  کلذب ، رقت  ۀیناسنالا  ةرطفلا  و  کش ، نم  كانه  سیلو 

یلع یفخی  رمالا ال  اذه  و  الماک ، ارجا  دیلاقتلا  تاداعلا و  کلت  ارجا  ینبتت  ۀلداع  ۀموکحب  اهماود  اهؤاقبطبتری و  اذک  و  عمتجملا ، کلذـل 
ناک امل  و  ماظن ، ۀـقد و  نم  اهیف  امب  ۀیمالـسالا ، ۀعیرـشلا  یف  کشلل  لاـجم  كاـنه  سیل  هنا  نیح  یف  هنع ، لـفاغتی  نا  وا  بیبللا  صخـشلا 
املع هکرتی  وا  عوضوملا  لمهی  نا  اهلیبس ، یف  هعسو  یف  امب  یحضی  ناک  ذا  ۀعیرـشلا ، کلتل  ریدقت  مارتحا و  نم  ص )  ) میرکلا یبنلا  هیدبی 

(. تادییات نم  اهعبتت  ام  ةوبنلا و  یحولا و  تامزالم  نع  الضف  ، ) هریبدت هتسارف و  و  هرکفت ، ةوق  یف  هنامز ، ۀغبان  ناک  ص ، )  ) یبنلا ناب 
یبنی ناک  ص )  ) هنا اهریغ ، ) نتفلا و  باب   ) تایاورلا ثیداحالا و  بتک  یف  ۀصاخلا ، ۀـماعلا و  قیرط  نع  ةرتاوتملا  رابخالا  یف  دـجن  امکو 

اوفرحواوریغ نیذلا  مهریغ ، ناورم و  لآ  ۀموکحک  داسف ، نم  مالـسالا  بوشی  ام  و  هدعب ، ۀیمالـسالا  ۀـمالا  اهیقالتـس  یتلا  نحملا  نتفلاب و 
، بئاصم نتف و  نم  اهیلع  يوطنت  ام  و  هتافو ، نع  ةرخاتم  ةدیدع  تاونـس  دعب  ثدحت  روماب  متهی  وه  و  ص )  ) هب فیکف  احمـسلا ، ۀعیرـشلا 
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یف يرخا ، ۀهج  نم  طیـسبو  ۀهج ، نم  ریطخ  عوضومل  هتیانع  ص ؟)  ) هتلحر دعب  لوالا  مایالا  یف  و  هتافودیعب ، ثدحی  عوضوم  نع  لفاغتی 
لئاسملا هذهل  ۀـمزاللا  رماوالا  ردـصی  هدـجنف  لکاش ، ام  مونلا و  برـشلا و  لکالاک و  ۀـیدایتعالا ، رومالا  طسبال  همامتها  يدـبی  ناک  نیح 

.؟ هناکمادحا نیعی  و ال  اهازا ، تمصلا  راتخی  نا  وا  ۀمهم  ۀیساسا  لئاسمل  امامتها  يدبی  فیکف ال  ۀیعیبطلا ،
( ، ص  ) یبنلا یلع  امازل  ناکل  هسفن ، عمتجملاب  اطونم  ۀیمالسالا ، ۀعیرـشلا  یف  یمالـسا  عمتجمل  دئاقلا  نییعت  ناک  ول  لاحملا ، ضرف  یلعو 
اهل نمـضی  عوضوم  ماما  ۀـیعاو  حبـصت  یک  ۀـمزاللا ، تاداشرالا  ۀـمالا  یطعی  و  ۀـیفاو ، ةراشا  هیلا  ریـشی  صوصخلا و  اذـه  یف  حرـصی  نا 

. اهنید رئاعش  هیلع  فقوتی  و  اهلماکت ، اهمدقت و 
و لوالا ، ۀفیلخلا  نم  ثدح  ام  کلذ  و  هدعب ، نم  اج  نم  هفلاخ  امل  حیرص  صن  كانه  ناک  ول  و  حیرـصتلا ، اذه  لثم  دجن  مل  اننا  نیح  یف 

نم رمالا  لاحا  هنا  ۀجحب  ۀفالخلا  ۀصنم  یلا  ثلاثلا  عفد  دقف  یناثلا  ۀفیلخلا  اما  هنبال ، یـصوا  عبارلا  و  هنم ، ۀیـصوب  یناثلا  یلا  ۀفالخلا  لاقتنا 
. مهباختنا ۀیفیک  اذک  و  اضعالا ، الؤه  نیع  دق  و  اضعا ، ۀتس  نمضتت  يروش  یلا  هدعب 

، ۀینیدلا رئاعشلا  تریغت  و  ۀیثارو ، ۀفالخلا  تراص  اهدعبو  رمالا ، هل  بتتسا  و  ع ، )  ) نسحلا مامالا  حلـص  یف  ةدشلا  لمعتـسا  دقف  ۀیواعم  اما 
عراشلا دوهج  تحضاف  یمالسالا ، عمتجملا  نع  تلاز  دق  هذه  لک  اهریغ  دودحلا و  ۀماقا  رکنملا و  نع  یهن  فورعملاب و  رما  داهج و  نم 

. ابه
قمعتلاب و و  القعلل ، ةرمتـسملا  ةریـسلا  و  ناسنالل ، يرطفلا  كردلا  یف  ۀساردلا  ثحبلا و  لالخ  ۀجیتنلا  هذه  یلع  تلـصح  دقف  ۀعیـشلا  اما 

اهجهتنی ناک  یتلا  ۀیعامتجالا  ةایحلا  یف  لماتلاب  و  ۀیناسنالا ، ةرطفلا  هذه  ایحا  اهمارم  یتلا  ۀیمالسالا  ۀعیرشلل  ۀیساسالا  سسالا  یف  صحفلا 
عـضو ۀـسارد  و  اغلاب ، انع  اهنم  ۀیمالـسالا  ۀـمالا  تناـع  یتلا  و  هتاـفو ، دـعب  تثدـح  یتلا  ۀفـسؤملا  ثداوحلا  هتـساردب  اذـک  و  ص )  ) یبنلا

. ۀجیتنلا هذه  یلا  لصت  مهفئاظو ، ادا  نع  روصق  نم  اهمزال  ام  و  لوالا ، نرقلا  یف  ۀیمالسالا  تاموکحلا 
ةرتاوتملا رابخألا  تایالا و  نإ  و  هدعب ، نم  ۀـفیلخ  ماما و  نییعت  صوصخ  یف  ص )  ) یبنلا لبق  نم  اهب  حرـص  دـق  ۀـیفاک  اصوصن  كانه  نا 

ۀلزنملا و ثیدح  قحلا و  ثیدح  و  نیلقثلا ، ثیدح  ۀنیفـسلا و  ثیدح  مخ و  ریدغ  ثیدح  ۀیالولا و  ۀیک  ینعملا ، اذـه  یلا  ریـشت  ۀـیعطقلا 
. عاودو بابسال  فرح  لوا و  دق  رکذلا  ۀفنآ  ثیداحالا  تایالا و  نم  دارملا  نکلو  اهریغ ، نیبرقالا و  ةریشعلا  ةوعد  ثیدح 

ۀقباسلا لاوقالل  دییات 

یبنلا لاقف  هدنع ، اورـضح  دـق  ۀباحـصلا  نم  عمج  كانهو  اهیف ، ضرم  دـق  یتلا  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا  مایا  تایرخا  تناک 
(: (ص

.« ادبا هدعب  اولضت  نل  اباتک  مکل  بتکا  اومله  »
نم مهنمف  اومـصتخا ، تیبلاب و  روضحلا  فلتخاف  هّللا ، باتک  انبـسح  نآرقلا ، مکدنع  عجولا و  هبلغ  دق  ص )  ) ۀـللا لوسر  نا  مهـضعب ، لاق 
. اوموق ص :)  ) هّللا لوسر  لاق  فالتخالا ، وغللا و  اورثکا  املف  کلذ ، ریغ  لوقی  نم  مهنم  و  هدعب ، اولضت  نل  اباتک  مکل  بتکی  اوبرق  لوقی ،

یلاتلا مویلا  یف  اوظح  دق  مهسفنا  مه  ص ، )  ) میظعلا لوسرلا  ۀملک  نیودت  نم  اوعنام  نیذلا  نا  یلا  تافتلالا  عم  و  ثحبلا ، نم  مدقت  ام  عم 
ناک ص )  ) یبنلا نا  یف  کش  كانه  له  و  عقاو ، رما  ماما  مهولعجف  هباحـصا ، و  ع )  ) یلع ملع  نود  باختنالا  ناک  و  ۀیباختنالا ، ۀـفالخلاب 

. هدعب نم  هل  ۀفیلخ  هلعجیل  یلع ، نییعت  دیری 
یبنلا فاصتا  ضرغلا  نکی  مل  و  رمالا ، نع  ص )  ) یبنلا فارـصناب  یـضقی  ابرطـضم  طیحملا  لـعج  ـالا  ۀـضراعملا  نم  فدـهلا  ناـک  اـمو 

: بابسال کلذ  و  هیلع ، ضرملا  ۀبلغ  و  نایذهلاب ،
اقفو ملسمل  قحی  هناف ال  ینعملا ، اذه  دحا  لقنی  مل  و  هماقمب ، قیلی  مالک ال  هنم  عمسی  مل  هضرم ، ةرتف  لاوط  ص )  ) یبنلا نا  نع  الضف  الوا :
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. یلاعت هّللا  لبق  نم  موصعم  نوصم و  ص )  ) هناب املع  ثبعلا ، مالکلا  نایذهلا و  ص )  ) یبنلا یلا  بسنی  نا  ۀینیدلا  نیزاوملل 
ۀبـسن دارملا  ناک  ول  ذا  هّللا » باتک  انافک  ، » اـهتلت یتلا  ةراـبعلا  رکذ  یلا  ۀـجاح  ـالف  هل ، یقیقحلا  ینعملا  مـالکلا ، نم  دارملا  ناـک  ول  اـیناث :

، یباحـص لجر  یلع  یفخی  رمالا ال  اذه  و  ص ، )  ) لوسرلا لوق  یفنی  و  نآرقلا ، دیؤی  نا  ال  هضرمرکذ ، یفکل  ص ، )  ) یبنلا یلا  نایذـهلا 
مهل سیل  سانلا  نآرقلل و  لدع  همالک  و  ۀعاطلا ، ضورفم  هنا  و  ص ، )  ) یبنلا عابتا  ۀیمالـسالا  ۀمالا  یلع  ضرف  دـق  میرکلا  نآرقلا  نا  نم 

. هلوسر هّللا و  مکح  ماما  رایتخا  وا  داهتجا  يا 
و هدعب ، نم  یناثلا  ۀفیلخلا  یلا  یـصوی  ناک  ام  دنع  لوالا ، ۀفیلخلا  ضرم  یف  اضیا  ثدح  دق  ص ، )  ) لوسرلا ضرم  یف  ثدح  ام  نا  اثلاث :

(. ص  ) یبنلا یلع  ضرتعا  امک  هیلع  ضرتعی  مل  یناثلا  ۀفیلخلا  و  ۀفیلخلا ، یلع  یمغا  ذا  لوالا ، ۀفیلخلا  هیلع  یلمی  ام  ررحی  رضاح  نامثع 
الا یلعل ، یصوی  نا  دیری  ص )  ) یبنلا نا  تکردا  یننا  الئاق  سابع  نبال  هل  ثیدح  یف  فرتعا  دق  یناثلا  ۀفیلخلا  ناف  هلک ، اذه  نع  الـضفو 

سانلا یلع  ضرفل  هیلا ، ةرئاص  ۀفالخلا  تناک  ام  اذاف  یلعل ، تناک  ۀفالخلا  نا  اضیا ، لوقی  و  کلذ ، یعدتست  تناک  نیملسملا  ۀحلـصم  نا 
. اهنع هتیحن  و  اهلانیالا ، ۀحلصملا  نم  تیارف  رمالا ، اذهل  شیرق  خضرت  مل  و  قحلا ، عابتا 

. فلختملا حلاصل  قحلا  كرتی  نا  ال  هیلا ، دوعی  نا  بجی  قحلا  نع  فلختملا  نا  حرصت  ۀینیدلا  نیزاوملا  ناب  املع 
: لاق ةاکزلا ، اطعا  نم  تعنتما  یتلا  ۀملسملا  لئابقلا  ۀبراحمب  رما  لوالا  ۀفیلخلا  نا  خیراتلا ، بتک  هلقانتت  اممو 

.« هعنم یلع  مهنلتاقال  ص )  ) هّللا لوسر  یلا  هنودؤی  اوناک  الاقع  ینوعنم  ول  هّللاو  »
لاقعلا و نم  یلغا  هنا  الا  اضیا  قح  ۀفالخلا  عوضوم  نا  یهیدب  و  نمثلا ، غلب  امهم  بجاو  هایحا  قحلا و  ۀماقا  نا  وه  لوقلا ، اذه  نم  دارملاو 

. نمثا

ۀیعیرشتلا مولعلا  یف  ۀمامالا 

عاونا نم  عون  يا  نا  ۀماعلا ، ۀیادهلل  يرورضلا  تباثلا و  نوناقلل  اقفو  انلق ، و  ص ) « ) لوسرلا  » یبنلا ۀفرعم  یف  ۀمدقتملا ، لوصفلا  یف  انرـشا 
. نیوکتلا ةرطفلا و  قیرط  نع  کلذ  و  هل ، ۀبسانملا  ةداعسلا  لامکلا و  وحن  ریسی  تانئاکلا 

یف هتداعـس  هل  نمـضت  هتایح ، یف  صاخ  قیرط  یلا  دشری  نا  بجی  ماعلا و  نوناقلا  نم  ینثتـسی  تانئاکلا ال  هذه  عاونا  دحا  اضیا  ناسنالاو 
نا بجی  يرخا ، ةرابعب  و  ۀـیعامتجالا ، هتایح  یف  لماتلا  و  ةایحلل ، ۀـیعقاولا  ةرظنلاـب  ۀفـصتملا  ةزیرغلا  قیرط  نع  کـلذ  و  ةرخـالا ، ایندـلا و 
نا انلق  و  دوشنملا ، لامکلا  ةداعـسلا و  یلا  اهب  لصیل  هتایح  یف  هل  اساسا  اـهلعجی  یک  ۀـیلمع ، فئاـظو  تادـقتعم و  نم  ۀـعومجم  كردـی 
نم ضعب  یفرهظت  یتلا  و  ةوبنلا ، یحولا و  یعدـی  رخآ و  قیرط  وه  لب  لقعلا ، قیرط  نع  یتاتی  نیدـلاب ال  یمـسی  ام  وه  ةایحلل و  جاـهنملا 

. امسلا لسر  و  ایبنالا ، مه  نیحلاصلا و  هّللا  ایلوا 
. مهل ةداعسلا  اونمض  یهاونلا ، رماوالا و  کلتب  اومزتلا  ام  اذاف  یلاعت  هّللا  نم  یحولا  قیرط  نع  سانلا  ۀیاده  ۀیلوؤسم  مهب  تطینا  دق  ایبنالاف 

اذه یلع  ۀظفح  دارفا  دوجو  ةرورض  موزل و  اضیا ، تبثی  رشبلا ، انبا  نیب  كاردالا  اذه  لثم  موزل  تبثی  هنا  نع  الـضف  لیلدلا ، اذه  نا  حضتی 
. کلذ ةرورضلا  تضتقا  اذا  سانلا  یلا  هلاصیا  و  جمانربلا ،

امک عمتجملا ، میلعتب  نوضهنی  مهرودب  مه  و  یحولا ، قیرط  نع  کلذ  و  ۀـیناسنالا ، تابجاولا  اوکردا  دـق  صاخـشا  دوجو  مزلتـسی  اذـکو 
. ةرورضلا دنع  هیلع  ضرعت  و  ایح ، ناسنالا  مادام  ۀیوامسلا ، تابجاولا  هذه  یقبت  نا  بجی 

لماح یعدی  امک  مامالا »  » یمـسی ب نم  وه  و  یلاعت ، هّللا  لبق  نم  نیعی  و  یهلالا ، نیدلل  ایماح  ربتعی  ۀیلوؤسملا ، هذه  بع  لمحتی  يذلاف 
. اضیا یلاعت  هّللا  لبق  نم  وه  و  یبنلا »  » ۀیوامسلا ب عئارشلا  و  یهلالا ، یحولا 

ۀمئالا ۀمصع  تبثی  ایبنالا ، ۀمصع  تبثی  مدقتملا  لیلدلا  نا  امکف  کلذ ، ققحتی  دق ال  و  دحاو ، صخـش  یف  ۀمامالا  ةوبنلا و  نوکت  نا  قفتی 
. اضیا
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نوکت نا  نود  رمالا  اذه  ققحتی  امود و ال  رـشبلا  يدـیا  لوانتم  یف  فرحملا  ریغ  یقیقحلا  نیدـلا  عضی  نا  هفطع  هّللا و  ۀـمحر  یـضتقت  ذا 
. ۀمصع كانه 

مامالا یبنلا و  نیب  قرفلا 

مدقتملا و لصفلا  یف  انیلع  رم  ام  اذه  و  یحولا »  » عوضومانل تبثی  امنا  ایبنالا ، ۀطـساوب  متت  یتلا  و  ۀیوامـسلا ، عئارـشلا  ماکحالا و  ملـست  نا 
كانه سیل  نا  ۀـجیتن  هیلا  لصن  انه  نم  و  ارمتـسم ، ارما  ربتعی  يذـلا  یماحلا  ظفاحلا و  فالخ  یلع  هاـقب  هتیرارمتـسا و  دـیؤی  اـم  هیف  سیل 
دوجو نم  ولخی  نا  يرـشب  عمتجم  یلع  لیحتـسی  و  مهنیب ، ماما  نوکی  نا  مزلتـسی  نکل  ةرمتـسم ، ةروصب  ساـنلا  نیب  یبن  نوکی  نا  ةرورض 

: هباتک یف  میکحلا  راشا  دق  و  هوفرعی ، مل  ماهوفرع  اوس  ماما 
.« نیرفاکباهب اوسیل  اموق  اهب  انلک  دقف و  الؤه  اهب  رفکی  ناف  »

یعسلا اهب و  ظافتحالا  ۀعیرشلا و  ملست  ، ) ۀمامالا ةوبنلا و  نیماقملاب  زاتمیف  دحاو ، صخش  یف  ۀمامالا  ةوبنلا و  عمتجت  نا  قفتی  انرـشا ، امکف 
نم و  رـصع ، لک  یف  قح  ماـما  كاـنه  نا  ـالا  اـیبنالا ، دوجو  نم  تلخ  نمزلا  نم  راودا  كاـنه  و  دـحاو ، یف  عمتجت  ـال  دـق  و  اهرـشن ) یف 

. ۀیرشبلااهب ترم  یتلا  راودالا  عیمج  یف  اورهظی  مل  و  دودحم ، ایبنالا  ددع  نا  یهیدبلا 
: لوقی ذا  ع )  ) میهاربا یف  امک  اضیا ، ۀمامالا  ۀفصب  اوزاتما  نیذلا  ایبنالا  ضعب  یلا  نیبملا  هباتک  یف  میکحلا  ریشی 

.« نیملاظلا يدهع  لانی  لاق ال  یتیرذ  نم  لاق و  اماما  سانلل  کلعاج  ینا  لاق  نهمتاف  تاملکب  هبر  میهاربا  یلتبا  ذاو  »
: یلاعت هلوق  اذکو 

.« انرماب نودهی  ۀمئا  مهانلعجو  »

لامعالا نطاب  یف  ۀمامالا 

دئاقلا ریـسملا و  وهف  اضیا ، لامعالا  نم  نطابلل  ۀبـسنلاب  میعز  دـئاق و  وهف  لامعالا ، نم  رهاظلل  ۀبـسنلاب  ۀـمالل  میعز  دـئاق و  مامالا  نا  اـمک 
. هدجوم نوکلا و  قلاخوحن  ۀیونعملا  ۀیحانلا  نم  ۀیناسنالل 

: نیتیلاتلا نیتمدقملا  ةاعارم  نم  دبال  ۀقیقحلا  هذه  حضتت  یکل 
ام وه  هئاقش  وا  ناسنالا  ةداعسل  دیحولا  قیرطلا  ناب  حرـصت  ۀیوامـسلا ، نایدالا  رئاس  مالـسالا و  نا  یف  ددرت  وا  کش  نم  كانه  سیل  الوا :

. حیبقلا نسحلا و  كاردا  یلا  هیدهت  ۀیهلالا  ةرطفلا  یه  هترطف و  نا  امک  هدشری ، نیدلاف  ۀئیس ، وا  ۀنسح  لامعا  نم  هب  موقی 
یهنلا و رمالا و  ةروصب  اهیعن ، اهمهفن و  ۀغلب  و  رـشبلا ، نحنانرکف  ۀعـسل  اقفو  و  ةوبنلا ، یحولا و  قیرط  نع  لامعالا  هذه  نیبی  هناحبـس  هّللاف 

وبصت ام  لک  یلع  توتحا  دق  و  ةدلاخ ، ةدیعس  ةایحب  نیعیطملا  نیحلاصلا و  رشبی  نایصعلا ، درمتلا و  وا  ۀعاطلا  لابق  یف  حیبقتلا  نیـسحتلا و 
. نامرحلا سؤبلا و  یلع  توطنا  دق  و  ةدلاخ ، ۀیقش  ةایحب  نیملاظلا  نیئیسملا و  رذنی  و  ةداعسلا ، لامکلا و  ثیح  نم  ۀیرشبلا  هیلا 

. ریکفتلا ثیح  نم  رشبلا  ۀفصب  فصتی  مل  هنکلو  انناهذا  یف  لوجی  ام  انروصت و  قوفی  یلاعت  هّللا  نا  نم  کش  یندا  كانه  سیلو 
انتاـیح یف  يوس  یجراـخ  عـقاو  باـقع  باوـث و  یهن و  رما و  و  دوـقم ، دـئاق و  دوـسم و  دیـس و  كاـنه  نوـکی  نا  ۀـیقافتالا  هذـهل  سیلو 

. اقیثو اطبر  قلاخلا  هّللاب  نئاک  قولخم و  لک  ةایح  طبری  يذلا  ینوکلازاهجلا  وهف  یهلالا  زاهجلا  اما  ۀیعامتجالا 
و يدایتعالا ، انکاردا  انمهف و  قوفت  فراعم  قئاقح و  یلع  لمتـشی  نیدـلا  نا  ص )  ) میظعلا یبنلا  لاوقا  میرکلا و  نآرقلا  نم  دافتـسی  اممو 

. اهکاردا اهمهف و  انل  ینستی  یک  انریکفت ، مئالی  طیسبریبعتب  انیلا  اهلزنا  دق  هناش  لج  هّللا  نإ 
ۀهج نم  تافص  صئاصخ و  نم  هب  زاتمت  امب  يرخالا  ةایحلا  ۀهج و  نم  ۀئیسلا ، ۀنسحلا و  لامعالا  نیب  اطابترا  كانه  نا  مدقت  امم  جتنتسی 
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. اقش وا  ةداعس  نع  فشکت  ایعقاو ، اطابترا  يرخا 
. اقیثو اطابترا  ۀیعقاولا  هذهب  طبترت  ۀیورخالا  ةایحلا  و  ۀیعقاو ، ناسنالا  یف  دلوی  ۀئیسلا  ۀنسحلا و  لامعالا  نم  لمع  لک  نا  حضوا ، ةرابعبو 

ظافلاب هیبرم  هیلع  یلمی  ام  كردی  وهف  ۀیوبرت ، نوؤش  همزالت  ثیح  رعـشی ، مل  ما  رمالا  اذهب  رعـشا  اوس  لفطلا ، هبـشی  هتایح  یف  ناسنالا  نا 
نم هب  فصتاامب  الا  کلذ  ام  و  ةدیعـسلا ، ةایحلا  کلذب  لانیف  هیبرم ، هلاق  ام  كردـی  نا  عاطتـسا  رمعلا  یف  مدـقت  املک  هنکل  یهنلا ، رمالا و 

. مالالا یسملاب و  ۀئیلم  هتایحدجن  حالصلاب ، هل  یعسی  ناک  يذلا  هملعم  یصع  ضفر و  ام  اذإ  و  تاکلم ،
، هبیبط هیلع  هالما  امب  الا  لابی  مل  وهف  ۀـصاخ ، ۀـضایر  وا  اذـغلا ، اودـلا و  یف  بیبطلا  رماوا  قیبطت  یلع  باد  يذـلا  ضیرملا  هبـشی  ناسنالاف 

. هتحص نسحتب  سحیو  ۀحصلا ، ۀحارلا و  دجی  ذئدنعف 
هذهب ۀیورخالا  هتایح  طبترت  و  هلامعا ، نم  عبنت  یتلا  و  اهـشیعی ، یتلا  ۀـیرهاظلا  ةایحلا  ریغ  ۀـینطاب  ةایحب  فصتی  ناسنالا  نا  لوقلا ، ةوفـصو 

. انه هتایح  یف  اهسرامی  یتلا  لاعفالا  لامعالا و 
نیحلاصلل و ةایحلا  هذه  نم  عفرا  احور  یمـسا و  ةایح  كانه  ناب  هتایآ  نم  ریثکلا  یف  تبثی  و  یلقعلا ، نایبلا  اذـه  تبثی  میرکلا  نآرقلا  نا 
. هلاوقا نم  ریثکلا  یف  اضیا  ینعملا  اذه  یلا  راشا  دق  میظعلا  یبنلا  و  امود ، ناسنالا  مزالت  ۀینطابلا  لامعالا  جئاتن  نا  یلع  دکؤی  و  نینمؤملا ،

طبترت راهطالا  ۀـمئالا  ایبنالا و  نا  نیح  یف  لمعلا ، کلذـب  وه  مزتلی  نا  نود  نسح  لمعب  ادـحا  صخـش  دـشری  نا  ثدـحی  ام  اریثک  اـیناث :
يدابمب نولماعلا  مهف  هب ، لمعلا  وا  لوقلاب  مازتلالا  مدع  وه  و  ۀلاحلا ، هذه  مهدـنع  دـهاشی  نا  لیحتـسیو  الع ، لج و  هّللاب  رـشبلل  مهتیادـه 

. میوقلا قیرطلا  یلا  مهنودهی  و  سانلا ، اهب  نودشری  ۀیماس ، ۀیونعم  حورب  نوفصتم  مه  نآ  و  هتمئا ، هتداق و  مه  يذلا  نیدلا 
دجت نل  و  ۀمامالا ، ةدایقلل و  هلهؤت  ۀحلاص  ۀیبرت  درفلا  کلذ  یبری  وهف  اهدارفا ، نم  درف  دی  یلع  ۀما  ۀـیاده  لعجی  نا  هناحبـس  هّللا  دارا  ولف 

. الیدبت هّللا  ۀنسل 

: ۀیلاتلا جئاتنلا  یلع  لصحن  نا  عیطتسن  مدقت  امم 

. ةایحلا هذه  یلا  سانلا  ۀیاده  موریوه  و  ۀعیفر ، ۀیونعم  ةایح  یحور و  ومسب  زاتمی  ۀما ، لکل  مامالا  وا  یبنلا  نا   1
. مهاوس نم  لضفا  مهف  عمتجملا ، کلذ  دارفا  عیمجل  ۀمئا  ةداق و  مه  نآ  امب   2

عم ریـست  لامعا ، نم  امهب  قلعتی  ام  و  اعم ، ۀیونعملا  ةایحلا  ۀیرهاظلا و  ةایحلل  دـئاق  وهف  یلاعت ، هّللا  نم  رماب  ۀـمالل  ادـئاق  حبـصی  يذـلا  نا   3
. هجهن هریس و 

هتداقو مالسالا  ۀمئا 

. ۀیمالسالا ۀمالا  یف  یلاعت  هّللا  لبق  نم  نیعم  ماما  لازی  لاز و ال  ام  ص )  ) میظعلا لوسرلا  ةافو  دعب  نا  جتنتسی  مدقت  اممو 
نإ و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هتیب  لها  نم  شیرق و  نم  مه  نآ  و  مهددع ، ۀمئالا و  فصو  یف  ۀیوبنلا  ثیداحالا  نم  دیزملا  كانهو 

. مهرخآ وه  و  جع )  ) يدهملا مامالا  مهنم 
هنع يرخا  ثیداحا  تایاور و  اذـکه  لوالا و  مامالا  هنا  و  ع ، )  ) یلع ۀـماما  یف  ص )  ) میرکلا لوسرلا  نم  اضیا  ۀحیرـص  صوصن  كاـنهو 

. هدعب یتای  هیلی و  يذلا  مامالاب  ئبنی  ماما  لک  اذکه  و  یناثلا ، مامالا  ناشب  ع )  ) یلع مامالا  نع  و  (ص )
: یلاتلا بیترتلاب  رشع  انثا  مالسالا  ۀمئا  ناف  صوصنلا ، هذه  یضتقمبو 

. بلاط یبا  نب  یلع   1
. یلع نب  نسحلا   2
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. یلع نب  نیسحلا   3

. نیسحلا نب  یلع   4
. یلع نب  دمحم   5

. دمحم نب  رفعج   6

. رفعج نب  یسوم   7
. یسوم نب  یلع   8
. یلع نب  دمحم   9

. دمحم نب  یلع   10
. یلع نب  نسحلا   11

(. نیعمجا مالسلا  مهیلع   ) يدهملا  12

رشع ینثالا  ۀمئالا  ةایح  نع  زجوم 

لوالا مامالا 

ثعب نا  دـعب  و  هرجح ، یف  ادـمحم  یبر  دـق  و  ص ، )  ) مرکالا یبنلا  مع  مشاـه و  ینب  خیـش  بلاـطوبا  و  بلاـط ، یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 
. شیرق ۀصاخ  نیکرشملارش و  هنوصی  هنع ، اعفادم  ناک  ۀلاسرلاب ،

، تاونس تس  كاذنآ  هرمع  ناک  بدجلا ، اهفارطا  ۀکم و  باصا  ام  دنع  و  تاونس ، رـشعب  ۀیوبنلا  ۀثعبلا  لبق  تایاورلا  رهـشا  یلع  یلع  دلو 
. هتیاعر تحتوامسلا  لسرم  فنک  یف  حبصیل  میظعلا ، لوسرلا  همع  نبا  تیب  یلا  بلاط » یبا   » هیبا تیب  نم  لقتنی  نا  ص )  ) یبنلا حرتقاف 
نمف هیلع ، يرج  امب  ایلع  ربخا  و  هتیب ، یلا  عجرف  ارح »  » راغ یف  وه  ةرم و  لوال  هیلا  یحوا  دق  و  ةوبنلا ، ماقم  ةدـع  تاونـس  دـعب  دـمحم  لان 

. هب یلع 
: الئاق دیدجلا ، هنید  یلا  نیبرقالا  هتریشع  ص )  ) یبنلا اعد  دقو 

.« يدعب نم  یتفیلخ  یثراو و  يریزو و  ییصو و  نکی  رمالا ، اذه  یلع  ینرزاؤی  نم  »
: لاق ماق و  ثیح  یلع ، الا  ةوعدلا  هذهل  دحا  بجتسی  ملف 

الا دبعی  مل  وه  و  هب ، نمآ  لاجرلا و  نم  مالسالا  لبق  ملسا و  نم  لوا  وهف  هایا ، هدعو  امب  رقا  و  هنامیا ، ص )  ) لوسرلا لبقف  هّللا ، لوسر  ای  انا 
. هناحبس هّللا 

دق اوناک  و  ص )  ) یبنلا تیب  رـصوح  ام  دـنع  ةرجهلا ، ۀـلیل  یف  و  ۀـنیدملا ، یلا  ۀـکم  نم  رجاه  نا  یلا  اـمود ، ص )  ) یبنلا قفاری  یلع  ناـک 
لوسرلا جرخ  و  ص ، )  ) لوسرلا شارف  یف  یلع  رقتـسا  هشارف ، یف  ص )  ) یبـنلا لـتق  و  ۀـلاسرلا ، ةوبنلا و  تیب  یلع  موـجهلل  ۀـلمحلا  اوزهج 

. هتنبا عم  لوسرلا  یتجوز  و  هما ، عم  برثی  یلا  هجوتو  ص ، )  ) یبنلا هب  یصوا  ام  بسح  اهلها  یلا  تانامالا  یلع  درف  برثی ، یلا  ارجاهم 
. اهیلع هّللا  مالس  ۀمطاف  هتنبا  ص )  ) یبنلا هجوز  و  هقرافیال ، ص )  ) مرکالا لوسرلل  امزالم  بلاط  یبا  نب  یلع  ناک 

. هل اخا  ایلع  لعج  هباحصا ، نیب  اهلحا  ةوخالا و  دقع  یبنلا  ماقا  امل 
تاوزغلا کلت  عیمج  یف  عجارتی  ملف  ۀنیدملا ، یف  لوسرلا  هفلختـسا  ذا  كوبت ، ةوزغ  ادع  ص )  ) یبنلا تاوزغ  عیمج  رـضحی  ع )  ) یلع ناک 

: مالسلا هیلع  هقح  یف  ص )  ) یبنلا لاق  دق  رما و  یف  ص )  ) یبنلا فلاخی  مل  و  مصخلا ، ۀهجاوم  نم 
.« یلع عم  قحلا  قحلا و  نم  یلع  »
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، ۀیناسنالا لثملا  عیمجل  ارانم  ناک  هناب  املع  ۀفالخلا ، بصنم  نع  یحنف  ۀنس ، نیثالث  اثالث و  میظعلا  لوسرلا  یفوت  موی  فیرـشلا  هرمع  ناک 
(. ص  ) لوسرلا ۀباحص  هنارقا و  یلع  زاتمی 

باکر یف  وه  رافکلا و  ۀبراحم  دنع  برعلا  دیدانـص  لتق  دق  هنا  و  ةایحلا ، یف  هل  ۀبرجت  باش ال  هنا  اهنم ، راذـعاب  نوفلاخملا  کسمت  دـقو 
لزعناف ۀماعلا ، نیملـسملا  نوؤش  ةدایق  و  ۀفالخلا ، نع  لزعمب  يانمب و  هولعجی  نا  ۀیهاولا  جـجحلا  هذهباوعاطتـساف  ص ، )  ) مظعالا لوسرلا 

اهیف مکح  یتلا  ةرتفلا  یه  و  ۀنس ، نیرشع  سمخ و  یضم  دعبو  هباحـصا ، نم  ۀصاخلا  ۀیبرتب  عرـش  و  هراد ، سیلج  حبـصا  و  عمتجملا ، نع 
. ۀفالخلاب هوعیاب  و  ص )  ) یلع یلا  ۀیمالسالا  ۀمالا  تهجتا  ثلاثلا ، ۀفیلخلا  لتقم  دعب  و  ص ، )  ) لوسرلا دعب  ۀثالثلا  افلخلا 

نولب هتفالخ  تفـصتا  و  ص )  ) لوسرلا جهن  یلع  ریـسیرهشا  ۀعـست  تاونـس و  عبرا  نم  رثکا  مدت  مل  یتلا  هتموکح و  لاوط  ص )  ) یلع ناک 
مهمدقتی رهشت ، نیضراعملا ، فویـس  و  عفترت ، ۀضراعملا  مالعا  دجنف  نیعفتنملا ، ضعب  یلا  رارـضالاب  تدا  تاحالـصاب  ماق  ذا  ۀیروثلا  نم 

. ۀللضم لامعاب  اوماقف  ۀئیسلا ، مهایاونل  ۀعیرذ  نامثع  لتقم  اولعجف  ۀشئاع  ۀیواعم و  ریبزلا و  ۀحلط و 
اهعم ضهنی  اهنیعی و  نم  ریخ  ریبزلا  ۀـحلط و  ناک  اشیج و  نینمؤملا  ما  تزهج  دـق  و  ۀـنتفلا ، یلع  اـضقلل  برحلل  دعتـسا  ع )  ) یلع ماـمالاو 

. لمجلا برحب  ۀعقاولا  ترهتشا  ةرصبلا ، نم  ۀبرقم  یلع  نیفرطلا  نیب  لاتقلا  عقو  رمالاب 
عم برحب  لغش  و  ۀنسلا ، فصن  ۀنس و  تفرغتسا  و  نیفصب ، برحب  تفرع  ۀیماشلا ، ۀیقارعلا  دودحلا  یف  ۀیواعم  عم  برحب  اضیا  مامالا  ماقو 

. ناورهنلا برحب  ترهتشا  ناورهنلا ، یف  جراوخلا 
یلع ۀبرـضب  بیـصا  اهدعب  و  ۀیلخادلا ، تافالتخالا  عفرل  تفرـص  دق  ع )  ) یلع مامالا  اهیف  مکح  یتلا  ةرتفلا  کلت  مظعم  ناب  لوقلا  نکمیو 

دحاولا و مویدهـشتسا  و  ةرجهلل ، ۀنـسل 40  كرابملا  ناضمر  نم  رـشع  عساتلا  مویلا  ۀحیبص  کلذ  و  ۀفوکلادجـسم ، یف  جراوخلا  دحا  دـی 
. هسفن رهشلا  نم  نیرشعلا 

الثم ناکف  قیدص  ودع و  لک  اعدالا  اذه  دیؤی  و  ۀیناسنالا ، تالامکلا  نم  ۀفـص  هصقنت  نکت  مل  ع )  ) نینمؤملاریما ایلع  نا  دهـشی  خیراتلاو 
(. ص  ) لوسرلا ۀیبرتل  الماک  ایح  اجذومن  و  ۀیمالسالا ، لثملا  لئاضفلا و  یف  اعئار 

ۀیا لوانتت  مل  نیققحملا ، نم  مهریغ  ۀنـسلا و  وا  ۀعیـشلا  يدل  اوس  ةذفلا  ۀیـصخشلا  هذـه  تلوانت  یتلا  بتکلا  نا  انلق  اذا  ۀـقیقحلا  ودـعن  الو 
. ۀیرشبلا ةایحلا  یف  ردقلا  اذهب  يرخا  ۀیصخش 

ناعتـسا و  ۀـیملعلا ، لـئاسملا  یف  رحلا  لالدتـسالا  باـب  حـتف  نم  لوا  وـه  و  نیملـسملا ، ملعا  لـب  ۀباحـصلا ، ملعا  مالـسلا ، هیلع  یلع  ناـک 
ناک و  میکحلا ، نآرقلا  ظافلا  یلع  اظافح  ۀیبرعلا  ۀغللا  دعاوق  عضو  و  نآرقلا ، نطاب  نع  ملکت  و  ۀیهلالا ، فراعملا  یف  ۀیفلـسفلا  ثوحبلاب 

وا قلقلل  عدـی  مل  و  هتعاجـش ، یف  لثملا  هب  برـضی  ناک  و  باتکلا ) نم  لوالا  لصفلا  یف  انرـشا  امک   ) اباطخ مهغلبا  و  انایب ، برعلا  حـصفا 
. اهیف كرتشا  اهسرام و  یتلا  بورحلا  تاوزغلا و  کلت  لک  یف  هبلق ، یلا  اقیرط  فوخلا 

هذـه تررکت  دـق  و  فوخلا ، عزفلا و  مهباتنا  دـق  و  تاوزغلا ، یف  نیلتاقملا  ۀباحـصلا و  ربخ  هتایط  یف  لمحی  لازی  یمالـسالا ال  خـیراتلاو 
، ودعلا تالمحل  يدصتی  ناک  مامالا  نکلو  ادعالا ، ماما  شیجلا  مزهنا  ذا  قدنخلا »  » و ربیخ »  » و نینح »  » برحک ۀعقاو ، نم  رثکا  یف  ۀـلاحلا 

ۀحاس نم  رافلا  یلع  بقعی  مل  و  هلتق ، كرتی  افوطع ، زجاعلا  یلع  ناکف  مهیبراـحم ، برعلا و  لاـطبا  نم  ماـمالا  لزاـن  نم  لـک  ملـسی  مل  و 
. ادعالا یلع  املا  عطقی  مل  و  هیلع ، موجهلا  ۀعاسودعلا  لفاغی  مل  و  برحلا ،

. ابناج هب  یمر  مث  ةزه  هزه  بابلا و  علتقا  و  بابلا ، ۀقلح  لوانت  ربیخ ، ۀکرعم  یف  مالسلا ، هیلع  هنا  خیراتلا  بتک  هیلع  تقفتا  اممو 
اهدشا و  انزو ، مانـصالا  ربکا  لبه )  ) یعدی منـص  كانه  ناک  مانـصالا ، میطحت  میظعلا  لوسرلا  رما  ام  دنع  ۀکم ، حتف  موی  اضیا ، لقنی  اممو 

. ضرالا یلا  لبه »  » یمر ب و  هنم ، رماب  ص )  ) یبنلا فاتکا  یلع  یلع  دعص  ۀبعکلا ، قوف  عضو  دق  ناک  ۀماخض ،
یف سوسمم  هناف  ایلع  اوبـست  ال  (: » ص  ) هلوقب هنم  لینلا  نولواحی  نیذـلا  یلع  دری  ص )  ) لوسرلا ناـک  هتداـبع ، هاوقت و  یف  دـن  هل  نکی  مل 

.« هّللا تاذ 
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نوکـس ۀـکرحلا و  مدـع  نم  يار  امل  تیم  هنا  نظف  ۀـنیدملا  تاعیـض  يدـحا  یف  ع )  ) اـیلع ادردـلاوبا  لـیلجلا  یباحـصلا  يار  موی ، تاذو 
ةدش نم  هیلع  یـشغم  هنا  لب  تمی ، مل  هنا  ع )  ) ۀمطاف هتباجاف  اهجوز ، ةافوب  اهازع  و  ثدحلاب ، اهابنا  ۀمطافراد و  یلا  اعرـسم  عجرف  مسجلا ،

. ۀلاحلا هذه  هباتنت  تناک  ام  رثکا  ام  و  هتعاط ، هتدابع و  یف  هناحبس  هّللا  نم  هفوخ 
نیجاتحملا یلع  لصحی  امم  قفنی  ناکف  نیفعـضتسملا ، نیکاسملا و  ارقفلاب و  هفطع  هتفار و  هیلا  ریـشت  یتلا  تایاورلا  صـصقلا و  رثکا  امو 

. ۀنشخ هشیع  شیعی  وه  و  یلاعت ، هّللا  لیبس  یف 
. نیسئابلا ارقفلل و  افقو  اهلعجی  ناک  و  اهریجشتی ، تاوملا  یضارالا  نارمع  و  رابالا ، رفحب  متهی  ناک  ام  ابلاغ  و  ۀعارزلا ، یف  بغری  ناک 

نیرـشع ۀعبرا و   ) تافوقوملا ب هذه  ردـقت  تناکو  ۀـمج ، دـئاوع  اهل  تناک  و  یلع ) تاقدـص  ، ) تافوقوملا هذـه  لک  یلع  قلطت  تناکف 
. مالسلا هیلع  هدهع  نم  ةریخالا  تاونسلا  یف  ابهذ ) الطر 

یناثلا مامالا 

میرکلا لوسرلا  تنب  اهیلع ، هّللا  مالس  ارهزلا  ۀمطاف  نم  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  ادلو  مالسلا ، امهیلع  نیسحلا  هوخا  یبتجملا و  نسحلا  مامالا 
(. (ص

نسحلا و و  يدـالوا ، متنا  هدـلول ، لوقی  ع )  ) یلع ناـک  لوقلا  اذـهل  اـمارتحا  و  يادـلو ، نیـسحلا  نسحلا و  نا  ارارم  ص )  ) یبنلا لاـق  دـقو 
(. ص  ) هّللا لوسر  ادلو  نیسحلا 

هدج و ۀیاعرب  عتمتی  ناک  تاونس ، عبس  یلع  دیزت  ةدم  ص )  ) لوسرلا هدج  رـصاع  و  ةرجهلا ، نم  ۀثلاثلا  ۀنـسلا  ۀنیدملا  یف  ع )  ) نسحلا دلو 
. هتیبرتب هدلاو  دهعتف  رهشا ، ۀتس  وا  ۀثالثب  هدج ، ةافو  دعب  اسنلا  ةدیس  ۀمطاف  هما  تیفوت  دق  و  هتفوطع ،

لتحاف ع ، )  ) یلع مامالا  ۀیـصوب  المع  و  میلعلا ، یلعلا  هّللا  نم  رماب  الا  کلذ  ام  و  خـماشلا ، ۀـمامالا  ماقم  لان  ع )  ) یلع هیبا  داهـشتسا  دـعبو 
. رهشا ۀتس  لاوط  نیملسملا ، ةرادا  یف  لمع  و  ارهاظ ، ۀفالخلا  ماقم 

داهـشتسا دعب  یلع  لآ  ادعا  دلا  نم  ناک  و  ع ، )  ) یلع مامالا  هیبا  عم  برحلا  یف  ةرتف  یـضق  نا  دعب  نسحلا ، ۀبراحمل  شیجلا  ۀـیواعم  زهج 
مامالا ۀـفالخرقم  ثیح  ۀـفوکلا ، یلا  شیجلا  هجو  ۀـفالخلا )  ) حرـص ب کلذ  دـعب  ادـتبا و  نامثع  مدـل  راثلا  ۀـجحب  براحف  ، ) یلع مامالا 

، شیجلا داوق  اسؤر و  نم  اددـع  اذـهب  يوغاف  هاجلا ، ماقملابدـعولا و  وا  لاملاب ، عیمطتلاـب  ماـمالا  داوق  بسکی  نا  عاطتـسا  و  ع ، )  ) نسحلا
. هتاورث ۀیواعم و  وحن  نیهجتم  مهماما ، مهفلخ  نیکرات 

ۀفالخلا نوکت  نا  اهنم  ۀیواعم ، یلا  اهطرتشا  یتلا  طورشلاب  ۀیرهاظلا  ۀفالخلا  لاحا  و  حلصلا ، یلع  ع )  ) نسحلا مامالا  ربجا  رمالا  ۀیاهن  یفو 
لخد مث  رومالا ، مامزب  ذخای  نا  ۀیواعم  عاطتـسا  اذـهب  ادـتعا و  وا  ضرعت  يا  نم  هتریـشع  هتعیـش و  ناصی  نإ  و  ۀـیواعم ، ةافو  دـعب  نسحلل 
عاونا یـسقا  حابا  و  نیملـسملل ، ماـع  عاـمتجا  یف  کـلذ  و  نسحلا ، ماـمالا  عم  سمـالاب  اـهمربا  یتلا  حلـصلا  طورـشل  هاـغلا  نلعا  و  قارعلا ،

. ۀصاخ ۀعیشلا  و  ص )  ) یبنلا تیب  لهال  ةدشلا  داهطضالا و 
، هتیب لها  هتلئاع و  عم  هتیب  یف  یتح  نمامب  نکی  مل  و  قانتخالا ، ةدشلا و  اهؤلم  ةایح  تاونـس ) رـشع   ) هتماما ةدم  لاوط  نسحلا  مامالا  شاع 

. ۀیوبنلا ةرجهلل  ۀنس 50  کلذ  و  ۀیواعم ، نم  زاعیاب  مسلا  هیلا  تسد  ذا  هتجوزدی  یلع  دهشتساف 
یلع امهلمحی  ناک  و  ص ، )  ) یبنلل نیمزالم  نیسحلا  هوخا  ناکف و  هیبال ، ۀیبالا  قلخلل  الماک  اجذومن  و  ص )  ) هدجل اذف  الاثم  نسحلا  ناک 

. انایحا هفتک 
: لاق ص )  ) مرکالا لوسرلا  نا  ۀصاخلا ، ۀماعلا و  نع  يوری  اممو 

ةرفاوتم ع )  ) یلع و  ص )  ) لوسرلا نع  تایاورلا  و  اهنع ) یلختلا  وا  ۀـفالخلا  يدـصت  یلا  ةراـشا  ، ) ادـعق وا  اـماق  ناـماما  نیـسحلا  نسحلا و 
. مالسلا امهیلع  هیبا  دعب  نسحلا  ۀماماب 
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ثلاثلا مامالا 

(. ص  ) میرکلا یبنلا  تنب  ۀمطاف  نم  ع )  ) یلع دلو  یناث  ادهشلا ) دیس   ) نیسحلا مامالا 
. ۀیصولل اقفو  و  هناش ، لج  هّللا  نم  رماب  ۀمامالا  هیلا  تلصو  یبتجملا ، نسحلا  هیخا  داهشتسا  دعب  و  ۀیرجهلا ، ۀعبارلا  ۀنسلا  یف  دلو 

ۀینیدلا رئاعشلا  تطعاف  ۀیواعم ، هدهع  نم  ةریخالا  رهشا  ۀتسلا  يوس  ادهطـضم ، اهـشاع  تاونـس ، رـشع  ع )  ) نیـسحلا مامالا  ۀماما  ةدم  ربتعت 
قرطلا و یتش  مدختـسادق  ۀیواعم  هلوسر و  هّللا و  هدیری  امل  افالخ  روجف ، قسف و  روج و  ملظ و  نم  تاموکحلا  هانمتت  تناک  ام  یلا  اهلحم 

لبـسلا دـهم  یلع و  لآ  یلع و  مسا  سمط  لواحف  رمالا  اذـه  ققحت  یف  هل  راصنا  ناوعاب و  نیعتـسی  ناـک  و  تیبلا ، لـها  ۀیفـصتل  لـئاسولا 
روجف نم  هودهاش  امل  ۀضراعم  ۀئف  كانه  تناک  نإ  و  فقوملا ، میکحتل  اهذاختا  نم  دبال  یتلا  ۀمزاللا  تامدقملاایهف  دـیزی ، هنبا  ۀـفالخل 

. ۀمصاق تابرض  مهیلا  هجوف  هطخس ، ۀیواعم و  بضغ  نم  اوملسی  مل  مه  نآ  الا  هقسف  دیزی و 
تام یتلا  ةرجهلل ، نیتس  ۀنـس  فصتنم  اج  یتح  هعابتا ، ۀیواعم و  لبق  نم  يذا  لک  لمحت  و  ۀکلاحلا ، فورظلا  هذه  رـصاع  ع )  ) نیـسحلاف

. دیزی هنبا  افلخم  ۀیواعم ، اهیف 
کلملل ۀعاطلا  ۀعیبلا و  دی  دمب  موقلا  رابک  ةداسلا و  مدقتیف  هباش ، ام  ةرامالا و  ۀیکولملاک و  ۀمهم  روما  یف  يرجت  ۀیبرع  ۀنـس  ۀـعیبلا  تناک 

دیؤت هتریـسو  ص ، )  ) یبنلا نمز  یف  ةربتعم  تناک  ۀـعیبلا  و  ۀیمـسر ، ةدـهاعم  نع  افلخت  و  اراع ، ۀـعیبلا  نع  فلختلا  ربتعی  ناک  و  ریمالا ، وا 
. هارکالا رابجالا و  نود  رایتخالا  ۀفصب  فصتت  تناک  اذا  اذه  کلذ ،

مدعب دیزی  یـصوا  دـق  و  دـیزی ، ۀـعیب  هلمحی  مل  و  ع ، )  ) نیـسحلل ضرعتی  مل  هنا  الا  مهئاسؤر ، موقلا و  افرـش  نم  ۀـعیبلا  ۀـیواعم  ذـخا  دـقل 
. رمالا اذه  هیلع  بترتت  یتلا  تابقعلا  يری  ناک  و  رومالا ، یف  اکنح  رثکا  ۀیواعم  ناکف  هل ، ۀعیبلا  نم  عنتما  اذا  یلع ، نب  نیسحلل  ضرعتلا 

لـسری وا  نیـسحلا ، نم  ۀعیبلا  ذخای  نا  ۀیواعم  هیبا  ةافودعب  ۀنیدملا  یلاو  رماف  هیبا ، ۀیـصو  یـسن  ۀینانا ، نم  هب  فصتی  ناک  امل  دیزی  نکلو 
. هیلا هسارب 

یف ۀنیدملا  نم  جرخف  عوضوملا ، ۀساردل  ۀلهم  ع )  ) نیـسحلا بلط  ع )  ) نیـسحلا مامالا  یلا  هلقن  و  دـیزی ، رماب  ۀـنیدملا  یلاو  غلبا  نا  دـعبو 
. نیملسملل نمام  یه  یتلا  ۀبعکلاب  اجتلا  و  ۀکم ، یلا  اهجتم  ۀلیللا ، کلت 

یف ۀکم ، یف  رهشا  ۀعبرالا  براقی  ام  یضق  دق  نیـسحلا  و  ةرجهلل ، نیتس  ۀنـس  نم  نابعـش  رهـش  لئاوا  و  بجر ، رهـش  رخاوا  ثدح  ام  اذه 
ملظ و نم  هودهاشامل  ۀیمالـسالا ، ۀمالا  نم  عمج  نیـسحلا  دیاف  ۀیمالـسالا ، نادلبلا  عیمج  مع  یتح  ائیـشفائیش ، اذه  ابنلا  رـشتنا  ؤجللا  ۀـلاح 

. دیزی هنبا  ۀیواعم و  نمز  یف  فسعت 
یلا هجتی  نا  هنم  بلطت  یلع ، نب  نیـسحلا  یلع  ۀفوکلا  ۀصاخ  و  قارعلا ، نم  ةدراولا  لئاسرلا  تلاهنا  دقف  يرخا ، ۀهج  نم  و  ۀهج ، نم  اذه 

. فقوملا ةروطخب  دیزی  رعشی  نا  یعیبطلا  نم  و  روجلا ، ملظلا و  ملاعم  ۀلازا  هدی  یلع  متت  و  مهل ، ادئاق  حبصیل  قارعلا ،
. ۀضیرفلا ادال  نیملسملا  نم  تاعامج  دفت  تناکف  جحلا ، مسوم  یتح  ۀکم  یف  نیسحلا  ثکم 

همایق نیح  هلتقل  حالسلا ، هتحت  اوفخا  دق  و  مارحالا ، ادر  نودتری  مه  ۀکم و  اولـصو  دق  هئالمع  دیزی و  ناوعا  نم  كانه  ناب  نیـسحلا  ملع 
. جحلا ۀضیرف  اداب 

و قارعلا ، یلا  هرفسب  مهملعا  هتبطخ و  یف  زجواف  نیملسملا ، نم  ریفغ  عمج  نیب  ابیطخ  فقوف  قارعلا ، یلا  اهجتم  ۀکم  ةرداغم  نیـسحلا  ررق 
هّللا نید  مالـسالا ، ةرـصن  هترـصن و  یف  اوناوتی  الا  و  ۀـسدقملا ، هفادـها  لـیبس  یف  مهنم ، نوعلا  بلط  و  قیرطلا ، اذـه  یف  هداهـشتساب  راـشا 

. هباحصا هتعیش و  نم  رفن  و  هلایع ، هلها و  عم  قارعلا  قیرط  کلس  مویلا ، کلذ  ةادغ  و  فینحلا ،
يومالا شیجلا  نا  ملعی  ناک  داهـشتسالا و  یلا  هب  یهتنیـس  اذه  قیرطلا  ناب  ملع  یلع  وه  و  دـیزیل ، ۀـعیبلا  مدـع  یلع  نیـسحلا  ممـص  دـقل 

. قارعلا لها  ۀصاخ  سانلا و  ۀماع  لبق  نم  دیؤم  هنا  و  ددعلا ، ةدعلاب و  فصتی 
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نیسحلا مهباجاف  اهدئاق ، وه  یتلا  ۀضهنلا  و  هیلع ، مزاعوه  يذلا  رفسلا  فقوملا و  ةروطخ  هل  اورکذف  هب ، ۀلـص  مهل  نمم  ۀعامج  هیلا  تاج 
الا ۀمرکملا  ۀعقبلا  هذهل  یکرت  ام  و  تمقا ، امنیا  یلتق  نودـیری  مهناب  ملع  یلع  ینا  و  ةرئاج ، ۀـموکحب  رقا  و ال  ادـیزی ، عیابا  نل  یننا  (ع ، )

. یمد قارهاب  یلاعت ، هّللا  مرح  کتهت  الاو  مارحلا ، ) هّللا  تیب   ) سدقملا ناکملا  اذهل  ۀمرح 
یلاو دی  یلع  هتعیش ، نم  دحا  عم  ع ، )  ) لیقع نب  ملسم  ۀفوکلا  یلا  هثوعبم  هلوسر و  لتقم  ابن  هلصو  هقیرط ، یف  و  قارعلا ، یلا  نیسحلا  راس 

. اهتقزا ۀفوکلا و  عراوش  امهب  رادی  و  لابحلاب ، مهلجرا  طبرت  نا  امهلتق  دعب  یلاولا  رما  دق  و  دیزی ،
نلعا انه  ۀلاحم و  هلتق ال  یلع  ۀـلاد  تارامالا  و  نیـسحلا ، مودـق  رظتنت  ادـعالا ، لبق  نم  ةدـیدش  ۀـبقارم  تحت  اهیحاوض ، ۀـفوکلا و  تناکف 

. هریس یف  رمتسا  و  ددرت ، نود  هلتق  ابنب  احرصم  نیسحلا 
تناکف البرک )  ) یمست ۀقطنم  یف  ۀفوکلا ، ۀنیدم  نم  ارتمولیک  نیعبس  ۀفاسم  یلع  يومالا ، شیجلا  لبق  نم  هعم  نم  و  ع )  ) نیسحلا رـصوح 
ةرصاحم یف  هباحـصا  نم  ۀلقلا  عم  مامالا  رقتـسی  نا  یلا  رمالا  لآ  و  ةدعو ، اددع  يومالا  شیجلا  دادزی  و  الؤه ، یلع  راصحلا  ةرئاد  قیـضت 

. ادعالا نم  افلا  نیثالث  لبق  نم 
یف ع )  ) مامالا لاقف  اوعمتجاف ، باحـصالا ، عمتجی  نابرما  و  جرخا ، نم  هدـنج  نم  جرخاف  هفقوم ، مکحی  نا  مایالا ، هذـه  یف  مامالا  لواـح 

ۀعجافلا نم  هسفنب  وجنی  و  ارتس ، هل  لیللا  ذـختیلف  رارفلا ، مکنم  دارا  نمف  مکنع ، یتعیب  عفار  انا  و  یلتقالا ، اودـیری  مل  موقلا  نا  مهب ، باطخ 
. انب صبرتت  یتلا  ۀشحوملا 

قحلا ودیرم  الا  هعم  قبی  مل  و  ۀیداملا ، ایاضقلا  ةداملا و  يوس  مهفادها  نکت  مل  نیذلا  هعم ، ناک  نمم  ریثک  عمج  قرفت  و  ایضلا ، افطاب  رماف 
بطخف هباحـصا ، ع )  ) نیـسحلا مامالا  عمج  ۀـیناثلا ، ةرملل  و  مشاه ، ینب  نم  ددـع  و  اصخـش ، نیعبرا  نم  براقیام  مه  و  ۀـقیقحلا ، وعبتم  و 

: الئاق مهیف 
. نیرکاشلا نم  انلعجاف  ةدئفا  اراصبا و  اعامسا و  انل  تلعجو  نیدلا ، یف  انتهقف  نآرقلا و  انتملع  ةوبنلاب و  انتمرک  نا  یلع  كدمحا  ینا  مهللا 

ینا الا و  اریخ ، ینع  هّللا  مکازجف  یتیب ، لها  نم  لصواال  ربا و  تیب  لها  و ال  یباحـصا ، نم  اریخ  یفوا و ال  اباحـصا  ملعا  یناف ال  دـعب ، اما 
. المج هوذختاف  مکیشغ  دق  لیللا  اذه  مامز ، ینم  مکیلع  سیل  لح  یف  اعیمج  اوقلطناف  مکل  تنذا  دق  ینا  الا و  الؤه ، نم  انل  اموی  نظا  ال 

کیدـفن نکلو  کلذ ، لعفن  ام  مهـضعب : لاق  كدـعب  یقبنل  کلذ ؟ لعفن  مل  رفعج ، نب  هّللادـبع  انبا  هیخا و  ونب  هؤاـنبا و  هتوخا و  هل  لاـقف 
. كدعب شیعلا  هّللا  حبقف  كدروم ، درن  یتح  کعم  لتاقن  و  انیلها ، انلاوما و  انسفناب و 

: لاق ابیطخ ، ۀجسوع  نب  ملسم  ماقف 
یف همئاق  تبث  ام  یفیـسب  مهبرـضا  یحمرب و  مهرودـص  یف  نعطا  یتح  هللا  اما و  کـقحادا ؟ یف  هّللا  یلا  رذـتعن  اـمب  کـنع و  یلخن  نحنا 

اما و کیف ، هلوسر  ۀبیغ  انظفح  دق  انا  هنا  هّللا  ملعی  یتح  کیلخن  هللا ال  و  ةراجحلاب ، مهتفذـقل  هب ، مهلتاقا  حالـس  یعم  نکی  مل  ول  و  يدـی ،
( توملا  ) یمامح یقلا  یتح  کتقراف  ام  ةرم ، نیعبـس  یب  کلذ  لعفی  يرذا ، مث  اـیحا ، مث  قرحا  مث  اـیحا ، مث  لـتقا  ینا  تملع  دـق  ول  هللا ،

. ادبا اهل  اضقنا  یتلا ال  ۀمارکلا  یه  مث  ةدحاو ، ۀلتق  یه  امنا  و  کلذ ، لعفا  فیک ال  و  کنود ،
ضرغل ۀـلیللا  کلتل  ۀـلهملا  مامالا  بلطف  ودـعلا  بناج  نم  لاتقلا ) وا  ۀـعیبلا  اما   ) مرحم نم  عساتلا  موی  رـصع  یف  مامالا  یلا  راذـنالا  لصو 

. دغ مویل  لاتقلا  ررق  و  ةدابعلا ،
فین و  هعم ، اواج  نمم  نوعبرا  اصخش ، نیعست  مهددع  زواجتیال   ) لیلقلا هعمج  عم  مامالا  دعتـسا  قه  ۀنس 61  مرحملا  نم  رشاعلا  موی  یفو 

هتوخا و انبا  هتوخا و  هدلو و  مهیف  امب  نییمـشاهلا ، نم  اوناک  ۀیقبلا  و  ادعالا ، شیج  نم  اهراهن  برحلا و  ۀـلیل  یف  مامالاب  اوقحتلا  نوثالث  و 
. برحلا ران  تلعتشاف  ادعالا ، شیج  نم  ریفغلاددعلا  ماما  دحاو  رکسعم  یف  اودعتسا  هتمومع ) انبا  هتاوخا و  انبا 

نالفط یلتقلا  نیب  ناکو  ، ) دحا مهنم  قبی  ملف  نییمـشاهلا ، ۀیتفلا  رئاس  عم  مامالا  دهـشتسا  و  ةریهظلا ، یتح  رکابلا  حابـصلا  نم  الؤه  براح 
(. نیسحلا مامالل  عیضر  لفط و  نسحلا و  مامالل 
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ادر و نم  مهنادبا  یلع  ام  اوبلـس  ادهـشلا و  سوؤر  اوزح  مهتامیخم و  یف  نارینلا  اولعـشا  و  مامالا ، مرح  یلع  برحلا  اهتنا  دعب  شیجلا  راغا 
یتاوللا هتانب  هتاجوز و  همرح )  ) مامالا تیب  لهاب  اوراس  مث  بارتلا ، یف  مهوراوی  نا  نود  ضرالا ، یلع  ۀـیراع  داـسجالا  اوکرت  و  سبـالم ،
داجـسلا وه  مامالا و  نبا  مهنم  لیلقلا ، يوس  لاجرلا  نم  يرـسالا  یف  نکی  ملو   ) ۀفوکلا بناج  یلا  ادهـشلا  سوؤر  عم  يوام  نهل  نکی  مل 

اـضیا ایقاب  ناک  و  سماخلا ، مامالا  یلع ) نب  دـمحم   ) ۀـعبارلا نس  یف  هدـلو  و  ضرملا ، هیلع  دتـشا  دـق  و  نیرـشعلا ، ۀـیناثلا و  نس  یف  باش 
نیب احیرط  ناک  و  همـسج ، یف  ۀفیثک  حارجب  بیـصا  دق  ناک  و  ع )  ) نیـسحلا مامالل  ارهـص  ناک  يذـلا  و  یناثلا ، مامالا  نبا  ینثملا  نسحلا 
یلا مهب  اواج  نیذلا  يرـسالا  ۀلمج  نم  ناک  و  ارمالا ، دحا  عفـشت  ببـسب  لتقی  مل  و  هتایح ، نم  قمر  رخآ  یف  وه  هیلع و  اورثعدق  یلتقلا و 

. دیزی رقتسم  ثیح  قشمد  یلا  ۀفوکلا  نم  مهولقن  و  ۀفوکلا ، )
مامالا تنب  مهنم  ماشلا  ۀفوکلا و  یف  دلب ، یلا  دلب  نم  نولقنی  مه  و  بطخ ، نم  يرـسالا  الؤه  هب  ماق  ام  اذک  و  البرک » ۀعقاو   » تحـضف دـقو 

لاوط ۀیواعم  هب  موقی  ناک  امع  باقنلا  افشک  و  ۀیما ، ینب  ایاون  احـضف  يرـسالا ، ۀلمج  نم  اناک  ناذللا  عبارلا  مامالاو  ع )  ) یلع نینمؤملاریما 
. ۀعجفملا ۀعقاولا  هذه  نم  ماعلا  الملا  یف  هناوعا  هلامع و  نم  رکنتسی  نا  یلا  دیزیب  رمالا  يدا  یتح  ةدع ، تاونس 

ۀیمادلا بورحلا  اهجئاتن  نم  ناک  و  ۀعیـشلا ، ئدابم  خیـسرت  یلع  دعاس  و  ۀیما ، ینب  ۀموکح  ةدابا  یف  لجع  ارثؤم  الماع  البرک  ۀعقاو  تناک 
ماقتنالا نم  هباحصا  نیسحلا و  لتقم  یف  كراش  مهاس و  نمم  دحا  جنی  مل  و  تاضافتنا ، تاروث و  نم  اهتمزال  ام  و  اماع ، رـشع  ینثا  لاوط 

. راثلاب ذخالا  و 
نکی مل  هناب  اهیف  رظنلا  ققدی  و  تقولا ، کلذ  یف  عاضوالا  و  دیزی ، و  ع )  ) نیـسحلا مامالا  ةایح  خیرات  علاطی  نمل  کش  یندا  كانه  سیلو 

هب ضری  مل  ام  اذـه  و  مالـسالا ، تامرحل  اکته  الا  دـیزی  عم  ۀـعیبلا  ۀـجیتن  تناک  ام  و  ع )  ) نیـسحلا لتقم  وه  و  دـحاو ، قیرط  يوس  كانه 
تاسدقملا و عیمج  ةدابا  قحـسب و  یبای  و ال  هنم ، ائیـش  یعاری  وا  دیقتی  ۀلعجت  تافـصب  فصتی  مل  و  مالـسالا ، مرتحی  مل  دیزی  نال  مامالا ،

. ۀیمالسالا نیناوقلا 
و ۀینید ، ۀغبـصب  غبطـصت  تناک  لامعا  نم  هب  نوموقیاوناک  ام  و  رهاظلا ، یف  اهوفلاخی  مل  و  ۀینیدلا ، رئاعـشلا  نومرتحی  اوناک  هفالـسا  نا  الا 

. سانلا يدل  ۀلزنم  مهل  تناک  نیذلا  نیینیدلا  امعزلا  ةودقلا و  رئاس  و  ص )  ) یبنلاب نورختفی  و  ۀینیدلا ، رهاظملا  یلع  نوظفاحی  اوناک 
، ۀنیابتم تافصب  نافصتی  اناک  مالـسلا  اهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  ناب  ۀیخیراتلا  عئاقولا  ثداوحلا و  يرـسفم  ضعب  هدقتعی  ام  حضتی  انه  نمو 
ام عم  ۀیواعم  عم  حلـصلا  بناج  ذختا  لوالا  نا  نیح  یف  لاتقلا ، برحلا و  حجری  ناک  يذلا  نیـسحلا  فالخ  یلع  حلـصلا  ذـبحی  نسحلاف 
نم و  دیزی ، عم  لاتقلا  یف  نیعبرالا  هددع  حواری  يذـلا  هشیجب  ضهن  نیـسحلا »  » یناثلا و  افلا ، نیعبراب  هتدـع  ردـقت  شیج  نم  همزالی  ناک 
یف ( ) ع  ) نسحلا هیخا  عم  شیعی  ناک  ادحاو ، اموی  دیزی  مکح  تحت  خضری  مل  يذلا  ع )  ) نیسحلا يرن  اننال  ریسفتلا ، اذه  مقـس  حضتی  انه 

برحلا نادیری  اناک  اذا  نیـسحلا  نسحلا و  انا  هیف ، کش  امم ال  ۀیواعم و  یلع  برحلا  نلعی  مل  و  ۀیواعم ) مکح  یف  تاونـس  رـشعلا  دودح 
يذلا ۀیواعم ، ۀسایس  ماما  عفن  يا  دجی  مل  و  یشب ، نیملسملا  مالـسالا و  عفنی  لتقلا ال  اذه  نا  نع  الـضف  امهبیـصن ، لتقلا  ناکل  ۀیواعم  عم 

. ۀعیرذ ۀلیسوک و  هذختا  امم  کلذ  هباش  ام  و  نینمؤملا ، لاخ  یحولا و  بتاک  یباحصلاب و  هسفن  فصی  ناک 
. ثلاثلا ۀفیلخلا  عم  هلعف  امک  لمعلا  اذهب  ماق  نمم  ماقتنالا  و  هنزح ، يدبی  و  مهیبرقم ، يدایاب  مهلتقی  نا  هناکماب  ناک  اذه و 

عبارلا مامالا 

(. داجسلا نیدباعلا و  نیزب  بقلملا  نیسحلا ع ) نب  یلع   ) داجسلا مامالا 
هتوخا نا  ذا  البرک ، ۀعقاو  دـعب  ثلاثلا  مامالل  یقب  يذـلادیحولا  دـلولا  وه  و  ناریا ،» کلم  درجدزی   » تنب نانز  هاش  نم  ثلاثلا ، مامالا  دـلو 

( مرحلا  ) يرسالا عم  لمحف  حالسلا ، لمح  یلع  ارداق  نکی  مل  و  هضرمل ، اهیف  كراشی  مل  هنکل  و  ۀعقاولادهش ، دق  اهیف و  اودهشتسا  ۀثالثلا 
. ماشلا یلا 
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. سانلا ۀماع  یضر  بلجلالا  کلذ  ام  و  ۀنیدملا ، یلا  يرسالا  رئاس  عم  عجرا  رسالا ، ةرتف  یضق  نا  دعبو 
یبا  ) لثم ۀباحـصلا  نم  صاوخلا  يوس  دـحاب  لصتی  مل  و  ةداـبعلل ، غرفت  و  هتیب ، یف  ساـنلا  لزتعا  ۀـنیدملا ، یلا  عبارلا  ماـمالا  عجر  امدـنع 
یلا ۀیمالسا  فراعم  نم  مامالا  نم  مهلصی  ام  نولـصوی  اوناک  ۀصاخلا  الؤه  نا  یفخی  و ال  مهلاثماو ، یلباکلا ) دلاخ  یبا   ) و یلامثلا ) ةزمح 

. سماخلا مامالا  نمز  یف  هرامث  يرنف  قیرطلا ، اذه  نع  ۀعیشلا  قاطن  عستا  و  ۀعیشلا ،
یتلا و  اعد ، نیـسمخ  ۀعبـس و  یلع  لمتـشت  و  ۀیداجـسلا ) ۀفیحـصلا   ) فرعت ب ۀـیعدا  یلع  يوتحی  باتک  عبارلا  مامالا  هفنـص  هفلا و  اممو 

.« دمحم ص لآ  روبز   » اهنع لاقی  ۀیهلالا و  فراعملا  قدا  نمضتت 
و کلملادبع » نب  دـیلولا   » دـی یلع  مسلا  هیلا  سد  و  ۀیعیـشلا ، تایاورلا  ضعب  بسح  ۀنـس  نیثالث  اسمخ و  مالـسلا  هیلع  هتماما  ةدـم  تناک 

. ةرجهلل ۀنس 95  يومالا ، ۀفیلخلا  ماشه ، نم  ضیرحتب  کلذ 

سماخلا مامالا 

(. ص  ) مرکالا یبنلا  اذه ، بقللا  هحنم  دق  و  ملعلا ، یف  هرحبت  یلع  لدی  رقاب  ظفل  و  رقابلا ع )  ) یلع نب  دمحم  مامالا 
، هدلاو دعب  ۀمامالا  ماقم  لان  اهرـضح ، نمم  ناک  و  تاونـس ، عبرا  البرک  ۀعقاو  یف  هرمع  ناک  و  ةرجهلل ، ۀنس 57  دلو  عبارلا ، مامالا  نبا  وه 

. هدادجا ۀیصو  و  یلاعت ، هّللا  نم  رماب 
ماـشه خا  نبا  کلملادـبع ، نب  دـیلولا  نب  میهاربا  ۀطـساوبامومسم  لـتق  ۀیعیـشلا ) تاـیاورلا  ضعب  بسح   ) ةرجهلل وا 117  ۀنـس 114  یفو 

. ادیهش یضمف  هتایح ، یلع  ۀثداحلا  هذه  تضق  يومالا ، ۀفیلخلا 
و بورحلا ، تنـش  و  ۀیمالـسالا ، راطقالا  نم  رطق  لک  یف  ۀـبقاعتم  تاروث  زربت  تناک  ۀـیما ، ینب  ملظ  رثا  یلع  و  سماخلا ، ماـمالا  دـهع  یف 
، تیبلا لهال  ضرعتلا  نم  ففخی  نا  اهتجیتن  تناکف  كاذنآ ، ۀموکحلا  لغـشی  ناک  ام  اذـه  ارهاظ ، ۀـیما  ینب  ۀـموکح  یف  فالتخالا  ناک 

. ۀهج نم  اذه 
نیملـسملا تلعج  عبارلا ، مامالا  یف  ۀـلثمتم  ع ، )  ) تیبلا لها  ۀـیمولظم  نم  تثدـحا  اـم  و  ـالبرک ، ۀـعقاو  نم  ثدـح  اـم  يرخا ، ۀـهج  نمو 

. مهیلا مهصالخا  و  مهل ، مهبح  نودبی  و  تیبلا ، لها  یلا  نوهجتی 
و سماخلا ، مامالا  ثیح  ۀنیدملا  یلا  نوهجتی  اوراصف  تیبلا ، لها  یلا  ۀماعلا  نهذ  فرـصنی  نا  یلع  تدـعاس  ۀـعمتجم  لماوعلا  هذـه  ناف 

امم و  هدادجا ، نم  دـحال  ققحتی  مل  ذا  ع ، )  ) رقابلا مامالا  دـی  یلع  تیبلا  لها  مولع  ۀیمالـسالا ، قئاقحلاراشتنا  یف  ةدـعاسم  لماوعلا  تناک 
یلع ۀیمالسالا  مولعلا  یتش  یف  اوصصخت  نیذلا  ۀعیـشلا  لاجر  اذک  و  سماخلا ، مامالا  نع  تلقن  یتلا  ثیداحالا  ةرثک  وه  اعدالا  اذه  دیؤی 

. ۀجردم لاجرلا  بتک  یف  مهؤامسا  لازت  و ال  مهماما ، دی 

سداسلا مامالا 

و ةرجهلل ، ۀنـس 148  مسلا ، هیلا  سد  نا  دعب  دهـشتسا  و  ةرجهلل ، ۀنـس 83  دلو  سماخلا ، مامالا  نبا  ع ) « ) قداصلا  » دـمحم نب  رفعج  مامالا 
(. ۀیعیشلا تایاورلا  قفو   ) یسابعلا ۀفیلخلا  روصنملا  نم  ضیرحتب  کلذ 

ۀحاطالل ۀیما  ینب  ۀلود  دض  ةدوسم »  » مایق ۀصاخ  و  ۀیمالـسالا ، لودلا  یف  تثدـح  یتلا  تاضافتنالا  رثا  یلع  و  سداسلا ، مامالا  دـهع  یفو 
رـشنل ةدعاسم  ۀیتاوم و  فورظلا  تناک  اذـه  لک  رثا  یلع  و  اهـضارقنا ، ۀـیومالا و  ۀـلودلا  طوقـس  یلا  تدا  یتلا  ةرمدـملا  بورحلا  و  اهب ،
مامالا عبات  دـق  و  هتماما ، نمز  نم  ۀنـس  نیرـشع  لاوط  سماـخلا  ماـمالا  اهرـشن  یف  مهاـس  اـملاط  یتلا  تیبلا  لـها  مولع  مالـسالا و  قئاـقح 

. امهفت و  ۀمالم ، رثکا  فورظ  یف  هلمع  سداسلا 
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نا عاطتـسا  سابعلا  ینب  ۀفالخ  لئاوا  ۀیما و  ینب  ۀفالخ  نمزرخال  ةرـصاعم  تناک  یتلا  و  هتماما ، نمز  رخاوا  یتح  سداسلا  مامالا  عاطتـساف 
وا ۀیلقعلا  مولعلا  یف  اوس  نونفلا  مولعلا و  فلتخم  یف  ةذفلا  ۀیملعلا  تایصخشلا  نم  دیدعلا  ۀیبرت  ۀینیدلا و  میلاعتلا  ثبل  ۀصرفلا ، هذه  زهنتی 

. ۀیلقنلا مولعلا 
ماشه و  بلغت ، نب  نابا  و  مکحلا ، نب  ماشه  و  قاطلا ، نمؤم  و  ملسم ، نب  دمحم  و  ةرارز ، مه : مامالا  دنع  اوذملتت  نیذلا  کئلوا  رهشا  نمو 

املع نم  لاجر  هسرد  رـضح  دـق  مهریغ و  یئاـیمیکلا و  یفوکلا ، یفوصلا  ناـیح  نب  رباـج  و  ۀـباسنلا ، یبلکلا  ماـشه  و  زیرح ، و  ملاـس ، نب 
مهریغ و يرتـخبلاوبا و  یـضاقلا  ینوکـسملا و  یـضاقلا  و  یفنحلا ، بهذـملا  سـسؤم  ۀـفینحوبا ، يروـثلا و  نایفـس  لـثم  ۀنـسلا ، اـنناوخا 

. ملاع ثدحم و  فالآ  ۀعبرا  مامالا  مهیلع  هیلمی  ناک  امب  اوعفتنا  مامالا و  سلحماورضح  نیذلا  ددع  نا  فورعملا 
. ةادهلا ۀمئالا  نم  ةرشعلا  مرکالا و  یبنلا  نع  تیور  امم  رثکا  ع ، )  ) قداصلا رقابلا و  نیمامالا  نع  ةرتاوتملا  ثیداحالا  ربتعتو 

مهضرع نییولعلا و  ةداسلا  اذیاب  ماقف  یسابعلا ، ۀفیلخلا  روصنملا  لبق  نم  دیدشتلا  قانتخالا و  ثیح  هتایح ، تایرخا  یف  ریغت  دق  رمالا  نکل 
. روهت ةواسق و  نم  هب  نوفصتی  اوناک  ام  عم  نییومالا  نمز  یف  هریظن  دهاشی  مل  امم  مهضعب ، لتق  اهاسقا و  بیذعتلا و  عاونا  فنعال 

. مهتایح یلع  اضقلا  مهبیذعت و  و  ۀملظم ، نوجس  یف  مهنجسب  کلذ  نییولعلل و  یعامجلا  لتقلا  نویسابعلا  سرام 
. ناردجلا ۀینبالا و  سسا  یف  ایحا ، مه  مهنفدب و  اوماق  مه  نآ  امک 

، یسابعلا ۀفیلخلا  حافـسلا  نم  رماب  ةرم  قارعلا  یلا  رـضحادق  مامالا  ناکو   ) ۀنیدملا نم  سداسلا  مامالا  بلج  هیف  بلط  ارما  روصنملا  ردصا 
(. سماخلا مامالا  عم  يومالا ، ۀفیلخلا  ماشه  نم  رماب  قشمد  یلا  رضحا  دق  کلذ  لبق  و 

یلا ةدوعلاب  هل  اوحمـس  رمالا  ۀـیاهن  یف  و  هاذـال ، اوضرعت  و  تارم ، ةدـع  هلتق  یلع  اومزع  دـق  و  ۀـبقارملا ، تحت  نمزلا  نم  ةدـم  ماـمالا  یقب 
. هیلا مسلا  هسدب  روصنملا  دی  یلع  دهشتسا  یتح  هراد ، یف  الزعنم  ۀیقتلا ، ایعارم  كانه ، هرمع  ۀیقب  یضق  و  عجرف ، ۀنیدملا ،

مامالا ۀیـصو  ابلاط  هتیب ، لهال  هدقفت  ۀجحب  مامالا  راد  یلا  بهذی  نا  ۀنیدملا  یف  هیلا  رما و  روصنملا ، یلا  مامالا  داهـشتسا  ابن  لوصو  دعبو 
. اضیا لاحلا  یف  هلتقی  هیلع و  یضقیل  هدعب ، نم  هتفیلخ  وه  نم  مامالا و  یصو  ام  یلع  علطیل 

. اعم عیشتلا  ۀمامالا و  ۀلاسم  عوضوم و  یلع  امامت  اضقلا  کلذ  ارو  نم  فدهی  روصنملا  ناکو 
، سمخل یصوا  دق  مامالا  نا  دجو  و  ۀیصولا ، ارق  هیلا ، ۀلـسرملارماوالل  اقفو  یلاولا  رـضح  ام  دنع  و  روصنملا ، رمتل  افالخ  ناک  رمالا  نکلو 

روصنملا ةرماؤم  تاب  اذـهب  و  هتنبا ، ةدـیمح  رغـصالا و  هدـلو  یـسوم  ربکالا و  ماـمالا  نبا  حـطفالا  هّللادـبع  ۀـنیدملا و  یلاو  هسفن ، ۀـفیلخلا 
. لشفلاب

عباسلا مامالا 

یلوت نجـسلا ، یف  مسلا  هئاـطعا  رثا  ۀنـس 183  یفوت  و  ةرجهلل ، ۀنـس 128  دـلو  سداسلا  مامالا  نبا  ع ) ( ) مظاکلا  ) رفعج نب  یـسوم  مامالا 
. هدادجا ۀیصو  هّللا و  نم  رماب  هیبا  دعب  ۀمامالا  بصنم 

هیدبی ناک  امب  تابوعصلاب ، نورقم  ملظم  دهع  یف  شاع  نوراه ، يدهملا و  يداهلا و  روصنملا و  نییسابعلا  افلخلا  نم  عباسلا  مامالا  رصاع 
دجـسم یف  ةالـصلابالوغشم  ناک  يذلا  تقولا  یف  مامالا  یلع  ضبقلا  یقلاف  ۀنیدملا ، یلا  هجوت  و  جـحلا ، یلا  نوراه  رفاس  یتح  ۀـیقت ، نم 

رخال نجـس  نم  هب  لقنی  لظ  و  دادغب ، یلا  اهنم  ةرـصبلا و  یلا  لقن  مث  لالغالاب ، دیق  نا  دـعب  نجـسلا  یلا  لقن  و  ص )  ) مرکالا یبنلا  هدـج 
ۀنیدـمب مویلا  یمـست  یتلا  و  شیرق ، رباقم  یف  نفد  و  کهاش ، نب  يدنـسلا  نجـس  یف  مسلاـب  هیلع  یـضق  رمـالا  ۀـیاهن  یف  و  ةدـع ، تاونس 

. ۀیمظاکلا

نماثلا مامالا 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 617 

http://www.ghaemiyeh.com


ۀنس 203 ه. یفوت  و  خیراوتلا ) رهشا  یلع   ) ةرجهلل ۀنس 148  دلو  عباسلا  مامالا  نبا  ع ) ( ) اضرلا  ) یسوم نب  یلع  مامالا 
نیمالا هنبا  هدعب  یـسابعلا و  ۀفیلخلا  دیـشرلا  نوراه  انمزرـصاع  دق  و  هدادجا ، صن  هّللا و  نم  رماب  عباسلا  مامالا  هیبا  دعب  ۀمامالا  بصنم  لان 

. نوماملا مث 
یلع نوماملا  الیتسا  نیمالا و  لتقم  اهتجیتن  ناک  و  امهنیب ، بورح  یلا  يدا  نیمالا  نوماملا و  نیب  فالخ  ثدح  دیـشرلا ، نوراه  ةافو  دعب 

. ۀفالخلا شرع 
ةدـش و دادزت  تناک  و  ةدابالا ، لتقلاب و  لثمتت  ۀیـساق ، ۀسایـس  نییولعلا  ةداسلا  یلا  ۀبـسنلاب  سابعلا  ینب  ۀسایـس  تناک  تقولا  کلذ  یتحو 
ۀـلودلل و لکاشم  ابارطـضا و  ثدـحی  ناک  ام  اذـه  و  ۀـیماد ، بورح  یحو  تراد  و  نییولعلا ، نمرئاث  روثی  ناک  يرخا  ةرتف و  نیب  و  اـفنع ،

. كاذنآ ۀفالخلا 
ۀمئالا نوربتعی  اوناک  مویلا  کلذ ، یف  مهددع  ۀـلق  عم  ۀعیـشلا  نکل  نیرئاثلاب ، لاصتا  یلع  اونوکی  مل  تیبلا ، لها  نم  ۀعیـشلا  ۀـمئا  نا  عمو 

ۀیـسابعلا ۀفالخلا  ۀلودلا و  یلا  نورظنی  اوناک  و  ص ، )  ) مرکالا یبنلل  نویقیقحلا  افلخلا  ۀـعاطلااوضرتفم و  مه  نآ  نیدـلا و  یلا  ةادـهلا  مه 
لک ةدیعب  دالبلا  سوست  یتلا  ةزهجالا  هذه  نإ  مالـسالاباهل و  ۀلـص  ۀـئف ال  دـیب  ساست  اهنا  رـصیق و  يرـسک و  هب  زاتمی  ناک  امب  زاتمت  اهنا 

. لاوزلا طوقسلاب و  اهددهی  و  ۀفالخلا ، یلع  ارطخ  لکشی  ناک  امم  اذه  نوینیدلا ، مهؤامعز  هب  فصتی  امع  دعبلا 
ۀمیقع ۀسایـس  ۀنـس  نیعبـس  لاوط  هفالـسا  ۀسایـس  تناک  نا  دعب  ةدیدج ، ۀسایـس  يدبی  نا  يارو  نتفلا ، لکاشملا و  هذـه  یف  نوماملا  رکف 

و ۀلکـشم ، ۀنتف و  لک  یلع  یـضقی  فوس  ۀـقیرطلا  هذـهب  و  هل ، دـهع  یلو  نماثلا  مامالا  لعجی  ناب  ۀـعداخلا  هتـسایس  رهظاف  اهیف  يودـجال 
مهماما وند  نودهاشی  ام  دنع  اضیا  ۀعیـشلا  و  مهدض ، مایقلاوا  ةروثلا  اولواحی  مل  مهناف  ۀلودلا  یف  اماقم  مهل  اودجو  اذا  نییولعلا  نم  ةداسلا 
مهتمئال يونعملا  مارتحالاوریدقتلا  کلذ  نودقفیس  ذئدنع  نیقساف ، ۀفالخلا  روماب  نیمئاقلا  اسجر و  اهنوربتعیاوناک  املاط  یتلا  ۀفالخلا  نم 

. ۀهجلا هذه  نم  ارطخ  افلخلا  هجاوی  و ال  ینیدلا ، مهبزح  طقسی  ام  ناعرس  و  تیبلا ، لها  نم  مه  نیذلا 
ةرماؤملا هذـه  ققحت  ضرغل  بعـصلا و  رمالاب  نکی  مل  مامالا  لتق  ناف  هیلا ، فدـهی  ناک  اـم  یلع  نوماـملا  لـصحی  نا  دـعب  یهیدـبلا  نمو 

عانقال لئاسولا  یتش  مدختـسا  هنکلو  مامالا ، رذتعاف  ایناث ، دـهعلا  ۀـیالو  مث  الوا  ۀـفالخلا  هیلع  حرتقا  و  ورم ، یلا  ۀـنیدملا  نم  مامالا  رـضحا 
. نیلوؤسملا نم  دحا  بصنوا  لزع  یف  اذک  ۀلودلا و  نوؤش  یف  لخدتی  الا  طرشب  مامالا  قفاو  مامالا ،

و مامالل ، ۀبسنلاب  مهتقالع  مهطابترا و  دیازت  و  ۀعیشلل ، عیرسلا  مدقتلا  نوماملا  دهاش  یتح  ةرتف  ضمت  مل  ةرجهلل و  ۀنس 200  ثدح  ام  اذه 
، رایتلا اذـه  ماما  فقی  نا  لواح  و  هئطخ ، ةروطخ  یلا  نوماملا  تفتلا  ذـئدنع  ۀـلودلا  نوؤش  یلوؤسم  شیجلا و  و  ساـنلا ، نم  ۀـماعلا  یتح 

. مسلا هیلا  سد  نا  دعب  مامالا  لتقف 
. دهشم ۀنیدمب  مویلا  فرعت  و  ناریا ، یف  سوط )  ) ۀنیدم یف  هداهشتسا  دعب  نماثلا  مامالا  نفد 

نایدالا و املع  اهرـضحی  یتلا  ۀیملعلا ، سلاجملا  میقی  ناک  و  ۀیبرعلا ، ۀغللا  یلا  ۀیلقعلا  مولعلا  ۀمجرتل  هتیاعر  هتیانع و  يدـبی  نوماملا  ناک 
نایدالا و املع  تارظانم  یف  كرتشی  و  سلاجملا ، هذـه  یف  كراشی  ناک  اـضیا  نوماـملا  و  ۀـیملعلا ، تارظاـنملااهیف  يرجت  و  بهاذـملا ،

. ۀعیشلا ثیداحا  بتک  یف  اهنم  دیدعلا  تنود  دق  و  بهاذملا ،

عساتلا مامالا 

دهشتسا ۀنـس 195 ه و  ۀـنیدملا  یف  دـلو  نماثلا ، مامالا  نبا  انایحا ) اضرلا  نبا  وا  داوجلا  ماـمالاب  بقلی  و  یقتلا ،  ) یلع ع نب  دـمحم  ماـمالا 
ۀنیدـم یف  عباـسلا  ماـمالا  هدـج  راوـج  یلا  نفد  و  نوماـملا ، تنب  هـتجوز  دـی  یلع  یـسابعلا  ۀـفیلخلا  مـصتعملا  نـم  ضیرحتب  ۀنس 220 ) )

. ۀیمظاکلا
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نوماملا هرضحا  نماثلا ، مامالا  هوبا  یفوت  ام  دنع  ۀنیدملا  یف  عساتلا  مامالا  ناک  و  هدادجا ، ۀیـصو  هّللا و  نم  رماب  ۀعیفرلا  ۀمامالا  ۀجرد  زاح 
یف و  دادـغب ، یف  هدـنع  هاقبا  و  هتنبا ، هجوز  و  داوجلل ، هفطع  همارتحا و  يدـبا  نوماملا  نا  رهاـظلا  و  كاذـنآ ، هتفـالخ  ۀمـصاع  دادـغب  یلا 

. ۀلماک ۀبقارم  لخادلا  جراخلا و  نم  مامالا  بقاری  نا  دارا  ۀقیقحلا 
نمز یف  و  نوماملا ، دهع  رخاوا  یتح  ۀنیدملا )  ) اهیف یقب  و  ۀنیدملا ، یلا  لیحرلا  نوماملا  نم  بلط  مث  دادغب ، یف  انمز  عساتلا  مامالا  ثکم 

دهشتسا رکذ  امک  ۀیاهنلا  یف  و  ةدیدشلا ، ۀبقارملا  تحت  ناک  و  نیترم ، دادغب  یلا  داوجلا  مامالا  رضحا  نوماملا ، فلختـسا  يذلا  مصتعملا 
. مامالا ۀجوز  دی  یلع  مصتعملا  نم  ضیرحتب  هیلا  مسلا  سدب 

رشاعلا مامالا 

اقفو  ) ه ۀنـس 254  دهـشتسا  و  ۀـنیدملا ، یف  ۀنـس 212 ه  دـلو  عساتلا ، مامالا  نبا  اـضیا ) يداـهلاب  بقلی  یقنلا و   ) دـمحم ع نب  یلع  ماـمالا 
. یسابعلا ۀفیلخلازتعملا  نم  رماب  ۀیعیشلا ) تایاورلل 

. زتعملا نیعتسملا و  رصتنملا و  لکوتملا و  قثاولا و  مصتعملا و  نوماملا و  سابعلا : ینب  افلخ  نم  اعبس  مامالا  رصاع 
بصنم لان  ۀنیدملا ، یف  رـشاعلا  مامالا  ناک  هیلا ، سد  يذلا  مسلا  ۀطـساوب  دادغب  یف  هوبا  دهـشتسا  ام  دنع  ۀنس 220 ه  مصتعملا  دهع  یفو 

. لکوتملا نمز  یتح  ۀیمالسالا  میلاعتلا  رشنب  ماقف  هدادجا ، ۀیصو  یلاعت و  هّللا  نم  رماب  ۀمامالا 
ادعالا و ضعب  ۀـیاش  رثا و  ۀنـس 243  کلذ  هتموکح و  ةرـضاحارماس  یلا  كانه  نم  مامالا  بلجل  ۀنیدملا  یلا  ارمالا  دـحا  لکوتملا  لسرا 
ام كانه  نکی  ملارماس  یلا  مامالا  لوصو  دـعب  ۀمـصاعلا و  یلا  هجوتلا  اهیف  ابلاطم  هل ، هریدـقت  همارتحا و  اهیفرهظی  ۀـلاسر  مامالا  یلا  بتک 

، هتمرح کته  و  مامالا ، اذـیال  لئاسولا  قرطلا و  یتش  ذاختا  یف  یعـس  ۀـفیلخلا  نا  الا  رمالا  ۀـیادب  یف  ماـمالا  یلع  قییـضت  نم  رظنلا  بلجی 
. ۀفیلخلا نم  رماب  مامالا  راد  شیتفتب  ۀطرشلا  لاجر  ماقف 

هادع نلعی  ناک  و  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالل  ۀبسنلاب  ۀصاخ  و  سابعلا ، ینب  افلخ  رئاس  نم  تیبلا  لهال  ادع  دشا  لکوتملا  ناک 
هسلاجم و یف  ع )  ) یلع مامالا  لاـمعا  دـلقی  اـجرهم  نیع  دـق  ناـک  اـنایحا و  هب  هوفتی  ناـک  يذـلا  يذـبلا  مـالکلا  نع  الـضف  یلعل ، هرفنت  و 

. ۀمیظعلا ۀیصخشلا  کلت  نم  لانی  يزهتسی و  و  هلفاحم ،
تلدبا و  هایملاب ، فیرـشلا  ربقلا  رهاطلا و  مرحلا  رامغابرما  و  هل ، ةرواجملا  رودلا  نم  ریثکلا  هحیرـض و  نیـسحلا و  مامالا  ۀبق  بیرختب  رماو 

. فیرشلا دقرملا  اذه  ملاعم  عیمج  یلعاوضقی  یک  ۀیعارز  ضرا  یلا  اهضرا 
اهنم ۀـیبلغالا  اهرتسی و  ام  یلا  رقتفت  مهؤاسن  تناک  اهل ، یثری  ةروهدـتم  زاـجحلا  یف  نییولعلا  ةداـسلا  ۀـلاح  تحبـصا  لـکوتملا  نمز  یفو 
. نییولعلا ةداسلا  یلا  ۀبسنلاب  رصم  یف  اذه  نع  لقی  عضولا ال  ناک  اهتماقا و  لجال  ةالصلا  تاقوا  یف  اهنلدابتی  ۀیلاب ، ةابعب  ظفتحت  تناک 

یلا زتعملا  نیعتـسملا و  رـصتنملا و  نم  لک  اج  لکوتملا  ةافو  دعب  يذالا و  داهطـضالا و  اذه  عاونا  لکل  ارباص  المحتم  رـشاعلا  مامالا  ناک 
. یسابعلا ۀفیلخلا  زتعملا  نم  رماب  مامالا  دهشتسا  و  ۀفالخلا ، ۀصنم 

رشع يداحلا  مامالا 

مسلا هیلا  سد  ۀیعیشلا ) تایاورلا  ضعبل  اقفو   ) ۀنس 260 ه یف  ۀنس 232 ه و  دلو  رشاعلا  مامالا  نبا  يرکـسعلا ) ( ) ع  ) یلع نب  نسحلا  مامالا 
. امومسم هبحن  یضق  و  یسابعلا ، ۀفیلخلا  دمتعملا  نم  زاعیاب 

یتلا ال هتفالخ  ةدـم  لاوط  مارکلا و  هدادـجا  هب  یـصواام  بسح  یلاعت و  هّللا  نم  رماب  هیبا  دـعب  ۀـمامالا  ماقم  یلا  اج  رـشع  يداـحلا  ماـمالا 
لک عم  هب ، لاصتالاب  هباحصا  نم  صاوخلل  الا  حمسی  مل  و  ۀعیـشلا ، یتح  سانلا  نع  الزعنم  ناک  و  ۀیقتلاامزالم ، ناک  نینـس  عبـسلا  زواجتت 
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. نوجسلا یف  الیوط  انمز  یضق  دقف  اذه 
: وه داهطضالا  اذه  لک  یف  ببسلاو 

ۀمئا نإ  و  نایعلل ، ایلج  احـضاو  رمالا  اذه  ناک  و  ۀمامالاب ، فرتعت  ۀعیـشلا  نإ  و  راظنالا ، تفلی  دـح  یلا  ۀعیـشلا  ددـع  لصو  دـق  ناک  الوا :
مهب و ۀحاطالل  یعـست  تناک  و  مهبقارت ، لبق و  يذ  نم  رثکا  ۀمئالل  ضرعتت  كاذـنآ  ۀـموکحلا  تناک  اذـه  یلعف  نیفورعم ، اوناک  ۀعیـشلا 

. ۀیفخلا لئاسولا  لکب  مهتدابا 
نع لقنت  یتلا  تایاورلل  اقبط  و  رـشع ، يداحلا  مامالل  دلو  كانه  نادقتعت  ۀعیـشلا  نم  صاوخلا  نا  یلع  ۀیـسابعلا  ۀـلودلا  تعلطا  دـق  ایناث :
نع ةرتاوتملا  تایاورلا  بجومب  ص )  ) مرکالا یبنلا  هنع  ربخا  دـق  و  دوعوملا ) يدـهملا   ) هنوفرعی ب هدادـجا ، نم  اذـک  و  يداـهلا ، ماـمالا 

. مهل رشع  یناثلا  مامالا  هنوربتعی  و  ۀصاخلا ، ۀماعلا و  نیقیرطلا 
لکب ۀعیشلا  دنع  ۀمامالا  عوضوم  یلع  یضقی  نا  تقولا  ۀفیلخ  ممصف  ۀمئالا ، رئاس  نم  ۀبقارم  رثکا  رشع  يداحلا  مامالا  ناک  ببـسلا  اذهلو 

. مهجاعزال اراثم  ناک  املاط  يذلا  ثحبلا  اذه  قلغی  اذهب  و  کلذل ، ةرورضلا  یضتقت  ۀلیسو 
مامالا اوبقاری  یک  مهیلع  دمتعی  نم  ةاضقلا و  نم  ددع  عم  ابطالا  هیلا  لسرا  رشع  يداحلا  مامالا  ضرمب  یسابعلا  ۀفیلخلا  دمتعملا  عمس  املو 
مامالا تیب  یف  نمدخی  نک  یتاوللا  تایراجلا  اوصحف  و  ۀقدب ، تیبلا  اوشتف  هتافو ، مامالا و  داهـشتسا  دعب  و  هراد ، یف  يرجی  ام  بثک و  نع 

. سایلا مهیلع  یلوتسا  یتح  نیتنس  ةدمل  مامالل  فلخ  نع  نوثحبی  اوقب  و  تالباقلا ، )  ) تاضرمملا ۀطساوب 
. هیبا نفدم  راوجب  ارماس  ۀنیدم  یف  هراد  یف  هتافو  دعب  رشع  يداحلا  مامالا  نفد 

مل راصتخالل  ةاعارم  و  تائملا ، مهددع  لصی  ذا  نیثدحملاواملعلا ، نم  دیدعلا  اوبر  اوم و  لع  مهتایح  لاوط  تیبلا  لها  ۀمئا  نا  یفخی  الو 
. مهلاوحال احرش  و  اهوکرت ، یتلا  ۀیملعلا  راثالا  مهتافلؤم و  الؤهامسا و  تسرهف  ضرعتسن 

رشع یناثلا  مامالا 

ةراشا

قباطی همسا  رشع ، يداحلا  مامالا  نبا  ابلاغ ) نامزلا  بحاصورصعلا  ماماب  رکذیو   ) فیرـشلا هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  دوعوملا  يدهملا  مامالا 
وا 256 ه. ۀنس 255  ارماس  یف  دلو  ص )  ) مرکالا یبنلا 

لاصتالا هئاقلب و  دحا  حلفی  مل  و  ۀماعلا ، راظنا  نع  ایفتخم  ناک  و  هدلاو ، داهـشتسا  ثیح  ۀنس 260 ه  یتح  هدلاو  ۀیاعر  تحت  شیعی  ناکو 
. ۀعیشلا نم  صاوخلا  الا  هب 

دراوم یف  صاوخلا و  هباون  عم  الا  نایعلل  رهظی  مل  و  ۀـبیغلا ، راتخا  یلاعت ، هّللا  نم  رماـب  و  ۀـمامالا ، ۀـمهم  هب  تطینا  هدـلاو ، داهـشتسا  دـعبو 
. ۀیئانثتسا

صاوخلا باونلا 

مامالا ناک  و  انیما ، ۀـقث  ناک  هیبا و  هدـج و  باحـصا  نم  ناک  يذـلا  هل و  اصاخ  ابئان  يرمعلا  دیعـس  نب  ناـمثع  جـع  يدـهملا  ماـمالا  نیع 
. صاخلا بئانلا  اذه  قیرط  نع  ۀعیشلا  ۀلئسا  یلع  بیجی 

. یتخبونلا حور  نب  نیسح  مساقلاابا  بانتسا  يرمعلا ، نامثع  نب  دمحم  ةافو  دعب  و  نامثع ، نب  دمحم  هنبا  فلختسا  دیعس  نب  نامثع  دعبو 
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دمحم نب  یلع  ةاـیح  تاـیرخا  یف  يدـهملا و  ماـماللاصاخ  اـبئان  يرمـسلا  دـمحم  نب  یلع  حبـصا  یتـخبونلا  حور  نب  نیـسح  ةاـفو  دـعبو 
هناب يرمـسلادمحم  نب  یلعل  غالبا  هیف  ۀسدقملا ، ۀـیحانلا  نم  عیقوت  ردـص  ۀنـس 329 ه ، )  ) لئالق مایا  يوس  هتایح  نم  قبی  مل  ذا  يرمـسلا ،

روهظلاب و یلاعت  هّللا  نذای  یتح  رمتستس  و  يربکلا ، ۀبیغلا  عقت  و  ۀصاخلا ، ۀباینلا  یهتنت  اهدعب  و  مایا ، ۀتس  دعب  ةایحلا  هذه  عدوی  تومیس و 
یلاوح ترمتسا  و  ۀنـس 329 ، یف  تهتنا  ۀنـس 260 ه و  تادب  يرغـصلا ، ۀبیغلا  لوالا : نیمـسق : یلا  مامالا  ۀبیغ  مسقنت  عیقوتلا  اذـه  بسح 
ثیدـح یف  ص )  ) میرکلا یبنلا  نع  يوری  یلاعت و  هّللا  نذاـی  یتحرمتـستس  و  ۀنـس 329 ، تادب  یتلا  و  يربکلا ، ۀـبیغلا  یناثلا : اماع  نیعبس 
یمـسا همـسا  یطاوی  یتیب  لها  نم  یتما و  نم  الجر  هیف  ثعبی  یتح  مویلا  کلذ  هّللا  لوطل  دـحاو  موی  ـالا  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول   ) هیلع قفتم 

(. املظ اروج و  تئلم  امک  الدع  اطسق و  ضرالا  المی 

ۀماعلا رظن  ۀهجو  نم  جع )  ) يدهملا روهظ  یف  ثحب 

مکحب زهجم  هنم  یناسنالا  عونلاف  تانئاکلا ، عاونا  عیمج  یف  ۀـیراجلا  ۀـماعلا  ۀـیادهلا  نوناقل  اقفو  ۀـمامالا ، ةوبنلا و  ثحب  یف  انرـشا  اـمکو 
نیرماانوکی مل  ول  ةداعـسلا  لامکلا و  نا  یهیدـب  و  ۀـیعونلا ، ةداعـسلا  یناسنالا و  لامکلا  یلا  هدـشرت  ةوبنلا ) یحولا و  ةوق   ) ةوقب ةرورـضلا 

. اقلطم ۀقلخلا  یف  وغل  دجوی  و ال  الطابواوغل ، زیهجتلا  لصا  ناکل  ۀیعامتجا ، ةایح  هتایح  ربتعت  يذلا  ناسنالل  نینکمم 
لوصوا ضرغل  شیعی  ناک  و  ةداعـسلاب ، ۀنورقم  ۀیعامتجا  ةایح  یلا  فدهی  ناک  ۀطیـسبلا  رهظ  یلع  دجو  نا  ذنم  رـشبلا  نا  يرخا ، ةرابعبو 

كانه نکی  مل  اذغ  كانه  نکی  مل  ولف  ۀینمالا  هذـهب  هسفن  ناسنالا  ینم  امل  جراخلا ، یف  ۀـینمالا  هذـه  ققحتت  مل  مل  و  ۀـلحرملا ، هذـه  یلا 
. ۀیسنج ۀقالع  نکت  مل  لسانت ، نکی  مل  اذإ  شطع و  نکی  مل  ام ، كانه  نکی  مل  اذإ  و  عوج ،

شیاعتی و  يرشبلا ، عمتجملا  یلع  طسقلا  لدعلا و  هیف  نمیهی  موی ، نع  فشکیس  ملاعلا  لبقتـسم  ناف  ربجلا )  ) ةرورـضلا مکحب  اذه و  یلعف 
. لامکلا ۀلیضفلا و  مهدوست  ۀبحم ، ةدوم و  افص و  حلص و  یف  ملاعلا  انبا 

ریبعت دـح  یلع  و  يرـشبلا ، ملاعلا  یجنم  نوکیـس  عمتجملا  اذـه  لثمل  دـئاقلا  و  هسفن ، ناسنالا  دـیب  ۀـلاحلا  هذـه  لـثم  رارقتـسا  نا  یعیبطو 
(. يدهملا  ) نوکیس تایوارلا 

جنم حلـصمب و  رـشبت  مالـسالا  ۀیـسوجملا و  ۀیحیـسملا و  ۀیدوهیلا و  و  ۀینثولا ، لثم  ملاعلا  یف  ۀمئاقلا  ۀفلتخملا  بهاذملا  نایدالا و  دـجنو 
. ینعملا اذه  یلا  ةراشا  الا  يدلو ) نم  يدهملا   ) هیلع قفتملا  ص ، )  ) میرکلا یبنلا  ثیدح  ام  و  هروصت ، یف  تفلتخا  نإ  و  ۀیرشبلل ،

. مالسالا یف  ۀعیشلا  ۀصاخلا  رظن  ۀهجو  نم  جع )  ) يدهملا روهظ  یف  ثحب 
يدهملا روهظ  یف  ع )  ) تیبلا لها  ۀمئا  و  ص )  ) مرکالا یبنلا  نع  يورت  یتلا  و  ۀصاخلا ، ۀماعلا و  قیرط  نع  ةدـیازتملا  تایاورلا  نع  الـضف 

ناف ۀیونعملا ، ةایحلا  هحنمیس  و  یقیقحلا ، یعقاولا و  هلامک  یلا  يرشبلا  عمتجملاب  يدؤیس  هروهظ ، عم  و  ص ، )  ) یبنلا ۀلالـس  نم  هنا  و  (ع )
يربکلا ۀبیغلا  دعب  و  لصفالب ، رشع ) يداحلا  مامالا   ) يرکسعلا نسحلا  مامالا  نبا  وه  يدهملا  نا  یلا  ریشت  يرخا  ةرفاضتم  تایاور  كانه 

. اروج املظ و  تئلم  ام  دعب  الدع  اطسق و  ضرالا  المی  و  رهظیس ،

تاهبشلا یلع  در 

نا نیح  یف  انرق ، رـشع  ینثا  نم  برقی  ام  بئاـغلا  ماـمالارمع  نوکی  نا  بجی  ۀـفئاطلا ، هذـه  داـقتعال  اـقفو  هناـب  ۀعیـشلا  اوفلاـخم  ضرتعی 
. اذکه رمعی  نا  عیطتسیال  ناسنالا 

یف مظعالا  لوسرلا  نع  ةدراولا  رابخالا  علاطی  يذلا  نکل  دعبتسی ، اذهک  لیوطلا  رمعلا  نإ  و  داعبتسالا ، یلع  ینبم  اذه  ضارتعالا  باوجلا :
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و ةداعلل ، اقرخ  ةزجعملاب  فصتت  بئاغلا  مامالل  ةایحلا  عون  نا  ظحالیـس  ع )  ) تیبلا لـها  ۀـمئا  رئاـس  نع  اذـک  و  بئاـغلا ، ماـمالا  صوصخ 
. اقلطم ملعلا  قیرط  نع  ةداعلا  قرخ  یفن  نکمی  لیحتسملا و ال  رمالاب  سیل  ةداعلا  قرخ  نا  یعیبط 

یه يرخا و  لماوع  یفن  عیطتـسن  و ال  اهیلع ، انفرعت  یتلاوانتدـهاشم  دودـح  یف  نوکلا  یف  لمعت  یتلا  بابـسالا  لماوعلا و  رـصحنت  اذـل ال 
نم دارفا  وادرف  یف  لماوع  داجیا  ناکما  حـضتی  اذـه  نم  اهلهجن  وا  اهلامعا ، اهراثآ و  يرن  اننا ال  وا  اهبانل ، ملع  اـنع و ال  دـعبلا  لـک  ةدـیعب 
ناف اذـه  یلعف  تاونـسلا ، نم  فالآ  وا  فلالا  یلا  لصی  دـقادج  لیوط  رمعب  عتمتی  ناسنالا  لعجت  نا  لماوعلا  کلت  عیطتـست  ثیحب  رـشبلا 

. ناسنالا رمع  ۀلاطال  قرط  فشک  نم  نالا  یتح  سایی  مل  بطلا  ملاع 
نورقی و  ۀیوامـسلا ، مهبتکل  اـقفو  مالـسالا  ۀیحیـسملا و  ۀـیدوهیلاک و  ۀیوامـسلا  بتکلاـب  نودـقتعی  نیذـلا  نـم  ردـصی  ضارتعـالا  اذـهو 

. بارغتسالا باجعالا و  ریثی  لکشب  یلاعت ، هّللا  ایبنا  ۀطساوب  ققحتت  تناک  یتلا  تاداعلا  قرخ  تازجعملاب و 
مامالا ۀـبیغ  ناف  متیادـه ، سانلا و  داشرا  و  هقئاقح ، نیدـلا و  ماکحا  نایبل  مامالا  دوجو  موزل  ربتعت  ۀعیـشلا  نا  نم  ۀعیـشلا  اوفلاخم  ضرتعی 

و ةدئاف ، وا  عفن  يا  هدوجو  یلع  بترتی  ال  هیلا ، لوصولل  ۀلیـسو  ۀیا  دجوت  راظنالا و ال  نع  باغ  دق  يذـلا  مامالا  نال  ضرغلا ، اذـه  ضقانت 
لبق هقلخ  یلا  ۀجاح  و ال  کلذل ، ةرورضلا  اضتقا  دنع  هقلخ  یلع  رداقل  هناف  صخش ، ۀطـساوب  ۀیرـشبلا  حالـصا  دیری  هناحبـس  هّللا  ناک  اذإ 

. تاونسلا فالب  هیلا  جایتحالا  لبق  هتقو و 
نایب یف  رـصحنت  مل  هتیلوؤسم  مامالا و  ۀـفیظو  نا  ۀـمامالا ، ثحبم  یف  حـضتا  و  ۀـمامالا ، ینعم  ۀـقیقح  اوکردـی  مل  الؤه  لـثم  نا  باوجلا :

، يرهاظلا سانلا  داشرا  هیلوت  نع  الـضف  مامالاف  ۀیرهاظلا ، ۀـیحانلا  نم  سانلا  داشرا  یلع  رـصتقی  مل  و  يروصلااهلکـشب ، ۀـیهلالا  فراعملا 
. هناش لج  هّللا  یلا  لامعالا  قئاقحب  مدقتی  و  سانلل ، ۀیونعملا  ةایحلا  مظنی  يذلا  وه  و  اضیا ، لامعالل  ینطابلا  داشرالا  ۀیالولاب و  فصتی 

، اهیلع فرشی  سوفنلاب و  لصتی  نطابلا  قیرط  نع  مامالا  و  ریثات ، يا  هل  سیل  رامضملا  اذه  یف  ینامسجلا  مامالا  ۀبیغ  وا  روضح  نا  یهیدب 
. ملاعلل هحالصا  هروهظ و  تقو  رخات  نإ  و  امئاد ، مزال  هدوجو  ناف  راصبالا  نع  یفخ  راظنالا و  نع  دعب  نإ  و 

ۀعیشلل يونعملا  غالبلا  ۀمتاخلا :

اودعست و یک  هّللا  ۀفرعم  قیرط  اوکلـسا  رخآ ، ریبعتب  و  هّللا » اوفرعا   » یه ۀلمج و  یلع  دیزی  ال  ۀفاک ، سانلل  هجوملا  ۀعیـشلل  يونعملا  غالبلا 
.« اوحلفت هّللا  الا  هلا  اولوق ال  : » هتوعد ۀیادب  یف  ص )  ) مرکالا یبنلا  اهلاق  یتلا  ةرابعلا  یه  هذه  و  اوحلفت ،

: المجم لوقن  غالبلا  اذه  حضتی  یک 
رظانملا روصقلا و  و  ةرخافلا ، ۀسبلالا  برـشلا و  لکالاک و  ۀیداملا ، اهذـئاذل  و  ةایحلا ، یحانم  نم  ریثکلا  يوهن  عبطلا ، بسحب  رـشبلا  نحن 

ۀطلـسلا و عاستا  ماقملا و  و  ۀسایـسلا ، ةردقلا و  قیرط  نع  اما  ۀلئاطلا ، تاورثلا  و  نیـصلخملا ، اقدصالا  تاوانـسحلا و  تاجوزلا  ۀـبالخلا و 
. هیلا لوصولا  یلا  حمطن  يذلا  انبرام  فلاخی  ام  لک  یلع  اضقلا  وا  ۀموکحلا ،

نا بجی  و  اهل ، قلخ  ناسنالا  نا  ال  ناسنالا ، لجال  تقلخاهلک  ذئاذللا  رومالا و  هذه  نا  ۀـیهلا ، ةرطف  نم  انیتوا  ام  عم  ادـیج  كردـن  اننکلو 
قطنم وه  اذـهف  تاوهـشلا  ةزیرغلا و  وه  یئاغلا  فدـهلا  ناک  ام  اذإ  و  اهبلط ، یف  ایعاس  ناسنالا  نوکی  نا  ال  ناسنالا ، بلط  یف  هذـه  نوکت 
ملعلا لقعلا و  یلع  ینتبیف  ناسنالا  قطنم  اما  و  بائذـلا ، قطنمالا  نیرخالا  ةداعـسب  ۀـحاطالا  کتفلا و  لـتقلا و  اـم  و  ماـعنالا ، تاـناویحلا و 

. بسحف
تاذـلا و بح  تاوهـشلا و  عاونا  نا  سفنلا ، يوه  عابتاال  قحلا ، عابتا  ال  قحلا ، عابتا  یلا  انوعدـی  انعقاو ، یلا  تافتلالا  و  لـقعلا ، قطنم  نا 

وه هنا  نم  ناسنالا  هروصتی  ام  فالخ  یلع  و  لالقتـسا ، يا  اهل  سیل  ۀـعیبطلا و  ملاـع  نم  زج  یناـسنالا  لـقعلا  قطنم  بسح  ربتعت  ۀـینانالا ،
. هل ۀعیط  ةادا  نوکت  نا  بجی  ۀیغاطلا  ۀعیبطلا  نا  نظی  و  نوکلا ، ۀعیبطلل و  مکاحلا 

، هسفن اقلت  نم  دـجویل  نکی  مل  هیف  ام  دوجولا و  نا  حـضتی  یک  ةرباغلا  ةایحلا  هذـه  یف  قمعتلا  رکفتلا و  یلا  ناسنالا  وعدـی  لقعلا  قطنم  نا 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 622 

http://www.ghaemiyeh.com


. هانتم ریغ  ردصم  عبنم و  نم  هدوجو  مهلتسی  هیف  ام  نوکلا و  نا  لب 
الا یه  ام  ناسنالا ، رظن  یف  ۀلقتسملا  ۀیعقاولا  اهروصبرهظت  یتلا  ۀیوامـسلا و  ۀیـضرالا و  تانئاکلا  حبقلا و  لامجلا و  ناف  ایلج  رهظی  یکلو 

تایعقاولا ناامک  و  اهسفن ، نم  اهتیعقاو  تسیل  تایعقاولا و  کلت  روهظ  الا  اهروهظ  ام  و  يرخا ، تایعقاودوجوب  دوجولا  یلا  رهظت  تایعقاو 
یف یـش  لک  نا  ۀـجیتنلا  و  اضیا ، مویلا  تایعقاولا  کلذـکف  ةروطـسا ، الا  حبـصت  مل  سما  دوجولاب  عتمتت  تناک  یتلا  ۀـمیظعلا  تاردـقلا  و 

. ةروطسالا زواجتی  هسفن ال  دنع  هدودح و 
یلا ۀـیعقاولا  هذـه  ترهظ  امل  هّللا  دوجو  ول ال  و  هنم ، هدوجو  دمتـسی  دوجولا  یف  ام  لـک  و  لوزت ، ـال  یتلا  ۀـیعقاولا  وه  ـالع  لـج و  هّللا  نا 

. دوجولا
دوجو یلع  نازکتری  نیملاعلا ، ملاعلا و  نا  هتریـصبب  يریف  ۀعاقف ، نم  رثکا  هدوجو  دهاشی  ذئدنع ال  ۀفرعملا ، هذهب  ناسنالا  حلـستی  امدـنعو 

و یتش ، ذـفاونالا  ملاعلا  رهاوظ  رئاس  ناسنالا و  روهظ  ام  و  قلطملا ، لامکلا  ملعلا و  ةردـقلا و  ةایحلا و  ثیح  نم  هاـنتم  ریغ  و  دودـحم ، ریغ 
. ۀعیبطلا اروام  يورخالا و  ملاعلا  یلع  لدی  هتاناکما  بسح  لک 

، دحالا هّللاب  بلقلا  لصتی  و  لیصالا ، یلصالا و  اهبحاص  یلا  اهدری  نئاک و  لک  اذک  و  هسفنل ، لالقتسا  ۀلاصا و  لک  ناسنالا  دقفی  اهدنعو 
. هئایربک یلاعت و  هّللا  ۀمظعل  يوس  یشل  ملستسی  و ال 

ۀلـضافلا و قالخالاب  فصتی  و  یلاعت ، هّللا  ۀفرعمب  انرتقم  هفرعی  فرعتی  ام  لکف  هتنمیه ، قلاخلا و  هّللا  ةردـق  تحت  ناسنالا  رقتـسی  اهدـنعو 
. هتیانع هّللا و  ۀیاعرب  ةرطفلا ) وه  يذلا  قحلل  میلستلا  و  مالسالا ،  ) ۀنسحلا لامعالا 

یلاعت و هّللا  نم  ۀیاعرب  هلان  هیلا و  لصو  دق  يذلا  و  مامالا ، ماقم  يا  لماکلا ، ناسنالا  ماقم  یناسنالا و  لامکلا  ۀعیفرلا و  ۀجردلا  یه  هذهو 
. مامالل نییقیقحلا  نیعباتلا  نوربتعی  مهتاجرد  یف  فالتخا  عم  خماشلا ، لامکلا  ۀعیفرلا و  ۀبترملا  هذه  یلا  لوصولل  نوعسی  نیذلا  و  هتیانع ،
، يرخالا نع  امهادحا  لصفنت  سفنلا ال  ۀفرعم  هّللا و  ۀفرعم  نا  امک  نالصفنت ، ال  ۀمامالا ، ۀفرعم  یلاعت و  هّللا  ۀفرعم  نا  قبـس ، امم  حضتی  و 

. ینغلا هّللا  دوجوب  افراع  نوکیس  يزاجملا ، هدوجو  فرع  يذلا  نا 

مالسا رد  هعیش 

باتک تاصخشم 

ییابطابط نیسحدمحم  فیلات  / مالسا رد  هعیش  روآدیدپ : مان  ناونع و 
: تساریو تیعضو 

.]؟ تساریو ]
336 ص. يرهاظ : تاصخشم 

اپیف تشاددای :
. تسا هدیسر  پاچ  هب  فلتخم  نارشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  رضاح  باتک  تشاددای :

. دیاقع هعیش - -  عوضوم :

. خیرات هعیش - -  عوضوم :
.1360  - 1281 نیسحدمحم ، ییابطابط ، هدوزفا : هسانش 

فلا  1385 ط2ش9 -   / BP211/5 هرگنک : يدنب  هدر 
297/4172 ییوید : يدنب  هدر 
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34204 م 85 -  یلم : یسانشباتک  هرامش 

داتسا نادرگاش  زا  یکی  ملق  هب  راتفگشیپ 

هچرگ تسا . هتفریذپ  ققحت  نیمز  برغم  رد  عیشت »  » یفرعم تهج  هک  تسا  یحرط  زا  یئزج  درذگیم ، هدنناوخ  رظن  زا  نونکا  هک  یباتک 
رثکا اما  دناهداد ، ماجنا  یمالسا  ندمت  مالسا و  فلتخم  بناوج  هراب  رد  يدایز  تاعلاطم  نیمز ، برغم  نادنمـشناد  هتـشذگ ، نرق  یط  رد 

. دوشیم هدید  مالسا  فیرحت  رد  ششوک  اهنآ  رد  هتفرگ و  ماجنا  ضرغ  بصعت و  تیاهن  اب  راثآ  نیا 
، ثیدح نآرق ، زا  هاگره  تسا و  ننست  لها  عبانم  زا  دریگیم ، ماجنا  مالـسا  هراب  رد  هک  یتاقیقحت  رد  نایئاپورا  عبانم  مامت  ابیرقت  یهگناو 

فیرحت بلغا  زین  رظن  نیا  یتح  تسا و  تعامج  تنس و  لها  رظن  نامه  دوصقم  ًالومعم  دیآیم ، نایم  هب  نخـس  مالک  هقف و  يوبن ، هریس 
. تسا هدش  نایب  هناضرغم  هتفای و 

افرـص عازن  کی  هب  نآ  يدوجو  تلع  دـید و  مامت  هدـش و  یفرعم  یعرف  هقرف  کی  تروص  هب  عیـشت  ییاپورا ، ياهنابز  هب  دوجوم  راثآ  رد 
هراب رد  تاقیقحت  رد  یتح  تسا ، هدـش  هجوت  دـیدرگ ، هعیـش »  » شیادـیپ ثعاب  هک  ینید  للع  هب  رتمک  هتفای و  لیلقت  یعاـمتجا  یـسایس و 
رارق رظن  دروم  یلیعامسا  بتکم  هزادنا  هب  یتح  یماما » هدزاود  هعیش   » و تسا ! هیلیعامـسا »  » نآ زا  یـساسا  مهـس  زاب  یلک  روط  هب  هعیـش » »

!! تسا هتفرگن 
اب تسا ، هتـشاد  میقتـسم  سامت  مالـسا  اب  راب  ود  نونک  اـت  برغ  دـشاب . تیدودـحم  نیا  یلـصا  تلع  نیمز ، برغم  یخیراـت  قباوس  دـیاش 
اب هطبار  دوب و  نآ  ینـس  تروص  هب  مالـسا  اب  سامت  دروم  ود  ره  رد  اپورا و  قرـش  رد  كارتا  اب  و  لیـسیس )  ) هیلقـص سلدنا و  رد  بارعا 

زکارم یخرب  رد  دیاش  یبیلص و  ياهگنج  رد  نیطسلف  رد  یلیعامـسا  ياههزوح  یخرب  اب  دودحم  يّرـس و  اتبـسن  طباور  هب  دودحم  عّیـشت » »
. دیدرگ سلدنا 

يارب زین  یمالسا  ناریا  گنهرف  اب  تشادن و  یـسامت  یعیـش ، ناریا  اصوصخم  عّیـشت و  ملاع  اب  دیدج  نارود  زا  لبق  هاگچیه  نیمز ، برغم 
. دش انشآ  دنه  رد  راب  نیلوا 

هاگچیه عّیـشت  تسا ، يوق  نآ  یلقع  هبنج  هک  مالـسا  زا  بناوج  نآ  ریقحت  رد  ناـیبرغ  شـشوک  تهج  دـیاش  لـلع و  نیا  هب  لاـح ، ره  هب 
لیکـشت ار  هریغ  يدنه و  یناتـسکاپ و  برع ، یناریا و  درف  نویلیم  اههد  بهذـم  زین  زونه  هتـشاد و  دوجو  مالـسا  خـیرات  رد  اعقاو  هکنانچ 

کی ار  عّیشت »  » هک هتشذگ  نرق  ناقرـشتسم  رظن  نامه  نیمز  برغم  رد  تسا و  هدشن  هتخانـش  بهذم  نیا  ناوریپ  ناهج  زا  جراخ  دهدیم ،
يدـعب نورق  رد  مالـسا  نانمـشد  ياهدـع  عارتخا  ار  عّیـشت  یخرب ، یتح  هدـش و  هتفریذـپ  لـفاحم  رثکا  رد  دنتـسنادیم  مالـسا  رد  تعدـب !

تابثا تهج  تسا ، هدش  عّیـشت  هب  ياهراشا  نآ  رد  ای  دـشابیم و  عّیـشت  هب  طوبرم  ای  هک  دوجوم  فورعم  باتک  دـنچ  هب  یهاگن  دـننادیم .
. تسا یفاک  اعدا  نیا 

کلاـمم رد  اـصوصخم  نـیمز و  برغم  رد  ناـیدا  هراـب  رد  قـیقحت  رب  جــیردت  هـب  هـک  يدــیدج  رکفت  هوـحن  هـنیمز و  نـیا  هـب  هجوـت  اــب 
. دوشیم ساسحا  رتشیب  زور  ره  هعیش ، هراب  رد  لیصا  تاقیقحت  هلسلس  کی  ترورض  دوشیم ، امرفمکح  نوسکاسولگنا » »

تـسا يدرف  نید ، کی  فرعم  نیرتهب  هک  دندروخرب  هتکن  نیا  هب  ناتـسلگنا  رد  سپـس  اکیرمآ و  رد  جیردت  هب  یللملا ، نیب  گنج  زا  دعب 
ای درادن و  داقتعا  نید  هب  ًالصا  ای  هک  یـسک  طسوت  اصوصخم  نید  کی  ینیع »  » فیـصوت فرـص  درگنیم و  نآ  هب  نید  نآ  نورد  زا  هک 

. تسین یفاک  هجو  چیه  هب  درامشیم ، ساسا  یب  دورطم و  رما  ودب  زا  تسوا ، هعلاطم  دروم  هک  ار  یصاخ  نید 
تهج نیمز  قرشم  نایدا  زا  هدافتـسا  هب  ناناوج  اصوصخم  نیمز و  برغم  نارکفتم  صاوخ  نوزفا  زور  جایتحا  اب  ماوت  تقیقح  نیا  فشک 

اکیرمآ رد  هک  دش  ثعاب  تسا ، هدمآ  شیپ  اکیرمآ  اپورا و  رد  يرگیدام  بیجع  هبلغ  تیحیسم و  فیعضت  تلع  هب  هک  يا  الخ  ندرک  رپ 
اهنآ كرد  تهج  نایدا  دوخ  ذخَّام  نادنمشناد و  زا  رودقملا  یتح  ددرگ و  سیـسأت  نایدا  رد  لیـصا  قیقحت  روظنم  هب  يزکارم  جیردت  هب 
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. دشاب انثتسم  رما  نیا  زا  ًالماک  تسناوتیمن  صخالاب  عّیشت  یلک و  روط  هب  مالسا  هتبلا  دوش ، هدافتسا 
داتسا ییاکیرمآ و  دنمـشناد  ( Morgan Kenneth  ) ناگروم ثنک  روسفرپ  تضهن  نیا  رد  ناتوسکـشیپ  نامدـق و  بحاـص  زا  یکی 
نیرت هتسجرب  زا  يرایسب  اب  میقتـسم  هطبار  هدینارذگ و  نیمز  قرـشم  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یتدم  هک  تسا  ( Colgate  ) تگیلوک هاگشناد 

. تسا هتشاد  یقرش  نایدا  مامت  يونعم  ناگرزب  ناداتسا و  املع و 
نادنمشناد زا  یهورگ  طسوت  هک  تسا  میقتسم » طارـص  مالـسا   » باتک میظنت  تلع  هب  رتشیب  یمالـسا  ناهج  رد  وا  ترهـش  هک  داتـسا  نیا 

« تیگلوک  » هاگشناد رد  يزکرم  شیپ ، لاس  نیدنچ  دناهتشاگن ، ار  نآ  عیشت » لصف   » زین یباهش  دومحم  داتسا  تسا و  هدش  هتشون  ناملـسم 
ار هتسجرب  يوجشناد  یهورگ  تسا و  راد  هدهع  ار  نآ  تسایر  نونکا  دوخ  درک و  سیسأت  یناهج  نایدا  لیصا  ناگدنیامن  عامتجا  تهج 

. دنکیم ییامنهار  نایدا ، خیرات  رد 
هدیـشوک نایدا  نیا  یعقاو  ناوریپ  لیـصا  هاگرظن  زا  نایبرغ  هب  اهنآ  یفرعم  یقرـش و  نایدا  مهم  عبانم  پاچ  رد  هراومه  ناـگروم ، روسفرپ 

. تسا
نایم هب  عیشت  هراب  رد  لیصا  بتک  دوبمک  زا  نخـس  درک ، ندید  زکرم  نیا  زا  روطـس  نیا  مقار  لوا  راب  يارب  شیپ  لاس  تشه  هک  یماگنه 

هب ناشیا  راثآ  ًالوا : نکیل  دناهداد  ماجنا  هعیـش  رکفت  یفرعم  رد  ياهدنزرا  تامدخ  نبروس »  » هاگـشناد زا  نبرک » يرنه  روسفرپ   » هتبلا دمآ .
هس ود  دزاسیمن . حرطم  ار  نید  رت  یمومع  بناوج  دراد و  راک  رس و  تمکح  نافرع و  اب  ًایناث : تسالاب و  رایـسب  یحطـس  رد  هسنارف  نابز 

ندرب نیب  زا  فرص  ار  دوخ  رمع  هک  تسا  یحیـسم  غلبم  دنچ  رکف  شوارت  ارثکا  تسا  دوجوم  یـسیلگنا  نابز  هب  هک  رگید  هلاسر  باتک و 
. دناهدرک نآ  در  عیشت و 

داتـسا رـضحم  رد  ذـملت  راختفا  بناج  نیا  ماگنه  نآ  رد  دـمآ ، ناریا  هب  ناـگروم » روسفرپ   » ناتـسبات 1964 رد  دـعب ، لاس  ود  یکی  اقافتا 
نمرخ زا  هدش و  فرـشم  ناشیا  یناتـسبات  هناخ  هب  هکرد »  » هب راب  دنچ  ياهتفه  تشاد و  ار  یئابطابط » نیـسح  دمحم  دیـس  هّمالع   » دنمجرا

یئابطابط همالع  تمدـخ  ناگروم  ياـقآ  قاـفتا  هب  يزور  دـیچیم . دوخ  دودـحم  دادعتـسا  اـب  قباـطم  دـنچ  ياهشوخ  ناـشنارکیب  شناد 
اروف ناگروم  داتـسا  تخاس و  دوخ  هتفیـش  ار  ناـگروم  روسفرپ  یئاـبطابط ، همـالع  تیناـحور  يونعم و  روضح  هظحل ، نیلوا  زا  میدیـسر .

دیوـگیم هچنآ  هدـیناسر و  لـمع  ماـقم  هب  رکف  هلحرم  زا  ار  تمکح  ملع و  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یـصخش  روـضح  رد  هـک  درک  ساـسحا 
شراگن حرط  اروف  داتسا ، رضحم  زا  تعجارم  رد  هکرد »  » فطل رپ  لاح  نیع  رد  یکاخ و  گنت و  ياههچوک  رد  تسا . هدومیپ  هدیـشچ و 

دعب يدنچ  دـیدرگ و  حرطم  بناج ، نیا  يراکمه  اب  یئابطابط و  همالع  طسوت  نیمز  برغم  مدرم  يارب  هعیـش  هراب  رد  باتک  هلـسلس  کی 
« هعیش رظن  زا  نآرق   » يرگید یلعف و  باتک  یکی  هک  شزرا  رپ  رثا  ود  دعب ، لاس  هس  ضرع  رد  راوگرزب  داتـسا  دش و  يزیر  یپ  راک  همانرب 

. دوزفا تسا  هدرک  یمالسا  شناد  ملع و  هب  هک  یناوارف  تامدخ  رب  یگرزب  تمدخ  لمع ، نیا  اب  دروآرد و  ریرحت  هتشر  هب  تسا 
هب تسا و  هدـش  سیردـت  یهاگـشناد  حطـس  رد  اکیرمآ  رد  زین  یتدـم  دـش و  همجرت  یـسیلگنا  نابز  هب  بناج  نیا  طسوت  باتک  نیا  نتم 

یمالـسا گرزب  ملاع  کی  ملق  زا  امیقتـسم  هک  يرثا  مهف  رد  نایوجـشناد  لمعلا  سکع  یبایزرا  یبرجت و  هرود  نیا  ماـمتا  زا  سپ  يدوز 
. تفای دهاوخ  راشتنا  ییاهن ، تروص  هب  تسا ، هدرک  شوارت 

همجرت دـشابیم ، ناهج  رد  هعیـش  ندناسانـش  روظنم  هب  هک  هلـسلس  نیا  رد  رثا  نیموس  تسا و  همجرت  فرـش  رد  نآرق ، هراب  رد  مود  دـلج 
. تسا هدنام  یقاب  هتفهن  یجنگ  موتکم و  یباتک  برغ ، رد  نونک  ات  هک  دوب  دهاوخ  هعیش  ناماما  راتفگ  زا  یبختنم 

يدارفا هب  نآ  نوگانوگ  بناوج  هعیش و  ندناسانـش  نآ  روظنم  تسا . هزات  یفده  اب  دیدج  قیقحت  کی  مالـسا » رد  هعیـش   » باتک نیاربانب ،
. دننکفیب مالسا  زا  مهم  شخب  نیا  هب  عماج  يرظن  یلک ، یهاگدید  زا  دنلیام  دنرادن و  ییانشآ  یعیش  یمالسا و  يرکف  ملاع  اب  هک  تسا 

لابند نآ ، شیادیپ  تلع  نایب  هعیش و  تلاصا  زا  عافد  لاح  نیع  رد  تعامج و  ّتنـس و  لها  هب  تناها  نودب  ار  فده  نیا  مرتحم ، فلؤم 
ای هقرفت  داجیا  رد  يدوصقم  نیرتکچوک  هکنیا  نودب  تسا  مالسا  زا  لیصا  ًالماک  ياهبنج  عّیـشت  هک  دهد  ناشن  ات  تسا  هدیـشوک  هدرک و 
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زا تسا  هتخاس  رتناسآ  ار  مالسا  یلصا  شخب  ود  نیب  يوگتفگ  هعیش  تلاصا  زا  عافد  اب  سکعرب  دشاب . رظن  رد  نّنست  عّیـشت و  نیب  فاکش 
. دشابیم ریذپ  ناکما  نیفرط  تلاصا  ظفح  اب  طقف  یعقاو ، بیرقت  هک  اجنآ 

اهرازه هکلب  اهدص  اههد و  اهنت  هن  دشابن . یـسیلگنا  زا  رتمک  دیاش  یـسراف  نابز  هب  باتک  نیا  هب  جایتحا  هک  تسا  نیا  ام  نامز  بیاجع  زا 
شناد دننکیم و  نآ  اب  ییانشآ  هب  جایتحا  ساسحا  لاح  نیع  رد  دنـشابیم و  دوخ  نید  هراب  رد  ینادان  لهج و  راچد  هزورما  یناریا  ناوج 

. دنکیمن ار  ینید  يداع  بتک  زا  هدافتسا  يافتکا  اهنآ 
هدید هعماج  رتمک  رد  دیاش  هک  تسا  هدرک  ادیپ  روآ  تفگش  سب  یعضو  ینید  تامیلعت  هلئسم  هعماج ، زا  ياهقبط  نیب  هتشذگ  نایلاس  رد 

هب ار  دوخ  نید  گنهرف و  ات  دنراد  ار  شـشوک  تیاهن  هسردم ، هناخ و  رد  ناریا  میقم  نایجراخ  زین  یبهذـم و  ياهتیلقا  هک  یلاح  رد  دوش 
یلک هب  ینید  تامیلعت  تاقبط  یخرب  رد  دنشابیم ، اراد  یناریا  هعماج  رد  ار  عطاق  تیرثکا  هک  ناناملسم  نیب  دنزاس ، لقتنم  دوخ  نادنزرف 

دیآرب و ریطخ  رما  نیا  هدهع  زا  سرادم  اسآزجعم  يوحن  هب  دنراد  دیما  هدرک و  بلـس  دوخ  زا  ار  تیلوئـسم  نیدلاو  تسا . هدـش  شومارف 
ار هزجعم  نیا  هب  نداد  ققحت  تهج  یتیحالـص  هنوگچیه  اعبط  يداع  سورد  سیردت  يارب  یفاک  ناملعم  نادـقف  اب  دوخ  هبون  هب  سرادـم 

یگدنز رد  اهنآ  هاوخلد  هچ  ره  ناشیارب  هدـش و  هداد  يدام  لئاسو  عون  همه  اهنآ  هب  هک  دـناهتفای  شرورپ  ياهدـع  جـیردت  هب  اذـل  درادـن ،
. دنورب اجک  هب  دننادیمن  نکیل  دننک  تکرح  هنوگچ  دننادیم  اهنآ  تهج . انعم و  زجب  تسا  هدش  مهارف  دشاب 

یناوهـش يداـم و  نارذـگ  چوپ و  ياهیمرگرـس  رد  اـمامت  ار  دوـخ  رمع  دـناوتیمن  بلط و  فدـه  تسا  يدوـجوم  ناـسنا  هک  اـجنآ  زا  و 
نتفای نکیل  دنتـسه  ینید  يونعم و  میلعت  عون  کی  يوجتـسج  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  دنربیم و  جـنر  یفیلکت  یب  نیا  زا  ياهدـع  دـنارذگب ،

. تسا لکشم  سب  دنک ، حیرشت  ناشیارب  ار  عّیشت  خیرات  رکفت و  ینید و  قیاقح  نانآ  ناسل  هب  هک  یباتک  یتح  امنهار و  یبرم و 
ّتیمها زین  نایناریا  يارب  دوب ، هدش  هتـشاگن  نیمز  برغم  نابلط  شناد  ناققحم و  يارب  رما  ودـب  رد  هک  باتک  نیا  پاچ  یعـضو  نینچ  رد 

. تسا ریظن  یب  دوخ  عون  رد  فینصت  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  دراد و  ناوارف 
دودـعم یتاحفـص  رد  هداد و  حیـضوت  نافرع  تمکح و  ات  هتفرگ  خـیرات  زا  ار  هعیـش  بناوج  مامت  ابیرقت  هداس  یناسل  اب  یئاـبطابط  همـالع 

. تسا هدرک  نایب  ار  یعیش  یمالسا و  فراعم  قیاقح  نیرتمهم  زا  يرایسب 
ییاهدـیلک هتفای و  هطاحا  یعیـش  رکفت  سو  ؤر  هب  باتک  کی  هعلاطم  اب  دـناوتیم  نابز  یـسراف  دـنمقالع  لوا  راـب  يارب  رثا  نیا  پاـچ  اـب 

هک يدرف  نآ  کمک  اـب  هک  تسا  ییاـمنهار  سیفن ، رثا  نیا  عقاو  رد  دروآ . تسد  هب  يدـعب  صحفت  قیقحت و  ياـههار  ندرک  زاـب  تهج 
هتـشاد نیقی  قثوم  يامنهار  نیا  هب  ياکتا  اب  دهن و  مدق  عیـسو ، ملاع  نیا  رد  دـناوتیم  تسا  هدوب  سونامان  هعیـش  يونعم  ناهج  اب  نونکات 

. دیسر دهاوخ  ییاهن  دصقم  هب  نیتم  لبح  نیا  هب  لسوت  اب  هکلب  دیدرگ  دهاوخن  هارمگ  هک  دشاب 
هک هداس  سب  ینابز  هب  يونعم  قیاقح  نیرت  فیطل  ات  تعیرـش  هقف و  نآ و  یخیراـت  شیادـیپ  هوحن  زا  یعیـش  تفرعم  ملع و  بتارم  ماـمت 

نینچ اب  یثحب  یسراف  نابز  هب  لوا  راب  يارب  هدیدرگ و  يروآ  عمج  یلک  لصف  راهچ  رد  دشاب ، یعقاو  داتـسا  کی  هب  قلعتم  طقف  دناوتیم 
، تسا داشرا  یسانشدوخ و  هب  جاتحم  رتشیب  نامز  ره  زا  نونکا  هک  یناریا  هعماج  هب  هدش و  هتـسارآ  هداس  نینچ  نیا  یـسابل  رد  تیعماج و 

. دنک شوارت  یئابطابط  همّالع  لامک  تیعماج و  اب  ییاناوت  ملق  رکف و  زا  تسناوتیم  طقف  مهم  نیا  تسا . هدیدرگ  هضرع 

داتسا لاح  حرش 

مانب ياملع  نادنمشناد و  زا  ناشیا  تشپ  هدراهچ  تسا و  هتساخرب  ملع  گرزب  ياهنادناخ  زا  یکی  زا  یئابطابط  نیسح  دمحم  دیـس  همالع 
هاگداز رد  ناشیا  تسویپ و  عوقو  هب  زیربت  رد  یسمش  اب 1282  فداصم  يرمق  يرجه  لاس 1321  نایاپ  رد  ناشیا  تدالو  دناهدوب . زیربت 

. دومن لابند  ار  یتامدقم  تالیصحت  دوخ 
رد دوخ  تامولعم  لیمکت  هب  عّیشت  گرزب  زکرم  نآ  رد  لاس  هد  دش و  فرشا  فجن  راپـسهر  رد 1304  یملع  لحارم  نیلوا  مامتا  زا  سپ 
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هک یبوکداب » نیسح  دیس   » دزن ار  هفسلف  و  یناپمک » ینیئان و   » فورعم ناداتسا  دزن  ار  لوصا  هقف و  تخادرپ . یمالسا  مولع  فلتخم  بعش 
ازریم جاح   » رـضحم رد  ار  قالخا  و  يراسناوخ » مساقلاوبا  دیـس  اقآ   » دزن ار  تایـضایر  دوب و  سردـم  یلع  اقآ  هولج و  نادرگاـش  زا  دوخ 

تعجارم دوخ  هاـگداز  هب  لاس 1314  رد  سپـس  درک . ذـملت  دنتـشاد  دـنمجرا  سب  یماقم  ناـفرع ، یلمع و  تمکح  رد  هک  یـضاق » یلع 
. دومرف

تایبدا وحن و  فرـص و  رد  تالیـصحت  نیرت  قیمع  رب  هوالع  هکلب  دوبن  هقف  يداع  حوطـس  هب  دودـحم  طقف  یئابطابط  همـالع  تالیـصحت 
نافرع مالک و  هفسلف و  زین  سویملطب و  یطسجم »  » ات سدیلقا  لوصا »  » زا میدق  تایضایر  زا  لماک  هرود  کی  ناشیا  لوصا ، هقف و  برع و 

. دمآ لئان  داهتجا  هلحرم  هب  مولع  نیا  رد  تفرگ و  ارف  ار  ریسفت  و 
گنج یـسایس  ثداوح  رثا  رد  هک  دـش  زاغآ  یماگنه  زیربت  زا  جراخ  ناریا  یملع  رگید  ياـههزوح  نارهت و  رد  یئاـبطابط  همـالع  ترهش 
نودـب دـش و  نکاس  اجنآ  رد  لاـس 1325  زا  درک و  ترجاـهم  مق  هـب  دوـخ  سارلا  طقـسم  زا  ناـشیا  نآ ، زا  دـعب  بقاوـع  یناـهج و  مود 

تمکح و هب  نادنم  هقالع  اب  نارهت  هب  یپایپ  ياهرفس  رد  درک و  زاغآ  تمکح  ریسفت و  رد  ار  دوخ  سرد  سلاجم  ادص  رس و  نیرتکچوک 
، قطنم لقع و  هار  زا  دـیزرون و  غیرد  تمکح ، نید و  ناـفلاخم  اـب  هرظاـنم  ثحب و  زا  یتح  دومن و  لـصاح  ساـمت  زین  یمالـسا  فراـعم 

تسیب ضرع  رد  تسناوت  تخاس و  لیان  یمکح  ینید و  قیاقح  كرد  هب  دندوب  هدش  فرحنم  باوص  قیرط  زا  هک  ار  يدارفا  زا  يرایـسب 
. دراذگ اجب  برغ  رد  هدرک  لیصحت  ددجتم و  هقبط  زا  ياهدع  نیب  هکلب  تیناحور  هقبط  رد  اهنت  هن  دوخ  زا  یقیمع  رثا  ریخا ، لاس  دنچ  و 
نآ رد  هک  تسا  هدـش  لیکـشت  نادنمـشناد  الـضف و  زا  یعمج  روضح  اب  یـسلاجم  نبرک  يرنه  داتـسا  ناشیا و  نیب  زییاپ  ره  زارد  ناـیلاس 

حرطم دـهدیم ، رارق  تقیقح  هدـنیوج  يوـنعم و  صخـش  لـباقم  رد  زورما  ناـهج  هک  یلئاـسم  هفـسلف و  نید و  هراـب  رد  یتاـیح  یثحاـبم 
عیسو نانچنآ  یقفا  اب  الاب و  نانچنآ  یحطس  رد  یتاسلج  نینچ  کش  نودب  تسا . هدروآ  راب  هب  یمهم  رایسب  جیاتن  تاسلج  نیا  دوشیم و 

مالسا و نیب  لیصا  يونعم  يرکف و  سامت  هک  یطسو  نرق  هرود  زا  هک  تفگ  ناوتیم  یتح  تسا و  هدوب  ریظن  یب  زورما  مالـسا  ناهج  رد 
. تسا هدشن  لصاح  برغ  یمالسا و  قرش  نیب  یسامت  نینچ  دش ، عطق  تیحیسم 

سیردـت ناشیا  جـیردت  هب  تسا . هدوب  میرک  نآرق  ریـسفت  زین  یلقع و  مولع  يایحا  یئابطابط ، همّالع  گرزب  تمدـخ  مق ، هیملع  هزوح  رد 
نـسح هدـیمح و  تافـص  هب  قلخت  ناشیا و  زراب  تیـصخش  تخاس . لوادـتم  ار  رافـسا »  » و ءافـش »  » باتک دـننام  تمکح  یـساسا  حوطس 

رد اـت  درک  بلج  ناـشیا  سرد  سلاـجم  يوسب  ار  دادعتـسا  اـب  دـنمهقالع و  دارفا  زا  يرتشیب  هورگ  زور  ره  بـالط ، اـب  ساـمت  رد  كولس 
نونکا یخرب  هک  دنمـشناد  يریثک  هدع  هتـشذگ  لاس  دنچ  تسیب و  یط  رد  دنتـشاد و  روضح  هبلط  اهدص  تمکح ، سرد  رد  ریخا  نایلاس 

. دندش یئابطابط  همالع  داشرا  تحت  سیفن ، ملع  نیا  رد  داهتجا  ماقم  هب  لین  هب  قفوم  دنتسه ، تمکح  دیتاسا  دوخ 
همالع هجوت  تسا ، هتفریذپ  ماجنا  بتک  رـشن  بالط و  زا  يریثک  هدع  تیبرت  قیرط  زا  هک  تمکح  هب  ناشیا  تمدـخ  زا  رتمهم  یتح  دـیاش 
تیبرت رد  يدـیدج  بتکم  ییاهنت  هب  عقاو  رد  ناـشیا  تسا . هدوب  دوخ  نادرگاـش  نیب  سفن  هیکزت  یقـالخا و  تیبرت  ّتیمها  هب  یئاـبطابط 

ندرک ماوت  موزل  هراومه  هتشاد و  میدقت  هعماج  هب  قیال  سب  یصاخشا  هدرک و  سیـسأت  دناهداد  هعـسوت  ًاماوت  ار  قالخا  ملع و  هک  يدارفا 
ماظن رد  هزورما  هنافـساتم  تسا و  هدوب  ناریا  یمالـسا  گـنهرف  هیلوا  لوصا  زا  هشیمه  هک  يرما  تسا ؛ هدرک  دـییات  ار  شرورپ  شزومآ و 

. تسا هدش  شومارف  يدح  ات  میدق  سرادم  رد  یتح  دیدج و  سرادم 

یئابطابط همّالع  راثآ 

: تسا رارق  نیدب  اهنآ  زا  یتمسق  هک  تسا  هدنام  اجب  رایسب  یملع  راثآ  ناشیا  زا 
 - نازیملا ریسفت   - 1

. تسا هدش  پاچ  اهراب  نونک  ات  نآ  یسراف  همجرت  و  دلج ) رد 20   ) یبرع نابز  هب 
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 - مسیلائر شور  هفسلف و  لوصا   - 2
دلج کی  ( 1  ) تسا یقاب  یطخ  تروص  هب  هیقب  هدـش و  پاچ  نونک  ات  نآ  دـلج  جـنپ  زا  دـلج  هس  هک  يرهطم  یـضترم  ياقآ  یـشاوح  اب 

. تسا هتفای  راشتنا  زین  نآ  زا  یبرع 
 - يزاریش نیدلاردص  رافسا  رب  هیشاح   - 3

هدش هتـشون  تسا -  هتفای  راشتنا  نونکات  نآ  دلج  شـش  تسا و  پاچ  فرـش  رد  یئابطابط  همالع  رظن  ریز  هک  رافـسا  دـیدج  پاچ  رب  هک 
. تسا

نبرک داتسا  اب  تابحاصم   - 4
(2 . ) تسا پاچ  فرش  رد  رگید  دلج  هتفای و  راشتنا  عّیشت 1339  بتکم  همانلاس  رد  نآ  دلج  کی  هک  دلج  ود  رد 

 - یمالسا تموکح  رد  هلاسر   - 5
. تسا هدش  پاچ  یناملآ  یبرع و  یسراف و  هب  هک 

. هیافک هیشاح   - 6
. لعف هوق و  رد  هلاسر   - 7

. تاذ تابثا  رد  هلاسر   - 8
. تافص رد  هلاسر   - 9
. لاعفا رد  هلاسر   - 10

. طئاسو رد  هلاسر   - 11
. نیدلا لبق  ناسنالا   - 12
. نیدلا یف  ناسنالا   - 13
. نیدلا دعب  ناسنالا   - 14

. توبن رد  هلاسر   - 15
. تیالو رد  هلاسر   - 16

. تاقتشم رد  هلاسر   - 17
. ناهرب رد  هلاسر   - 18

. هطلاغم رد  هلاسر   - 19
. لیلحت رد  هلاسر   - 20

. بیکرت رد  هلاسر   - 21
. تارابتعا رد  هلاسر   - 22

. تاماقم توبن و  رد  هلاسر   - 23
. قیلعتسن طخ  مسر  رد  هموظنم   - 24

( تسا هدش  همجرت  یسراف  هب   ) هیهلالا ۀفسلفلا  یلع و   - 25
. مالسا رد  نآرق   - 26

( تسا رظن  دروم  باتک  نیمه  هک   ) مالسا رد  هعیش   - 27
رگید تالاقم  هلاسر و  دنچ  و 
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يامنهار  » و مالـسا » بتکم  زا  یئاهـسرد   » و عیـشت » بتکم   » دـننام نوگانوگ  تایرـشن  رد  يددـعتم  تالاقم  یئابطابط  همالع  زا  هوـالع  هب 
. تسا هدیسر  راشتنا  هب  و …  باتک »

نآرق زا  یمین  زا  شیب  لـماش  هـک  نآ -  زا  ( 3  ) دـلج هدـفه  نونک  ات  هک  تسا  نازیملا » ریـسفت   » نامه انیقی  یئابطابط  همـالع  رثا  نیرتمهم 
میدق گرزب  ریسافت  هک  ار  یتمدخ  نامه  تسا و  رضاح  رصع  ریسافت  نیرتگرزب  زا  سیفن  رثا  نیا  تسا . هدیسر  مامتا  هب  دشابیم -  میرک 

یهگناو دهدیم . ماجنا  یلعف  لسن  يارب  تسا ، هداد  ماجنا  هتشذگ  راصعا  ناناملسم  هب  نآرق  مهف  رد  دوخ  نامز  هفسلف  مولع و  هب  هجوت  اب 
تایآ ریاس  طسوت  ینآرق  تایآ  ریسفت  نآ  تسا و  ثیدح  صن  رب  ینتبم  هک  تسا  هدرب  راک  هب  ریـسفت  رد  يدیدج  شور  یئابطابط  همالع 

هب ار  نآ  دـنناوتب  ناـشیا  هـک  دوریم  دـیما  دوـشیم و  گرزب  رثا  نـیا  فیلاـت  فورــصم  یئاـبطابط  همـالع  تـقو  ماـمت  هزورما  دـشابیم .
(4  ) دنناسر . نایاپ

تمدخ رد  ار  دوخ  هداس  یگدنز  يرهاظ ، قرب  قرز و  ادـص و  رـس و  لاجنج و  راج و  هب  هجوت  نودـب  تناتم و  تیاهن  اب  یئابطابط  همالع 
. دنهدیم همادا  هدنزرا  بتک  فیلات  درگاش و  تیبرت  نید و  ملع و  هب 

مالـسا هب  نادـنم  هقالع  زین  نایناریا و  زا  يدـیدج  هقبط  هب  لوا  راب  يارب  ار  ناشیا  کش  نودـب  مالـسا » رد  هعیـش   » یلعف ثحب  دروم  باتک 
رگا تـسین و  ناریا  یملع  هعماـج  هـب  یفرعم  هـب  یجاـیتحا  ار  ناــشیا  هـتبلا  دــنکیم . یفرعم  نـیمز ، برغم  رد  یــسانش  ناریا  یــسانش و 

یتیـصخش یفرعم  رد  ار  دوخ  زیچان  نانخـس  هک  دادیمن  هزاجا  دوخ  هب  بناج  نیا  دوبیم  دودحم  هورگ  نیا  هب  زین  باتک  نیا  ناگدنناوخ 
داتـسا نیا  راثآ  اب  لوا  راب  يارب  باتک  نیا  هار  زا  کش  نودـب  يدـیدج  هورگ  هک  اجنآ  زا  نکیل  دروآرد ، ریرحت  هتـشر  هب  زراب  نینچ  نیا 

ناـبز هب  زین  ار  رثا  نیا  همجرت  عوبطم  هفیظو  هتـشاد و  ار  ناـشیا  دزن  ذـملت  تداعـس  اـهلاس  هک  روطـس  نیا  مقار  دـنوشیم ، وربور  راوگرزب 
ات دوخ  ياسران  تاملک  اب  دراد و  موقرم  یئابطابط  همالع  هراب  رد  دـنچ  یتاـکن  هک  تسناد  دوخ  فیلکت  تسا ، هدوب  راد  هدـهع  یـسیلگنا 

. دنک یفرعم  ار  رصع  نیا  تمکح  ملع و  گرزب  نیطاسا  زا  یکی  يدح 
. دنک فیصوت  ار  ناشیا  یناحور  ماقم  لضف و  لامک و  بتارم  دناوتیمن  مالک ، تسا و  ناشیا  گرزب  تیصخش  یفرعم  زا  رصاق  ملق ، هتبلا 

رمک یناریا  یمالـسا و  هعماج  هب  یـساسا  سب  یتمدـخ  هب  شمارآ  توکـس و  اب  اـهلاس  هک  ییاـیرد  زا  تسا  ياهرطق  حرـش  تاحفـص  نیا 
. تسا هتسب  تمه 

زا يرایـسب  ياپ  هار  هتخاس و  رونم  ار  دوخ  فارطا  ینارون  یلعـشم  دـننام  تسا  هدـمآ  لیان  تقیقح  هب  لاصو  هبترم  هب  دوخ  هک  اجنآ  زا  و 
تهج و حور و  نانآ  يونعم  يرکف و  تایح  هب  هتخاس و  نشور  کـیدزن  رود و  زا  ار  دوخ  راـثآ  ناگدـنناوخ  نادـنمتدارا و  نادرگاـش و 

. تسا هدیشخب  انعم 

همدقم

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
عیـشت و  ) یمالـسا گرزب  بهذم  ود  زا  یکی  هک  ار  عیـشت  بهذم  یعقاو  تیوه  دوشیم ، هدـیمان  مالـسا » رد  هعیـش   » مان هب  هک  باتک  نیا 

: هعیش رظن  زا  یمالسا  فراعم  هعیش و  یبهذم  رکفت  زرط  عیشت ، يامن  وشن و  شیادیپ و  تیفیک  دنکیم . نایب  تسا  ننست )

نید  - 1

یعمج هتـسد  یگدـنز  عامتجا و  طیحم  رد  هدـییارگ  دوخ  ناعونمه  هب  اعبط  یگدـنز  رد  ناـسنا  دارفا  زا  کـی  ره  هکنیا  رد  تسین  دـیدرت 
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ندروخ و دـننام  يو  نوگانوگ  لامعا  دنتـسین و  هطبار  یب  هناگیب و  رگیدـمه  زا  دـهدیم  ماجنا  هک  ییاـهراک  دـهدیم و  ماـجنا  یلاـمعا 
ادج و رگیدمه  زا  اتروص  هک  لاح  نیع  رد  اهترشاعم  اهطالتخا و  نتفر و  هار  نتسشن و  ندینـش و  نتفگ و  يرادیب و  باوخ و  ندیـشون و 

راک رد  یباسح  هکلب  درک  دوشیمن  رگید  راک  ره  لابند  هب  اج و  ره  رد  ار  يراک  ره  دـنراد ، لـماک  طاـبترا  رگیدـمه  اـب  دنـشابیم  زیمتم 
. تسا

هطقن کـی  زا  تقیقح  رد  دـنکیمن و  یطخت  نآ  زا  هک  تـسا  یماـظن  تـحت  دـهدیم  ماـجنا  یگدـنز  ریـسم  رد  ناـسنا  هـک  یلاـمعا  سپ 
اورماک دناوتیم  ات  نآ  رد  هک  دشاب  هتشاد  هنادنمتداعس  یگدنز  کی  دهاوخیم  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  دریگیم و  همـشچرس  یـصخشم 

. دسرب دوخ  ياهوزرآ  هتساوخ و  هب  هدوب 
. دیامن عفر  يرتلماک  روط  هب  دوجو ، ياقب  تهج  زا  ار  دوخ  ياهیدنمزاین  دناوتیم  ات  رگید : ترابع  هب  و 

دنکیم قیبطت  هتفریذپ ، نارگید  زا  ای  هدرک  عضو  دوخ  هاوخلدب  هک  ینیناوق  تاررقم و  هب  ار  دوخ  لامعا  هتـسویپ  ناسنا  هک  تساجنیا  زا  و 
تاررقم زا  یکی  ار  یگدنز  لئاسو  هّیهت  اریز  دـنکیم ؛ راک  یگدـنز  لئاسو  هیهت  يارب  دـیامنیم ، ذاختا  دوخ  یگدـنز  رد  ینیعم  شور  و 

ياـقب يارب  ار  ندـیماشآ  ندروـخ و  اریز  دـماشآیم ؛ بآ  دروـخیم و  اذـغ  یگنـشت ، یگنــسرگ و  عـفر  هـقیاذ و  ذاذـتلا  يارب  دـنادیم ،
 … رارق نیمه  هب  درمشیم و  يرورض  دوخ  هنادنمتداعس 

هیکت نآ  هب  دوخ  یگدنز  رد  ناسنا  دنراوتـسا و  یـساسا  داقتعا  کی  هب  دنکیم  تموکح  ناسنا  یگدنز  رد  هک  هدربمان  تاررقم  نیناوق و 
نآ تقیقح  رد  هک  تسا  یتواـضق  دراد و  تسا  نآ  زا  یئزج  زین  دوـخ  هک  یتـسه  ناـهج  زا  ناـسنا  هک  تـسا  يروـصت  نآ  تـسا و  هداد 

نیمه ار  یتسه  ناهج  هک  یناسک  تسا ، نشور  رایـسب  دنراد  ناهج  تقیقح  رد  مدرم  هک  یفلتخم  راکفا  رد  لمأت  اب  هلئـسم  نیا  دنکیم و 
دننادیم دوشیم ) دوبان  گرم  اب  ادـیپ و  تایح  ندـش  هدـیمد  اب  هک   ) يدام دـص  رد  دـص  ياهدـیدپ  زین  ار  ناسنا  سوسحم و  يدام  ناهج 

هار نیا  رد  ناش  یعاسم  همه  دننک و  نیمات  ار  دوخ  يویند  هزور  دـنچ  ذـیاذل  يدام و  ياههتـساوخ  هک  تسا  نیا  یگدـنز  رد  ناش  شور 
. دنزاس مار  دوخ  يارب  ار  تعیبط  لماوع  طیارش و  هک  تسا  لوذبم 

قرغ هدیرفآ و  ار  ناسنا  هژیو  هب  ناهج  هک  دنادیم  تعیبط  زا  رتالاب  یئادخ  هدیرفآ  ار  تعیبط  ناهج  ناتسرپ  تب  هماع  دننام  هک  یناسک  و 
ار ادخ  يدونـشخ  هک  دننکیم  میظنت  يروط  ار  یگدنز  همانرب  نانیا  دنوش ، رادروخرب  يو  ياهیکین  زا  ات  تخاس  دوخ  نوگانوگ  ياهتمعن 

رگا دنادرگ و  هدـنیاپ  ناوارف و  ناشیارب  ار  دوخ  تمعن  دـننک  دونـشخ  ار  ادـخ  رگا  هچ  دـنرواین  مهارف  ار  وا  مشخ  تابجوم  دـننک و  بلج 
. تفرگ دهاوخ  ناشتسد  زا  ار  دوخ  تمعن  دنزاس  نیگمشخ 

رد دـننادیم و  شلامعا  دـب  بوخ و  لوئـسم  ار  وا  هدوب  لئاق  ینادواج  یناگدـنز  ناسنا  يارب  ادـخ  هب  اهنت  نامیا  رب  هوـالع  هک  یناـسک  و 
ار یهار  دوخ  یگدـنز  رد  نیملـسم ، اراـصن و  دوهی و  سوجم و  دـننام  دـننکیم  تاـبثا  تماـیق ) زور   ) شاداـپ تساوخزاـب و  زور  هجیتـن 

. دیامن نیمات  ار  ارس  نآ  ارس و  نیا  تداعس  دوش و  تاعارم  نآ  رد  يداقتعا  لصا  نیا  هک  دنیامیپب  دنهاوخیم 
رارق لـمع  دروـم  یگدـنز  ریـسم  رد  هک  نآ  اـب  بساـنتم  تاررقم  و  ناـهج ) ناـسنا و  تقیقح  رد  داـقتعا   ) ساـسا داـقتعا و  نـیا  عوـمجم 

رد عیشت  بهذم  ننست و  بهذم  دننام  دنمانیم  بهذم »  » ار هبعش  ره  دوش ، ادیپ  نید  رد  یتاباعشنا  رگا  دوشیم و  هدیمان  نید » ، » دریگیم
. تیحیسم رد  يروطسن  بهذم  یناکلم و  بهذم  مالسا و 

ینغتـسم تسا ) راوتـسا  يداقتعا  لصا  رب  هک  یگدنز  همانرب   ) نید زا  دشابن ) دقتعم  زین  ادخ  هب  هچ  رگا   ) ناسنا زگره  تشذگ ، هچنآ  ربانب 
.« درادن ییادج  نآ  زا  تسا و  یگدنز  شور  نامه  نید  سپ  ، » تسین

يو هب  نآ  ندومیپ  اب  هک  هدرک  زاب  رشب  يارب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یهار  نآ  درادن و  يزیرگ  نید »  » زا رشب  هک  تسا  دقتعم  میرک  نآرق 
ادخ هار  دناهتفریذپن  ار  قح  نید  هک  یناسک  دنیامیپیم و  ار  ادخ  هار  یتسار  هب  هتفریذـپ  ار  مالـسا )  ) قح نید  هک  یناسک  رما  اهتنم  دنـسرب 

(5  ) دنا . هتفرگ یضوع  هدرک  جک  ار 
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مالسا  - 2

هدیمان مالـسا  يور  نیا  زا  دـنکیم  توعد  نآ  يوس  هب  هک  ار  ینید  میرک  نآرق  تسا و  نداهن  ندرگ  میلـست و  يانعم  هب  تغل  رد  مالـسا 
ار و هناگی  يادخ  زج  دنکن  شتـسرپ  میلـست  نیا  رثا  رد  هک  ( 6  ) نایناهج ناهج و  يادخ  هب  تسا  ناسنا  ندـش  میلـست  نآ  یلک  همانرب  هک 
، دـیمان ناملـسم »  » ار نآ  ناوریپ  و  مالـسا »  » ار نید  نیا  هک  یـسک  نیلوا  دـهدیم  ربخ  میرک  نآرق  هکنانچ  ار ؛ وا  نامرف  زج  دـنکن  تعاط 

(7  ) دوب  -. مالسلا هیلع  میهاربا -  ترضح 

هعیش  - 3

قح ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  ینیـشناج  هک  دوشیم  هتفگ  یناسک  هب  دـشابیم  وریپ  يانعم  هب  تغل  لـصا  رد  هک  هعیش 
(8  ) دنشاب . یم تیب  لها  بتکم  وریپ  مالسا  فراعم  رد  دننادیم و  تلاسر  هداوناخ  یصاصتخا 

هعیش يامن  وشن و  شیادیپ و  تیفیک  ّلوا : شخب 

نآ تیفیک  هعیش و  شیادیپ  زاغآ   1

، دندش فورعم  مالّسلا ) مهیلع  تیب  لها  نایاوشیپ  زا  اوشیپ  نیلوا   ) مالّسلا هیلع  یلع  هعیـش  هب  راب  نیلوا  يارب  هک  ار  هعیـش »  » شیادیپ زاغآ 
رب رد  يدایز  تابجوم  تثعب ، نامز  لاـس  رد 23  یمالـسا  توعد  تفرـشیپ  روهظ و  نایرج  تسناد و  دیاب  مرکا  ربمغیپ  تایح  نامز  نامه 

(9  ) درک . یم باجیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  نارای  نایم  رد  ار  یتیعمج  نینچ  شیادیپ  اعبط  هک  تشاد 
: فلا

(10  ) دـنک توعد  دوخ  نید  هب  ار  دوخ  رتـکیدزن  ناـشیوخ  هک  تفاـی  تیروماـم  نآرق  صن  هب  هک  تثعب  ياـهزور  نیلوا  رد  مرکا  ربـمغیپ 
شیپ مالّسلا  هیلع  یلع  تسا . نم  یصو  نیشناج و  ریزو و  دریگ ، تقبس  نم  توعد  تباجا  هب  امش  زا  کی  ره  هک  دومرف  ناشیا  هب  احیرص 
تسا لاحم  اتداع  دومن و  لبقت  ( 11  ) ار دوخ  ياههدعو  تفریذـپ و  ار  وا  نامیا  مرکا  ربمغیپ  تفریذـپ و  ار  مالـسا  هدومن  تردابم  همه  زا 

یلو دنک ، یفرعم  ناگناگیب  هب  ینیـشناج  يریزو و  تمـس  هب  ار  تضهن  نارای  زا  یکی  دوخ  مایق  تضهن و  زور  نیلوا  رد  یتضهن  ربهر  هک 
یگدنز هرود  مامت  رد  یلو  دناسانشب  دسانشب و  ینیشناج  يریزو و  زایتما  اب  ار  وا  اهنت  ای  دناسانشن  دوخ  راکادف  اپاترس  ناتسود  نارای و  هب 

. دراذگن نارگید  وا و  نایم  یقرف  هنوگچیه  هتفرگ و  هدیدان  ار  وا  ینیشناج  ماقم  مارتحا  لوزعم و  يریزو  فیاظو  زا  ار  وا  دوخ ، توعد  و 
ب:

حیرـصت دناهدرک -  تیاور  هعیـش  ینـس و  هک  رتاوتم -  ضیفتـسم و  تیاور  نیدـنچ  بجوم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ 
اب دـنک  هک  يراک  ره  دـیوگ و  هک  ینخـس  ره  تسا ، نوصم  تیـصعم  اطخ و  زا  دوخ  لـعف  لوق و  رد  مالّـسلا  هیلع  ( 12  ) یلع هک  هدوـمرف 

. مالسا عیارش  فراعم و  هب  تسا  مدرم  ( 13  ) نیرتاناد دراد و  لماک  تقباطم  ینید  توعد 
ج:

بش رد  مرکا  ربمغیپ  رتسب  رد  ندیباوخ  دننام  دوب ؛ هدرک  يزیگنا  تفگش  ياهیراکادف  هداد و  ماجنا  ییاهبنارگ  تامدخ  مالّـسلا  هیلع  یلع 
نیا زا  یکی  رد  يو  ياپ  رگا  هک  دوب  هتفرگ  تروص  يو  تسد  هب  ربیخ  قدنخ و  دُحا و  ردـب و  ياهگنج  رد  هک  یتاحوتف  و  ( 14  ) ترجه

(15  ) دندوب . هدش نک  هشیر  قح ، نانمشد  تسد  هب  نایمالسا  مالسا و  دوبن ، نایم  رد  عیاقو 
د:

هدرک یفرعم  بصن و  مدرم  هماع  تیالو  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  اجنآ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  مخ » ریدغ   » نایرج
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(16  ) دوب . هداد رارق  یلوتم  دوخ  دننام  ار  وا  و 
هب مرکا  ربمغیپ  هک  ( 18  ) یطرفم هقالع  و  ( 17  ) دوب ناگمه  قافتا  دروم  هک  رگید  یـصاصتخا  لئاضف  تازایتما و  نینچ  نیا  تسا  یهیدب 

هیلع یلع  هک  تشادیم  او  نیا  رب  دندوب  تقیقح  تلیـضف و  ناگتفیـش  هک  ار  مرکا  ربمغیپ  نارای  زا  ياهدع  اعبط  تشاد ، مالّـسلا  هیلع  یلع 
. تشاد یماو  ترضح  نآ  هنیک  دسح و  رب  ار  ياهدع  هکنانچ  دننک ؛ يوریپ  يو  زا  دنیآ و  درگ  شرود  هب  هتشاد  تسود  ار  مالّسلا 

(19  ) دوش . یم هدید  رایسب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  نانخس  رد  تیب » لها  هعیش   » و یلع » هعیش   » مان اهنیا  همه  زا  هتشذگ 

فالتخا زورب  ینس و  تیرثکا  زا  هعیش  تیلقا  ندش  ادج  ببس   2

هباحص و مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  شیپ  ترـضح  نآ  هک  یتلزنم  ماقم و  هب  رظن  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  ناهاوخاوه و 
عاضوا و رهاوظ  دشابیم و  مالّسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  تیعجرم  تفالخ و  هک  دنتشادیم  ملسم  تشاد  ناناملسم 

دییات ار  ناـنآ  رظن  ( 20  ) تسویپ روهظ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  يراـمیب  ياـهزور  رد  هک  یثداوـح  ءزج  زین  لاوـحا 
. درکیم

زا ياهدع  تیب و  لها  دوب و  هدشن  نفد  شرهطم  دسج  زونه  دومرف و  تلحر  مرکا  ربمغیپ  هک  یلاح  رد  تسرد  نانآ  راظتنا  فالخرب  یلو 
اب هکنآ  یب  هلجع و  لامک  اب  دندرب -  ار  تیرثکا  ادعب  هک  رگید -  ياهدع  دنتفای  ربخ  دندوب  یتازیهجت  يراوگوس و  مزاول  مرگرس  هباحص 

، یهاوخریخ هفایق  رد  دوخ  شیپ  زا  دنهدب ، یعالطا  نیرتمک  یتح  دننک و  تروشم  ناشناراداوه  مرکا و  ربمغیپ  نادـنواشیوخ  تیب و  لها 
(21  ) دنا هداد . رارق  هتفای  ماجنا  يراک  ربارب  رد  ار  شنارای  یلع و  دناهدومن و  نیعم  هفیلخ  ناناملسم  يارب 

هیلع و هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  نفد  زا  غارف  زا  سپ  رامع  دادقم و  رذوبا و  ناملـس و  ریبز و  سابع و  دننام  وا  ناراداوه  مالّـسلا و  هیلع  یلع 
دناهدرک زین  یتاعامتجا  هدومن  ضارتعا  نآ  نانادرگراک  یباختنا و  تفالخ  هب  هدـمآرب  داقتنا  ماقم  رد  رما  ناـیرج  زا  عـالطا  مّلـس و  هلآ و 

(22  ) دوب . نیمه رد  ناناملسم  حالص  هک  دندینش  خساپ  یلو 
دیناسانـش و هعماج  هب  یلع » هعیـش   » مان نیمه  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  درک و  ادج  تیرثکا  زا  ار  یتیلقا  هک  دوب  فارتعا  داقتنا و  نیا 
ّتیلقا و هتـسد  ود  هب  هعماج  دـنوشن و  فورعم  مان  نیا  هب  هدربماـن  تیلقا  هک  دوب  بقارم  تقو ، تسایـس  ياـضتقم  هب  زین  تفـالخ  هاگتـسد 
دندیمانیم و ناناملسم  تعامج  زا  فلختم  تعیب و  زا  فلختم  ار  ضرتعم  دندرمشیم و  یعامجا  ار  تفالخ  هکلب  ددرگن  مسقنم  تیرثکا 

(23  ) دندرک . یم دای  رگید  تشز  تاریبعت  اب  یهاگ 
هب زین  مالّسلا  هیلع  یلع  دربب و  شیپ  زا  يراک  ضارتعا ، درجم  اب  تسناوتن  هدش  تقو  تسایس  موکحم  نیتسخن ، ياهزور  نامه  هعیـش  هتبلا 

هدیقع تهج  زا  نیضرتعم  تیعمج  یلو  دزن ، نینوخ  مایق  کی  هب  تسد  یفاک  يورین  نتشادن  نیملسم و  مالسا و  تحلـصم  تیاعر  روظنم 
دنتسنادیم مالّسلا  هیلع  یلع  قلط  قح  ار  یملع  تیعجرم  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  ینیـشناج  دندشن و  تیرثکا  میلـست 

(25  ) دندرک . یم توعد  وا  يوس  هب  دندیدیم و  اور  ترضح  نآ  هب  اهنت  ار  يونعم  یملع و  هعجارم  و  ( 24)

یملع تیعجرم  ینیشناج و  هلئسم  ود   3

ندـش نشور  تسا ، ّتیمها  لوا  هجرد  رد  هعماـج  يارب  هچنآ  هک  دوب  دـقتعم  دوب  هدروآ  تسد  هب  یمالـسا  میلاـعت  زا  هچنآ  قـبط  هعیـش » »
. دشابیم هعماج  نایم  رد  اهنآ  لماک  نایرج  نآ ، یلات  هجرد  رد  و  ( 26  ) تسا ینید  گنهرف  مالسا و  میلاعت 

رگید ترابع  هب  و 
: ًالوا

اجب دـننادب و  تسا ) یعقاو  حالـص  هک  يروط  هب   ) ار دوخ  یناسنا  فیاظو  هدرک ، هاگن  ینیب  عقاو  مشچ  اب  ناـسنا  ناـهج و  هب  هعماـج  دارفا 
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. دشاب ناشهاوخلد  فلاخم  هچ  رگا  دنروآ 
: ایناث

يدازآ زا  دنتـسرپن و  ادـخ  زج  ار  یـسک  مدرم  هک  يروط  هب  دـیامن و  ارجا  ظفح و  هعماج  رد  ار  یمالـسا  یعقاو  مظن  ینید  تموکح  کی 
ییادخ تینوصم  تمـصع و  هک  دبای  ماجنا  دیاب  یـسک  تسد  هب  دوصقم  ود  نیا  و  دـنوش ، رادروخرب  یعامتجا  يدرف و  تلادـع  لماک و 

ای رکف  فارحنا  زا  دوخ ، هلوحم  فیاظو  هنیمز  رد  هک  دـنریگ  رارق  ملع  عجرم  ای  مکح  ردـصم  یناـسک  تسا  نکمم  هنرگ  دـشاب و  هتـشاد 
فراعم دوش و  لیدبت  يرصیق  ییارسک و  کلم  يدادبتسا و  تنطلس  هب  یمالسا  شخبیدازآ  هلداع  تیالو  اجیردت  دنـشابن و  ملاس  تنایخ 
قیدـصت هب  هک  یـسک  اهنت  ددرگ و  هاوخدوخ  سوهلب و  نادنمـشناد  رییغت  فیرحت و  شوختـسد  رگید  ناـیدا  فراـعم  دـننام  ینید  كاـپ 

دوب . مالّـسلا هیلع  یلع  نامه  تشاد  لماک  تقباطم  ربمغیپ  تنـس  ادـخ و  باتک  اب  وا  شور  بیـصم و  دوخ  لاوقا  لامعا و  رد  مرکا  ربمغیپ 
(27)

ياج هب  ار  ناشکرـس  دنراداو و  قحب  ار  نیفلاخم  دوب  مزال  دـندوب ، فلاخم  یلع  هقح  تفالخ  اب  شیرق  دـنتفگیم  تیرثکا  هچنانچ  رگا  و 
سرت زا  هکنیا  هن  دـندرکن  رظنفرـص  تاکز  نتفرگ  زا  دـندیگنج و  دنتـشاد ، عانتما  تاکز  نداد  رد  هک  یتعامج  اـب  هکناـنچ  دـنناشنب  دوخ 

. دنشکب ار  قح  شیرق ، تفلاخم 
مادـهنا یمالـسا و  تموکح  شور  داسف  ینعی  نآ  راوگان  هلابند  زا  سرت  تشادزاـب ، یباـختنا  تفـالخ  اـب  تقفاوم  زا  ار  هعیـش  هچنآ  يرآ 

هجیتن رد  تخاسیم و  رتنـشور  زور  هب  زور  ار  ینیب ) شیپ  ای   ) هدـیقع نیا  زین  ثداوح  يدـعب  نایرج  اقافتا  دوب ، نید  هیلاع  تامیلعت  ساسا 
رد دوب و  هتفر  تیرثکا  مضه  هب  دوخ  رامـش  تشگنا  یئادـتبا  تارفن  اب  رهاظ  رد  هکنیا  اـب  تشگیم و  رتراوتـسا  دوخ  هدـیقع  رد  زین  هعیش 

، مالسا تردق  ظفح  تفرشیپ و  يارب  لاح  نیع  رد  دندیزرویم  رارصا  دوخ ، هقیرط  هب  توعد  تیب و  لها  زا  یمالسا  میلاعت  ذخا  هب  نطاب 
صخـش دـندرکیم و  تلاخد  هماع  روما  رد  دـنتفریم و  داهج  هب  تیرثکا  شود  هب  شود  هعیـش ، دارفا  یتح  دـندرکیمن و  ینلع  تفلاخم 

(28  ) دومن . یم ییامنهار  مالسا  عفن  هب  ار  تیرثکا  يرورض ، دراوم  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

هعیش رظن  اب  نآ  تریاغم  یباختنا و  تفالخ  یسایس  شور   4

دوخ رابتعا  هب  تمایق  زور  ات  هدش  نشور  مرکا  ربمغیپ  تنس  ادخ و  باتک  رد  نآ  داوم  هک  مالسا  ینامسآ  تعیرـش  هک  دوب  دقتعم  هعیـش » »
هفیظو اهنت  دـیامن ، یچیپرـس  نآ  لماک  يارجا  زا  دـناوتیمن  يرذـع  چـیه  اب  یمالـسا  تموکح  و  ( 29  ) تسین رییغت  لـباق  زگره  یقاـب و 
تعیب تلع  هب  نایرج ، نیا  رد  یلو  دریگب  یتامیمصت  تقو ، تحلصم  ببس  هب  تعیرش  عاعش  رد  اروش  اب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تموکح 

هک دوب  ادـیپ  داتفا ، قافتا  مرکا  ربمغیپ  يرامیب  ياهزور  نیرخآ  رد  هک  ساطرق  تاود و  ثیدـح  نایرج  زا  نینچمه  هعیـش و  زیمآ  تسایس 
ربمغیپ تانایب  تنـس و  یلو  دنامب  ظوفحم  یـساسا  نوناق  کی  دننام  ادخ  باتک  هک  دندقتعم  یباختنا  تفالخ  نارادـفرط  ناگدـننادرگ و 
رظنفرص اهنآ  يارجا  زا  تحلصم ، ياضتقا  ببس  هب  دناوتیم  یمالـسا  تموکح  هک  دندقتعم  هکلب  دننادیمن  تباث  دوخ  رابتعا  رد  ار  مرکا 

. دیامن
دننک تباصا  رگا  دوخ  ینیب  تحلصم  داهتجا و  رد  دندهتجم و  هباحص   ) دش لقن  هباحص  قح  رد  ادعب  هک  يرایـسب  ياهتیاور  اب  رظن  نیا  و 

، هفیلخ نارادرـس  زا  یکی  دیلو  نب  دلاخ  هک  داتفا  قافتا  یتقو  نآ  زراب  هنومن  دیدرگ و  دییات  دنـشابیم ) روذعم  دـننک  اطخ  رگا  روجءام و 
تشاذگ قاجا  رد  ار  شرس  تشک و  هدومن ، ریگلفاغ  ار  کلام  دش و  نامهم  هریون » نب  کلام   » ناناملسم فیراعم  زا  یکی  لزنم  رد  هنابش 

نینچ هب  يو  تموکح  هکنیا  ناونع  هب  هفیلخ  روآ ، مرـش  ياهتیانج  نیا  لاـبند  هب  و  دـش ! رتسبمه  کـلام  نز  اـب  بش  ناـمه  دـینازوس و  و 
(!! 30  ) درکن ارجا  دلاخ  قح  رد  ار  تعیرش  تاررقم  تسا ، دنمزاین  يرادرس 

ییاج رد  رگا  دش و  نغدق  یلک  هب  مرکا  ربمغیپ  ثیداحا  نتشون  و  ( 31  ) دندیرب مرکا  ربمغیپ  ناشیوخ  تیب و  لها  زا  ار  سمخ  نینچمه  و 
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ات نیدشار  يافلخ  نامز  مامت  رد  نغدـق  نیا  و  ( 32  ) دندینازوسیم هدرک  طبـض  ار  نآ  دشیم  هتفرگ  یـسک  زا  ای  فشک  بوتکم  ثیدح 
نیا ق )  25  - 13  ) مود هـفیلخ  تفـالخ  ناـمز  رد  و  ( 33  ) تشاد رارمتـسا  ( 102  - 99  ) يوما هفیلخ  زیزعلادـبع  نب  رمع  تفـالخ  ناـمز 
ناذا رد  لمعلا » ریخ  یلع  یح   » نتفگ هعتم و  حاکن  عتمت و  جح  دننام  ار  تعیرش  داوم  زا  ياهدع  تفالخ ، ماقم  رد  دش و  رتنـشور  تسایس 

(35  ) اهنآ . ریاظن درک و  ریاد  ار  قالط  هس  ذوفن  و  ( 34  ) تخاس عونمم  زامن 
بیجع و یتاقبط  فالتخا  ناناملـسم  ناـیم  رد  ادـعب  هک  ( 36  ) دـش میـسقت  توافت  اـب  مدرم  ناـیم  رد  لاـملا  تیب  هک  دوب  يو  تفـالخ  رد 
درکیم و تموکح  رـصیق  يرـسک و  یتنطلـس  تاموسر  اب  ماش  رد  هیواعم  يو  نامز  رد  دروآ و  دوجو  هب  یکانتـشهد  نینوخ  ياـههنحص 

. دشیمن شلاح  ضرعتم  دیمانیم و  برع  يارسک  ار  وا  هفیلخ 
هفیلخ روتـسد  هب  هک  يرفن  شـش  ياروش  تیرثکا  يأر  قبط  دـش و  هتـشک  یناریا  یمـالغ  تسد  هب  يرمق  يرجه  لاـس 23  هب  مود  هفیلخ 

رد هتخاس  طلـسم  مدرم  رب  ار  دوخ  يوما  نادنواشیوخ  دوخ  تفالخ  دـهع  رد  يو  تفرگ . تسد  هب  ار  روما  مامز  موس  هفیلخ  دـش ، دـقعنم 
متس و هب  اراکشآ  هتشاذگ  يرابودنب  یب  يانب  ناشیا  ( 37  ) درپس ناشیا  تسد  هب  ار  روما  مامز  یمالسا  دالب  ریاس  رـصم و  قارع و  زاجح و 
هک هفیلخ  یلو  دـش ، ریزارـس  هفالخلاراد  هب  يوس  ره  زا  اهتیاکـش  لیـس  دـنتخادرپ ، یمالـسا  هیراـج  نیناوق  ضقن  روجف و  قسف و  دادـیب و 

روتسد مه  یهاگ  هکلب  دادیمن  رثا  بیترت  مدرم  ياهتیاکش  هب  تشاد ، رارق  ( 38  ) مکح نب  ناورم  هصاخ  دوخ و  يوما  نازینک  ریثات  تحت 
هرصاحم و زور  دنچ  زا  سپ  دندیروش و  يو  رب  درم 6 م  يرجه ، لاس 35  هب  هرخ  الاب  و  ( 39  ) درکیم رداص  ار  نایکاش  بیقعت  دیدشت و 

. دنتشک ار  يو  دروخ ، دز و 
تیوقت شیپ  زا  شیب  تشاد ، رارق  هیواعم  وا  يوما  ياهدنواشیوخ  زا  نآ  سار  رد  هک  ار  ماش  تموکح  دوخ  تفالخ  دـهع  رد  موس  هفیلخ 

(40  ) تشادـن رب  رد  یتروص  زج  دوب  هفالخلاراد  هک  هنیدـم  تالیکـشت  دوب و  زکرمتم  ماـش  رد  تفـالخ ، ینیگنـس  تقیقح  رد  درکیم و 
نییآ اضعا و  هک  يرفن  شـش  ياروش  اب  موس  هفیلخ  لّوا و  هفیلخ  تیـصو  اب  مود  هفیلخ  هباحـص و  تیرثکا  باختنا  اب  لوا  هفیلخ  تفـالخ 

. دش رقتسم  دوب ، هدرک  میظنت  نییعت و  مود  هفیلخ  ار  نآ  همان 
تحلـصم داهتجا و  قبط  رب  یمالـسا  نیناوق  هک  دوب  نیا  روما  هرادا  رد  دـندرک  تفالخ  لاـس  هک 25  هفیلخ  هس  تسایـس  هتفر  مـه  يور  و 

دروم ای  دوش  ریـسفت  هکنیا  یب  نآرق  اهنت  هک  دوب  نیا  یمالـسا  فراعم  رد  دوش و  ارجا  هعماج  رد  دـهد ، صیخـشت  تفالخ  ماقم  هک  تقو 
دوش و تیاور  دیایب  ذغاک  يور  هکنیا  یب  ثیدح )  ) مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  تانایب  دوش و  هدناوخ  دریگ  رارق  يواکجنک 

. دنکن زواجت  شوگ  نابز و  دودح  زا 
تفای همتاخ  يرمق  يرجه  هدزاود  لاس  رد  هک  همامی  گنج  زا  سپ  ( 41  ) دوب عونمم  ثیدح  رد  تشاد و  راصحنا  میرک  نآرق  هب  تباتک ،
نآرق تایآ  هک  دنکیم  داهنـشیپ  لوا  هفیلخ  هب  باطخلا  نب  رمع  دندش ، هتـشک  گنج  نآ  رد  دندوب  نآرق  يراق  هک  هباحـص  زا  یهورگ  و 

زا نآرق  دـنوش ، هتـشک  نآرق  نالماح  هیقب  دـهد و  خر  یگنج  رگا  دـیوگیم  دوخ  داهنـشیپ  رد  يو  دوش ، يروآ  عمج  فحـصم  کی  رد 
نیا ( ، 42  ) میروایب رد  تباتک  دـیق  هب  هدرک  يروآ  عمج  فحـصم  کی  رد  ار  ینآرق  تایآ  تسمزـال  نیارباـنب ، تفر ، دـهاوخ  اـم  ناـیم 
رطخ نامه  اب  زین  دوب  نآرق  یلات  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  ثیدـح  هکنیا  اـب  دـنتفرگ  میرک  نآرق  هراـب  رد  ار  میمـصت 
هکلب دشیمن  ثیدح  يرادهگن  هب  یهجوت  یلو  دوبن  ناما  رد  یشومارف  لعج و  هصیقن و  هدایز و  انعم و  هب  لقن  دسافم  زا  دشیم و  دیدهت 
دننام مالـسا  تایرورـض  رد  هک  دیـشک  ییاج  هب  راک  ینامز  كدنا  رد  ات  دـشیم  هدـینازوس  داتفایم  تسد  هب  هچره  عونمم و  نآ  تباتک 
نآرق رد  هک  دیجمت  شیدقت و  همهنآ  دشن و  هتشادرب  یمدق  تدم  نیا  رد  مولع  ياههتـشر  ریاس  رد  دمآ و  دوجو  هب  داضتم  تایاور  زامن ،

رد یپ  تاحوتف  مرگرـس  مدرم  تیرثکا  دنام و  رثا  یب  هدش  دراو  مولع  هعـسوت  رد  بیغرت  دـیکات و  ملع و  هب  تبـسن  مرکا  ربمغیپ  تانایب  و 
تلاسر نادناخ  مولع  هب  یتیانع  رگید  دندوب و  دشیم ، ریزارس  برعلا  ةریزج  هب  وس  ره  زا  هک  دح  زا  نوزف  میانغ  هب  شوخلد  مالـسا و  یپ 
دـصاقم مالـسا و  فراعم  هب  مدرم  نیرتانـشآ  ار  وا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناش  هلـسلسرس  هک 
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مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  دنتـسنادیم  هکنیا  اـب   ) نآرق عمج  هیـضق  رد  یتح  دـشن ، دوب  هدرک  یفرعم  نآرق 
(43  ) دندرواین نابز  هب  زین  ار  وا  مان  یتح  دندادن  هلخادم  ار  يو  تسا ) هدومن  يروآ  عمج  ار  فحصم  هتسشن و  هناخ  جنک  رد  یتدم 

زور تخاسیم و  رترایشه  روما ، نایرج  هب  تبسن  رتخسار و  دوخ  هدیقع  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  هک  دوب  يروما  اهنیا  ریاظن  اهنیا و 
. تخادرپیم دارفا  یصوصخ  تیبرت  هب  دوب  هاتوک  مدرم  یمومع  تیبرت  زا  شتسد  هک  زین  یلع  دندوزفایم . دوخ  تیلاعف  رب  زور  هب 

رذوبا یـسراف و  ناملـس   ) دندوب مدـق  تباث  وا  يوریپ  رد  لاوحا  همه  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارای  رفن  راهچ  زا  نت  هس  لاس ، نیا 25  رد 
ناوریپ کلـس  رد  اهنآ  ریغ  قارع و  نمی و  زاجح و  رد  نیعباـت  زا  یهوبنا  هورگ  هباحـص و  زا  یعمج  یلو  دنتـشذگ  رد  دادـقم ) يراـفغ و 

دندرک تعیب  يو  اب  دوب  وحن  ره  هب  هدومن و  يور  ترضح  نآ  هب  يوس  ره  زا  موس ، هفیلخ  ندش  هتـشک  زا  سپ  هجیتن  رد  دندمآرد و  یلع 
. دندیزگرب تفالخ  يارب  ار  يو  و 

ترضح نآ  شور  و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  هب  تفالخ  ياهتنا   5

رد مالّـسلا  هیلع  یلع  تفای . همادا  هام  جـنپ  لاس و  راهچ  ابیرقت  دـش و  عورـش  يرمق  يرجه  لاس 35  رخاوا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفـالخ 
ادیپ ناینیشیپ  تفالخ  نامز  رد  هک  ار  یتارییغت  بلاغ  و  ( 44  ) تشادیم لومعم  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هیور  تفالخ ،

(45  ) درک . رانکرب راک  زا  دنتشاد  تسد  رد  ار  روما  مامز  هک  ار  قیالان  لامع  دینادرگرب و  یلوا  تلاح  هب  دوب  هدش 
. تشاد رب  رد  يرایسب  ياهیراتفرگ  دوب و  یبالقنا  تضهن  کی  تقیقح  رد  و 

: تفگ نینچ  دومن  مدرم  يارب  هک  ینارنخس  رد  تفالخ  زور  نیتسخن  مالّسلا  هیلع  یلع 
دیاب تسا . هدش  ناتریگنماد  هتشگرب و  امش  يوس  هب  هرابود  زورما  دیتشاد  ادخ  ربمغیپ  تثعب  ماگنه  مدرم  امش  هک  يراتفرگ  دیـشاب ! هاگآ  »
تسا قح   ) دنتفا بقع  دنتفرگیم ، یـشیپ  اوران  هب  هک  نانآ  دنتفا و  شیپ  دناهداتفا  بقع  هک  تلیـضف  نابحاص  دیوش و  يور  ریز و  تسرد 

زین مک  یهاگ  تسا  مک  قح  رگا  تسین و  ياهزاـت  زیچ  تسا  رایـسب  لـطاب  رگا  درک ) يوریپ  قح  زا  دـیاب  دراد  یلها  مادـک  ره  لـطاب و  و 
(46 .« ) دیامن يور  هتشگرب و  هرابود  دنک  ناسنا  هب  تشپ  هک  يزیچ  هک  دتفایم  قافتا  مک  هتبلا  تسه . زین  تفرشیپ  دیما  دنتفایم و  شیپ 
هب ناشعفانم  هک  فلاخم  رـصانع  تسا ، یبالقنا  تضهن  ره  تعیبط  همزال  هکنانچ  داد و  همادا  دوخ  یبالقنا  تموکح  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
هک دنادرک  اپرب  ینینوخ  یلخاد  ياهگنج  موس ، هفیلخ  یهاوخنوخ  مان  هب  دنتـشارفارب و  تفلاخم  هب  رـس  رانک  هشوگ و  ره  زا  دـتفایم  رطخ 

يروظنم یـصخش  عفانم  زج  یلخاد  ياـهگنج  نیا  نیببـسم  هعیـش ، رظن  هب  تشاد  همادا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفـالخ  تدـم  ماـمت  رد  اـبیرقت 
(47  ) دوبن . راک رد  زین  مهافت  ءوس  یتح  دوبن و  شیب  ياهنابیرف  ماوع  زیواتسد  موس ، هفیلخ  یهاوخنوخ  دنتشادن و 

ادیپ لاملا  تیب  فلتخم  میسقت  رد  مود  هفیلخ  نامز  زا  هک  دوب  یتاقبط  فالتخا  هلئاغ  دوشیم ، هدیمان  لمج » گنج   » هک لوا  گنج  ببس 
ربمغیپ تریس  هکنانچ  ( 48  ) دومرف تمسق  هیوسلاب  مدرم  نایم  رد  یلام  دش ، هتخانـش  تفالخ  هب  هکنآ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوب . هدش 

دنتفر هکم  هب  هنیدم  زا  هبعک ، ترایز  مان  هب  دنتشاذگ و  درمت  يانب  تفشآرب و  تخس  ار  هحلط  ریبز و  شور  نیا  دوب و  هنوگنامه  زین  مرکا 
! موس هفیلخ  یهاوخنوخ  مان  هب  هتخاس  هارمه  دوخ  اب  تشادـن  یبوخ  هنایم  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  دوب و  هکم  رد  هک  ار  هشیاـع  نینمؤملا  ما  و 

(49  ) دندرک . اپرب ار  لمج  نینوخ  گنج  تضهن و 
نیلوا يو  ندش  هتشک  زا  سپ  و  ( 50  ) دندرکن عافد  يو  زا  دندوب  هنیدم  رد  موس  هفیلخ  لتق  هرصاحم و  ماگنه  ریبز  هحلط و  نیمه  هکنیا  اب 

هب ار  مدرم  هک  دوب  یناسک  زا  دوخ  هشیاـع  نینمؤملا  ما  نینچمه  و  ( 51  ) دندرک تعیب  یلع  اب  نیرجاهم  دوخ و  فرط  زا  هک  دندوب  یـسک 
اـساسا دومن . ترـسم  راهظا  داد و  مانـشد  يو  هب  دینـش  ار  موس  هفیلخ  لـتق  هک  راـب  نیلوا  يارب  و  ( 52  ) درکیم صیرحت  موس  هفیلخ  لـتق 

. دندیناروشیم هفیلخ  رب  ار  مدرم  هتشون  اههمان  فارطا  هب  هنیدم  زا  هک  دندوب  هباحص  هفیلخ ، لتق  یلصا  نیببسم 
ناونع هب  تشاد و  تفالخ  رد  هیواعم  هک  دوب  یعمط  دیـشک ، لوط  مین  لاس و  کی  دوشیم و  هدـیمان  نیفـص  گنج  هک  مود  گنج  ببس 
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هن درکیم  هلمح  گـنج  نیا  رد  هیواـعم  هتبلا  تخیر و  قحاـن  نوخ  رازهدـص  زا  رتشیب  درک و  اـپرب  ار  گـنج  نیا  موس  هفیلخ  یهاوخنوخ 
. دریگیمن تروص  عافد  لکش  هب  زگره  یهاوخنوخ  اریز  عافد ،

هیواعم زا  بوشآ  عفد  يارب  دوخ  یگدـنز  ياهزور  نیرخآ  رد  موس  هفیلخ  دوخ  هکنیا  اب  دوب  موس » هفیلخ  یهاوخنوخ   » گـنج نیا  ناونع 
ماش هب  هاگنآ  دنتـشک  ار  هفیلخ  ات  درک  فقوت  هار  رد  ادـمع  ردـقنآ  هدومن  تکرح  هنیدـم  يوس  هب  ماش  زا  يرگـشل  اب  يو  دومن  دادمتـسا 

(53  ) درک . مایق هفیلخ  یهاوخنوخ  هب  هتشگرب 
هلتق هدرک ، شوـمارف  ار  موـس  هفیلخ  نوـخ  رگید  درک ، هضبق  ار  تفـالخ  هیواـعم  دـش و  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنآ  زا  سپ  نینچمه  و 

!! درکن بیقعت  ار  هفیلخ 
رثا رد  دـشیم ، تفاـی  زین  یباحــص  ناـشنایم  رد  هـک  مدرم  زا  یعمج  گـنج  نـیا  رد  تـفرگرد ، ناورهن  گـنج  نیفــص ، گـنج  زا  سپ 
هیلع یلع  نارادفرط  زا  اجره  هتخادرپ  يرگبوشآ  هب  یمالسا  دالب  رد  دندیروش و  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  نیفـص  گنج  رد  هیواعم  تاکیرحت 

(54  ) دندیرب . یم رس  هدروآ  نوریب  ار  اهنینج  هدرک  هراپ  ار  نتسبآ  نانز  مکش  یتح  دنتشکیم ، دنتفاییم  مالّسلا 
. دش دیهش  جراوخ  نیا  زا  یخرب  تسد  هب  زامن  رس  رد  هفوک  دجسم  رد  يدنچ  زا  سپ  یلو  دیناباوخ  زین  ار  هلئاغ  نیا  مالّسلا  هیلع  یلع 

تشادرب ع )  ) یلع هلاسجنپ  تفالخ  زا  هعیش  هک  ياهرهب   6

تشاد هک  یلوا  لاح  هب  ًالماک  ار  یمالسا  هتخیر  مهرد  عاضوا  تسناوتن  هچ  رگا  دوخ  ههام  ُهن  لاس و  راهچ  تفالخ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
: درک لصاح  تیقفوم  هدمع  تهج  هس  زا  یلو  دنادرگرب 

ناشن دیدج  لسن  هب  هصاخ  مدرم ، هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  تریـس  باذج  هفایق  دوخ ، هلداع  تریـس  هطـساو  هب   - 1
ناتسود و زگره  يو  درکیم . یگدنز  مدرم  نیرتاونیب  زا  یکی  دننام  ارقف و  يز  رد  هیواعم  يرصیق  ییارـسک و  تکوش  ربارب  رد  يو  داد ،

. دادن حیجرت  یناوتان  هب  ار  يدنمورین  ییادگ و  هب  ار  يرگناوت  تشادن و  مدقم  نارگید  رب  ار  دوخ  نادناخ  نادنواشیوخ و 
هب مدرم  نایم  ار  یمالـسا  هقح  مولع  هیهلا و  فراـعم  زا  ییاـهبنارگ  ریاـخذ  هدـننک ، مرگرـس  اـسرف و  تقاـط  ياـهیراتفرگ  همه  نآ  اـب   - 2

. تشاذگ راگدای 
: دنیوگیم مالّسلا  هیلع  یلع  نیفلاخم 

هدمآ رد  افص  یتشآ و  رد  زا  اتقوم  فلاخم ، رصانع  اب  دوخ ، تفالخ  زاغآ  رد  تسناوتیم  وا  اریز  تسایـس ؛ درم  هن  دوب  تعاجـش  درم  يو 
. دزادرپب ناشعمق  علق و  هب  سپس  دنک  میکحت  ار  دوخ  تفالخ  هلیسو  نیدب  درادهگن و  دونشخ  یضار و  هنهادم  اب  ار  نانآ 

يزاس تروص  هنهادم و  زا  دیاب  یبالقنا  ياهتـضهن  دوب و  یبالقنا  تضهن  کی  یلع  تفالخ  هک  دـناهتفرگ  هدـیدان  ار  هتکن  نیا  نانیا  یلو 
نآ هب  اـهراب  نیکرـشم  راـفک و  دـمآ و  شیپ  زین  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  تثعب  ناـمز  رد  عضو  نیا  هباـشم  دـشاب . رود 
یلو دنـشاب  هتـشادن  يو  توعد  اب  يراک  زین  ناشیا  دوشن  ضرعتم  ناشنایادـخ  هب  ترـضح  نآ  هکنیا  دـنداد و  شزاـس  داهنـشیپ  ترـضح 

ار دوخ  تیعقوم  هدرک  شزاس  هنهادم و  تخس ، ياهزور  نآ  رد  تسناوتیم  هکنیا  اب  تفریذپن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ 
قح یقح ، ندرک  هدنز  هار  رد  هک  دهدیمن  هزاجا  زگره  یمالـسا  توعد  اساسا  دنک . ملع  دق  نانمـشد  تفلاخم  هب  سپـس  دیامن ، میکحت 

(55  ) تسا . دوجوم هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  رد  يدایز  تایآ  دنیامن و  عفر  يرگید  لطاب  اب  ار  یلطاب  ای  دوش  هتشک  يرگید 
نودـب  ) مالـسا حیرـص  نیناوق  ضقن  تیانج و  مرج و  چـیه  زا  دوخ  فدـه  هب  ندیـسر  يزوریپ و  هار  رد  یلع  نیفلاـخم  هکنیا  زا  هتـشذگ 

. دوب دنبیاپ  مالسا  نیناوق  هب  یلع  یلو  دنتسشیم  دندهتجم ، دنتسه و  یباحص  هکنیا  مان  هب  ار  هکل  ره  دندرکیمن و  يراذگ  ورف  انثتسا )
یمالسا فراعم  و  ( 56  ) هدـش طبـض  راصق  تاملک  رازه  هدزای  هب  کیدزن  یعامتجا  ینید و  یلقع و  هقرفتم  نونف  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا 

تایبدا ساسا  درک و  عضو  ار  یبرع  نابز  روتـسد  يو  ( 58  ) هدومن داریا  نایب  نیرتناور  هجهل و  نیرتغیلب  اب  دوخ  ياهینارنخـس  رد  ( 57  ) ار
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نخس یقطنم  ناهرب  دازآ و  لالدتسا  کبـس  هب  ( 59  ) هدرک روغ  یهلا  هفـسلف  رد  هک  مالـسا  رد  تسا  یـسک  لوا  يو  داهن . داینب  ار  یبرع 
جرخ هب  تیانع  يدحب  باب  نیا  رد  هدرک و  حرط  دوب  هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  ناهج ، هفـسالف  نایم  رد  زور  نآ  ات  هک  ار  یلئاسم  تفگ و 

. تخادرپیم یملع  ثحب  هب  اهگنج  ( 60  ) هحوبحب رد  هک  دادیم 
دننام تفرعم  لها  داـهز و  زا  یعمج  ناـشیا  ناـیم  رد  هک  ( 61  ) درک تیبرت  ار  یمالـسا  نادنمـشناد  ینید و  لاـجر  زا  یهوـبنا  هورگ   - 3

دناهدش و هتخانـش  نافرع  رداصم  یمالـسا ، يافرع  نایم  رد  هک  دنراد  دوجو  يرجه » دیـشر  رامت و  مثیم  دایز و  نب  لیمک  ینرق و  سیوا  »
. دنشابیم اهنآ  ریغ  تئارق و  ریسفت و  مالک و  هقف و  ملع  هیلوا  رداصم  ياهدع 

یثوروم تنطلس  هب  نآ  لیدبت  هیواعم و  هب  تفالخ  لاقتنا   7

هک مالّسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  ترضح  مدرم ، تعیب  ترـضح و  نآ  تیـصو  بجوم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  سپ 
 - دوب تفالخ  رقم  هک  قارع -  يوس  هب  هتـسشنن  مارآ  هیواعم  یلو  دـش  تفـالخ  يدـصتم  دـشابیم  مّود  ماـما  یماـما ، هدزاود  هعیـش  شیپ 

. تخادرپ گنج  هب  یلع  نب  نسح  اب  هدیشک  رکشل 
ار یلع  نب  نسح  هرخ  الاب  هدرک  دـساف  ار  یلع  نب  نسح  نارادرـس  نارای و  اجیردـت  فازگ ، ياهلوپ  نداد  فلتخم و  ياههسیـسد  اـب  يو 

تـشذگرد زا  سپ  هک  طرـش  نیا  هب  ار  تفـالخ  زین  یلع  نب  نسح  دـنک و  راذـگاو  يو  هب  ار  تفـالخ  حلـص ، ناونع  هب  هک  دومن  روـبجم 
(62  ) دومن . راذگاو هیواعم  هب  دوشن ، ضرعت  نایعیش  هب  ددرگرب و  يو  هب  هیواعم ،

هدومن و راطخا  مدرم  هب  درک  هک  ینارنخـس  رد  هدمآ  قارع  هب  هلـصافالب  تفای و  الیتسا  یمالـسا  تفالخ  رب  هیواعم  يرجه ، لهچ  لاس  رد 
: تفگ

(!! 63 « ) مدیسر دوخ  دوصقم  هب  منک و  تموکح  امش  رب  متساوخیم  هکلب  مدیگنجیمن  هزور  زامن و  رس  امش  اب  نم  »
: تفگ زین  و 

درک دهاوخ  ادج  تناید  زا  ار  تسایس  هک  درکیم  هراشا  نخس  نیا  اب  هیواعم  ( 64 !!« ) تسا نم  ياپ  ریز  وغل و  متسب  نسح  اب  هک  ینامیپ  »
هتبلا تسب و  دهاوخ  راک  هب  دوخ  تموکح  نتشادهگن  هدنز  رد  ار  دوخ  يورین  همه  تشاد و  دهاوخن  یتنامض  ینید ، تاررقم  هب  تبسن  و 

. ادخ ربمغیپ  ینیشناج  تفالخ و  هن  تسا  یهاشداپ  تنطلس و  یتموکح  نینچ  هک  تسا  نشور 
زا یخرب  رد  زین  شدوـخ  و  ( 65  ) دـنداد شمالـس  یهاشداپ  ناونع  هب  دـنتفای  راب  يو  روضح  هب  هک  یناـسک  زا  یـضعب  هک  دوب  اـجنیا  زا  و 

. دومنیم یفرعم  هفیلخ  ار  دوخ  ماع  الم  رد  هچرگا  ( 66  ) درکیم ریبعت  یهاشداپ  کلم و  اب  دوخ  تموکح  زا  یصوصخ ، سلاجم 
دوخ رـسپ  دـیناشوپ و  لمع  هماج  دوخ  تین  هب  زین  هرخ  الاب  دراد و  دوخ  لابند  هب  ار  تثارو  دـشاب  راوتـسا  روز  هیاپ  رب  هک  یهاشداپ  هتبلا  و 
همه نآ  و  ( 67  ) دیزگرب دوخ  ینیـشناج  هب  هداد  يدهع  تیالو  تشادن ، ینید  تیـصخش  نیرتمک  دوب و  راب  دنب و  یب  یناوج  هک  ار  دیزی 

. دروآ راب  هب  ار  نیگنن  ثداوح 
صوصخ رد  ینعی  دـسرب ؛ تفالخ  هب  يو  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نسح  تشاذـگ  دـهاوخن  هک  درکیم  هراشا  دوخ  هتـشذگ  ناـیب  اـب  هیواـعم 

دیزی دوخ  دنزرف  يارب  ار  هار  و  ( 68  ) درک دیهـش  ّمساب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  دوب  نامه  نآ  دراد و  رگید  يرکف  دوخ ، زا  دعب  تفالخ 
رـس هب  شیاسآ  نما و  طیحم  رد  تیب  لها  نایعیـش  تشاذگ  دهاوخن  زگره  هک  دـینامهفیم  هدربمان  نامیپ  ياغلا  اب  هیواعم  تخاس . راومه 

(69  ) دیناشوپ . لمع هماج  زین  ار  انعم  نیمه  دنهد و  همادا  دوخ  ینید  ياهتیلاعف  هب  قباسلا  یف  امک  دنرب و 
(70  ) دـهاوخن دوخ  ضرع  لام و  ناـج و  رد  یتینوصم  هنوگچیه  دـنک  لـقن  یثیدـح  تیب  لـها  بقاـنم  رد  سک  ره  هک  دومن  مـالعا  يو 
رد يرایـسب  رابخا  هجیتن  رد  دریگب و  یفاک  هزیاج  دروایب ، یثیدـح  اـفلخ  هباحـص و  ریاـس  تبقنم  حدـم و  رد  هک  ره  داد  روتـسد  تشاد و 

نامز ات  روتسد  نیا  و   ) دوش هتفگ  ازسان  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ربانم  رد  یمالـسا  دالب  همه  رد  داد  روتـسد  و  ( 71  ) دش لعج  هباحص  بقانم 
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، دـندوب یباحـص  ناشیا  زا  یعمج  هک  دوخ  نانادرگراک  لامع و  يراـیتسد  هب  يو  دـشیم ) ارجا  ( 1019  » يوما هفیلخ  زیزعلادـبع  نب  رمع 
هب دندوب  اج  ره  رد  ار  نایعیش  مومع  دندینادرگ و  اهرهش  رد  هدز  هزین  هب  ار  نانآ  زا  یخرب  رس  تشک و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هعیـش  صاوخ 

(72  ) دیسر . یم لتق  هب  درکیم  يراددوخ  هک  ره  درکیم و  فیلکت  یلع  زا  يرازیب  ازسان و 

هعیش يارب  راگزور  نیرت  تخس   8

تشادـن و یتینوصم  هنوگچیه  هعیـش  هک  دوب  هیواعم  هلاس  تسیب  تموکح  ناـمز  ناـمه  عّیـشت ، خـیرات  رد  هعیـش  يارب  ناـمز  نیرت  تخس 
، دندوب هیواعم  نامز  رد  هک  موس ) ماما  مود و  ماما   ) هعیش نایاوشیپ  زا  نت  ود  دندوب و  راد  كرام  هدش و  هتخانـش  صاخـشا  نایعیـش  بلغا 

درک مایق  دیزی ، تنطلس  لوا  هام  شش  رد  هک  هعیش  موس  ماما  یتح  دنتشادن  رایتخا  رد  راوگان  عاضوا  ندینادرگ  رب  يارب  ياهلیسو  نیرتمک 
. تشادن زین  ار  مادقا  نیا  نکمت  تسیزیم  هیواعم  تفالخ  رد  هک  یلاس  هد  تدم  رد  دش ، دیهش  دوخ  نادنزرف  نارای و  همه  اب 

هتفای ماجنا  يو  نانادرگراک  هیواـعم و  هصاـخ  هباحـص و  تسد  هب  هک  ار  اـهیراب  دـنب و  یب  قحاـن و  ياهراتـشک  همه  نیا  ننـست ، تیرثکا 
هباحـص هدیـسر ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یثیداحا  ياضتقم  هب  دـندوب و  هباحـص  نانآ  هک  دـننکیم  هیجوت  تسا ،

ار رذـع  نیا  هعیـش  یلو  تسا !!! وفعم  دنزبرـس  ناشیا  زا  هک  یتیاـنج  مرج و  ره  تسا و  یـضار  ناـشیا  زا  دـنوادخ  روذـعم و  دـندهتجم و 
: اریز دریذپیمن ؛

: ًالوا
هتـساخ و اپرب  يدازآ  تلادـع و  قح و  ياـیحا  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  دـننام  یعاـمتجا  ربهر  کـی  تسین  لوقعم 
هب هک  یتقو  دنـشخب و  ققحت  سابل  ار  نآ  هتـشاذگ  سدـقم  روظنم  نیا  هار  رد  ار  دوخ  یتسه  همه  هک  دـنادرگ  دوخ  هدـیقع  مه  ار  یعمج 
یب يراکهبت و  یـشکقح و  هنوگ  ره  دـشخب و  قلطم  يدازآ  دوخ  هسدـقم  نیناوق  مدرم و  هب  تبـسن  ار  دوخ  نارای  دـش ، لیان  دوخ  روظنم 

. دنک بارخ  ار  نآ  رازبا  تسد و  نامه  اب  هدرک  اپرب  ار  ییانب  هک  يرازبا  تسد و  اب  ینعی  دناد ؛ وفعم  ناشیا  زا  ار  يرابودنب 
: ایناث و 

دیامنیم یفرعم  نوصم  هدیزرمآ و  ار  ناشیا  دنکیم و  حیحصت  ار  نانآ  عورـشم  ریغ  اوران و  لامعا  سیدقت و  ار  هباحـص  هک  تایاور  نیا 
هلماعم رگیدمه  اب  یعطق  خـیرات  تداهـش  هب  هباحـص  دوخ  تسا و  هدـش  هداد  تبـسن  ناشیا  تیاور  هب  هدیـسر و  ام  هب  هباحـص  دوخ  هار  زا 
نیرتمک زگره  ندوشگ و  رگیدمه  ندرک  اوسر  نعل و  بس و  راتـشک و  هب  تسد  هک  دندوب  هباحـص  دـندرکیمن ، تیروذـعم  تینوصم و 

. دنتشادیمن اور  رگیدمه  قح  رد  ياهحماسم  ضامغا و 
تسا يرگید  يانعم  اهنآ  زا  دوصقم  دنشاب  حیحص  رگا  دنتسین و  حیحص  تایاور  نیا  هباحص ، دوخ  لمع  تداهـش  هب  تشذگ ، هچنآ  ربانب 

. هباحص ینوناق  سیدقت  تینوصم و  زا  ریغ 
ربارب رد  هباحص  زا  يزور  دوخ ، مالک  رد  لاعتم  يادخ  اضرف  رگا  و 

رد هکنیا  هن  تسا  نانآ  هتـشذگ  يرادربنامرف  زا  ریدقت  نآ ، يانعم  دیامرف ، تیاضر  ( 73  ) راهظا دناهدرک  وا  نامرف  يارجا  رد  هک  یتمدـخ 
. دننکب دهاوخیم  ناشلد  هک  ینامرفان  هنوگ  ره  دنناوتیم  هدنیآ 

هیما ینب  تنطلس  رارقتسا   9

یمالسا تموکح  مامز  دوب  هتفرگ  يو  يارب  مدرم  زا  شردپ  هک  یتعیب  قبط  دیزی  شرـسپ  تشذگرد و  هیواعم  يرمق  يرجه  تصـش  لاس 
. تفرگ تسد  رد  ار 

مالـسا نیناوق  لوصا و  هب  ییانتعا  ردـپ ، تایح  ناـمز  رد  یتح  دوب  یناوج  تشادـن ؛ ینید  تیـصخش  هنوگچیه  خـیرات ، تداهـش  هب  دـیزی 
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خیرات رد  هک  تخادـنا  هار  یعیاجف  دوخ ، تموکح  لاـس  هس  رد  دـشیمن و  شرـس  ینارتوهـش  يرابودـنب و  یب  یـشایع و  زج  درکیمن و 
. تشادن هقباس  دوب ، هتشذگ  هک  اههنتف  همه  نآ  اب  مالسا  روهظ 

شنارای ناشیوخ و  نادنزرف و  اب  دوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  طبس  هک  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  لوا ، لاس 
لاس رد  و  ( 74  ) دینادرگ اهرهـش  رد  ادهـش  هدیرب  ياهرـس  هارمه  هب  ار  ربمغیپ  تیب  لها  ناکدوک و  نانز و  تشک و  یعـضو  نیرتعیجف  اب 

« هسدقم هبعک  ، » موس لاس  و  ( 75  ) تخاس حابم  دوخ  نایرکـشل  هب  زور  هس  ار  مدرم  ضرع  لام و  نوخ و  درک و  ماع  لتق  ار  هنیدم » ، » مود
طبـض خیراوت  رد  هک  یلیـصفت  هب  ار -  یمالـسا  تموکح  مامز  هیما  ینب  زا  ناورم  لآ  دیزی ، زا  سپ  و  ( 76 !! ) دز شتآ  هدرک و  بارخ  ار 

مالـسا و يارب  یموش  هریت و  راگزور  تشاد ، همادا  لاس  داتفه  هب  کیدزن  هک  يرفن  هدزای  هتـسد  نیا  تموکح  دـنتفرگ  تسد  رد  هدـش - 
، دوب هدش  هتـشاذگ  نآ  رب  یمالـسا  تفالخ  مان  هک  يدادبتـسا  یبرع  يروطارپما  کی  زج  یمالـسا  هعماج  رد  هک  دروآ  دوجو  هب  نیملـسم 

هّللا یّلـص  مرکا  ربمغیپ  نیـشناج  هک  دـیزی ) نب  دـیلو   ) تقو هفیلخ  هک  دیـشک  ییاج  هب  راک  نانیا  تموکح  هرود  رد  درکیمن و  تموکح 
اجنآ رد  جح  مسوم  رد  ات  دزاسب  ياهفرغ  هبعک  هناخ  يالاب  تفرگ  میمصت  اباحم  یب  دشیم ، هدرمش  نید  یماح  هناگی  مّلس و  هلآ و  هیلع و 

(!! 77  ) دزادرپب ینارذگ  شوخ  هب  اصوصخم 
: تفگ درک  ءاشنا  نآرق  هب  باطخ  هک  يرعش  رد  داد و  رارق  ریت  جامآ  ار  میرک  نآرق  دیزی ] نب  دیلو   ] تقو هفیلخ 

(78 !! ) درک هراپ  ارم  هفیلخ  يوگب  یباییم  روضح  دوخ  يادخ  شیپ  هک  تمایق  زور 
هرود نیا  رد  دوب ، ینید  تیعجرم  یمالسا و  تفالخ  هلئـسم  ود  رـس  رد  ننـست  تیرثکا  اب  ناش  یـساسا  رظن  فالتخا  اساسا  هک  هعیـش  هتبلا 

اوقت و تیمولظم و  هفایق  تقو و  ياهتموکح  يرابودـنب  یب  يرگدادـیب و  هویـش  یلو  دـندیناراذگیم  يراوشد  خـلت و  يراگزور  کیرات ،
نیـسح ترـضح  شارخلد  تداهـش  اصوصخم  تخاـسیم و  رتراوتـسا  ناشدـیاقع  رد  زور  هب  زور  ار  ناـنآ  تیب  لـها  ناـیاوشیپ  تراـهط 

. درک ییازسب  کمک  ناریا  نمی و  قارع و  دننام  تفالخ ؛ زکرم  زا  رود  قطانم  رد  هژیو  هب  عّیشت و  نتفای  هعسوت  رد  هعیش  موس  ياوشیپ 
ماما تداهـش  زا  لاس  لهچ  هدـشن و  مامت  يرجه  لوا  نرق  زونه  هک  هعیـش  مجنپ  ياوشیپ  تماـما  ناـمز  رد  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  هاوگ 
رود هب  لیس  دننام  یمالسا  روشک  فارطا  زا  هعیش  دوب ، هدش  ادیپ  يوما  تموکح  رد  هک  یفعض  لالتخا و  تبـسانم  هب  دوب ، هتـشذگن  موس 

(79  ) دنتخادرپ ینید . فراعم  ملعت  ثیدح و  ذخا  هب  هتخیر  مجنپ  ياوشیپ 
رد یلو  ( 80  ) دندرک نیـشن  هعیـش  هداهن و  داینب  ناریا  رد  ار  مق  رهـش  تلود  يارما  زا  رفن  دـنچ  هک  دوب  هدـشن  مامت  يرجه  لوا  نرق  زونه 

. دندرکیم یگدنز  بهذم  هب  رهاظت  نودب  هیقت و  لاح  رد  دوخ ، نایاوشیپ  روتسد  بسح  هب  هعیش  لاح  نیع 
رد ار  دوخ  ناج  هرخ  الاب  دـندروخ و  تسکـش  یلو  دـندرک  مایق  تموکح  ياهیرگدادـیب  دـض  رب  يولع  تاداس  راشف  ترثک  رثا  رد  اهراب 
ربق زا  دوب  هیدیز  هعیـش  ياوشیپ  هک  ار  دیز  دسج  درکن . يراذگورف  ناش  ندرک  لامیاپ  رد  تقو  ياورپ  یب  تموکح  دنتـشاذگ و  هار  نیا 

هب ( 81 !! ) دـنداد داب  هب  ار  شرتسکاخ  دـندز و  شتآ  هدروآ و  نییاپ  نآ  زا  سپ  دوب ، راد  رـس  رب  لاس  هس  دـنتخیوآ و  راد  هب  هدروآ  نوریب 
هب زین  موس  مود و  ماـما  تشذـگرد  و  ( 82  ) دنتـشذگرد ّمس  اب  هیما  ینب  تسد  هب  زین  مجنپ  مراهچ و  ماـما  دـندقتعم  هعیـش  رثکا  هک  يوحن 

. دوب نانآ  تسد 
ریزگان دنتـسنادیم  هعاطلا  ضرتفم  امومع  ار  افلخ  هکنیا  اب  ننـست  لها  تیرثکا  هک  دوب  هدرپ  یب  شحاف و  يدـح  هب  نایوما  لامعا  عیاـجف 

رمع و رکبوبا و   ) دنـشابیم مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  لوا  هفیلخ  راهچ  هک  نیدـشار  يافلخ  دـندرک . میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  افلخ  هدـش 
. دوشیم عورش  هیواعم  زا  هک  نیدشار  ریغ  يافلخ  و  یلع ) نامثع و 

تـسکش زا  سپ  هک  دندوب  هدرک  بلج  ار  یمومع  ترفن  ياهزادنا  هب  يرابودنب  یب  يرگدادـیب و  رثا  رد  دوخ  تموکح  نارود  رد  نییوما 
دندروآ يور  اج  ره  هب  دـنتخیرگ و  هفالخلاراد  زا  تفالخ  هداوناخ  زا  یعمج  اـب  يو  رـسپ  ود  يوما ، هفیلخ  نیرخآ  ندـش  هتـشک  یعطق و 

یگنسرگ و زا  ناشیا  زا  يرایسب  دندیشک و  هواجب  هشبح و  هبون و  ياهنابایب  رد  هک  رایسب  ياهینادرگرس  زا  سپ  هرخ  الاب  دندادن ، ناشهانپ 
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دندش و هکم  مزاع  نالامح  يزرد  هدرک و  لیـصحت  مدرم  زا  یهار  جرخ  یگزویرد  هب  دـندمآرد و  نمی  بونج  هب  دـندش ، فلت  یگنـشت 
(83  ) دندیدرگ . دیدپان مدرم  نایم  رد  اجنآ 

يرجه مود  نرق  رد  هعیش   10

ياج همه  رد  هیما  ینب  ياهیراتفر  دب  يرگدادـیب و  رثا  رد  هک  ینینوخ  ياهگنج  تابالقنا و  لابند  هب  يرجه ، مود  نرق  لوا  ثلث  رخاوا  رد 
ملـسموبا  » توعد يدصتم  هدش ، ادـیپ  ناریا  ناسارخ  هیحان  رد  مرکا  ربمغیپ  تیب  لها  مان  هب  زین  یتوعد  تشاد ، همادا  یمالـسا  ياهروشک 

(84  ) تخادنارب ار  يوما  تلود  ات  دومن  تفرشیپ  هب  عورش  درک و  مایق  يوما  تفالخ  ررض  هب  هک  دوب  یناریا  رادرس  يزورم »
تشاد و ار  تیب  لها  يادهش  یهاوخنوخ  ناونع  شیب  مک و  تفرگیم و  همشچرس  هعیش  قیمع  تاغیلبت  زا  هچ  رگا  بالقنا  تضهن و  نیا 
، دوبن هعیش  نایاوشیپ  هراشا  ای  میقتسم  روتسد  هب  همهنیا  اب  دنتفرگیم  تعیب  هتـسبرس )  ) تیب لها  زا  هدیدنـسپ  درم  کی  يارب  مدرم  زا  یتح 

: دومرف درک و  در  ادج  يو  تشاد ، هضرع  هنیدم  رد  هیماما  هعیش  مشش  ماما  هب  ار  تفالخ  تعیب  ملسموبا »  » هک یتقو  هکنیا  یهاوگ  هب 
(85 .« ) تسین نم  نامز  زین  نامز  یتسین و  نم  نادرم  زا  وت  »

یتح دنداد  ناشن  شوخ  يور  نییولع  مدرم و  هب  دنچ  يزور  راک  زاغآ  رد  و  ( 86  ) دندوبر ار  تفالخ  تیب  لها  مان  هب  سابع  ینب  هرخ  الاب 
يرید یلو  ( 87  ) دندز شتآ  دـنتفای  هچ  ره  هتفاکـش  ار  هیما  ینب  يافلخ  روبق  دـندرک و  ماع  لتق  ار  هیما  ینب  نییولع ، يادهـش  ماقتنا  مان  هب 

. دندرکن يراذگورف  هنوگچیه  يرابودنب  یب  يرگدادیب و  رد  دنتفرگ و  شیپ  ار  هیما  ینب  هناملاظ  هویش  هک  تشذگن 
راهچ زا  یکی  سیئر  لـبنح » نبا   » دـید و اههجنکـش  و  ( 88  ) تفر روصنم  نادـنز  هب  ننـست  لها  بهذـم  راـهچ  زا  یکی  سیئر  هفینحوبا » »
هتسد هتـسد  ار  نییولع  و  ( 90  ) تشذـگرد ّمس  اب  رایـسب ، هجنکـش  رازآ و  زا  سپ  هیماما  هعیـش  مشـش  ماما  و  ( 89  ) دروخ هنایزات  بهذـم ،

. دنتشاذگیم یتلود  هینبا  ریز  ای  راوید  يال  ای  دندرکیم  نفد  هدنز  هدنز  ای  دندزیم  ندرگ 
هاگن دیشروخ  هب  هفیلخ  یهاگ  دوب و  هدیسر  دوخ  تعـسو  تردق و  جوا  هب  یمالـسا  يروطارپما  يو  نامز  رد  هک  یـسابع  هفیلخ  نوراه » »
یفرط زا  دیبات ! یهاوخن  تسا  نوریب  نم  کلم  زا  هک  ییاج  هب  هک  باتب  یهاوخیم  اجک  ره  هب  تفگیم  هتخاس  بطاخم  ار  نآ  درکیم و 

یب عالطا و  یب  دوب ، هفیلخ  رـصق  یمدق  دنچ  رد  هک  دادغب  رـسج  رد  یفرط  زا  یلو  دـنتفریم  شیپ  ناهج  رتخاب  رواخ و  رد  يو  نایرکـشل 
ار شیولج  دـنک ، روبع  رـسج  زا  تساوخیم  هک  هفیلخ  دوخ  يزور  یتح  دـنتفرگیم ، روبع  قح  نیرباع  زا  هتـشاذگ  رومام  هفیلخ ، هزاـجا 

(91 ! ) دندرک هبلاطم  روبعلا  قح  هتفرگ 
ینغم دیشخب ، يو  هب  هرقن  مهرد  نویلیم  هس  نیما  دروآ ، توهش  رس  ار  یسابع  هفیلخ  نیما » ، » زیگنا توهش  تیب  ود  ندناوخ  اب  ینغم  کی 

: تفگ هتخادنا  هفیلخ  مدق  هب  ار  دوخ  يداش  زا 
روشک هتخانـشان  هیحان  کی  زا  ار  لوپ  نیا  ام  درادـن  یتیمها  تفگ  خـساپ  رد  هفیلخ  یـشخبیم ؟ نم  هب  ار  لوپ  همه  نیا  نینمؤملاریما ! اـی 

(92 !! ) میریگیم
فرصم هب  دشیم ، ریزارـس  هفالخلاراد  هب  نیملـسم  لاملا  تیب  ناونع  هب  یمالـسا  ياهروشک  راطقا  زا  هلاس  همه  هک  يروآ  ماسرـس  تورث 

!! دیسریم نارازه  هب  یسابع  يافلخ  رابرد  رد  ابیز  نارسپ  نارتخد و  شویرپ و  نازینک  هرامش  دیسریم ، تقو  هفیلخ  یشکقح  ینارسوه و 
رییغت يو  رگدادیب  نانمـشد  هکنیا  زج  درکن  ادیپ  يرییغت  نیرتکچوک  سابع ، ینب  ندـمآ  راک  يور  يوما و  تلود  ضارقنا  زا  هعیـش  عضو 

. دنداد مسا 

يرجه موس  نرق  رد  هعیش   11

نآ ببس  دیشک و  ياهزات  سفن  هعیش  موس ، نرق  عورش  اب 
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: ًالوا
یلقع و مولع  میلعت  هب  مدرم  دش و  همجرت  یبرع  نابز  هب  اهنآ  ریغ  ینایرس و  ینانوی و  نابز  زا  يرایـسب  یملع  یفـسلف و  بتک  هک  دوب  نیا 

دوب دنمهقالع  بهذم  رد  یلقع  لالدتسا  هب  بهذم  یلزتعم  ( 218  - 195  ) یسابع هفیلخ  نومام »  » نآ رب  هوالع  دندروآ . موجه  یلالدتـسا 
هدافتـسا يدازآ  نیا  زا  هعیـش  نیملکتم  املع و  دوب و  هداد  لماک  يدازآ  ماـت و  جاور  بهاذـم  ناـیدا و  رد  یلالدتـسا  ملکت  هب  هجیتن  رد  و 

(93  ) دندرک . یمن يراذگورف  تیب  لها  بهذم  غیلبت  رد  یملع و  تیلاعف  رد  هدرک 
: ایناث و 

ات تیب  لها  ناتـسود  نییولع و  نآ  رثا  رد  دوب و  هداد  دـهع  تیالو  هیماما  هعیـش  متـشه  ماـما  هب  دوخ  تسایـس  ياـضتقا  هب  یـسابع  نوماـم 
هب ریـشمش  هدنرب  مد  هک  تشذگن  يرید  زاب  یلو  دـندوب  دـنمهرهب  يدازآ  زا  شیب  مک و  هدوب و  نوصم  تلود  يایلوا  ضرعت  زا  ياهزادـنا 
هک يرجه )  247  - 232  ) یـسابع لکوتم  نامز  رد  هصاـخ  دـمآ ، ناشغارـس  هب  ناگتـشذگ  هدـش  شومارف  هویـش  تشگرب و  هعیـش  يوس 

كاـخ اـب  ـالبرک  رد  ار  هیماـما  هعیـش  موس  ماـما  رازم  هک  دوب  يو  رما  هب  مه  تشاد و  یـصاخ  ینمـشد  يو  نایعیـش  یلع و  اـب  اـصوصخم 
(94  ) دندرک . ناسکی

يرجه مراهچ  نرق  رد  هعیش   12

نآ زا  هک  درکیم  ییازـس  هب  کمک  هعیـش  ندش  دـنمورین  عیـشت و  نتفای  تعـسو  يارب  هک  دـمآ  دوجو  هب  یلماوع  يرجه  مراهچ  نرق  رد 
. دوب هیوب » لآ   » ناهاشداپ روهظ  یسابع و  ینب  تفالخ  ناکرا  یتسس  هلمج 

نیا و  ( 95  ) دنتـشاد هفیلخ  دوخ  رد  نینچمه  دوب و  دادـغب  هک  تفـالخ  زکرم  رد  ار  ذوفن  لاـمک  دـندوب ، هعیـش  هک  هیوـب » لآ   » ناـهاشداپ
دروـخ ار  ناـنآ  تفـالخ  تردـق ، ياـکتا  هب  هتـسویپ  هک  دوـخ  یبهذـم  نایعدـم  ربارب  رد  هک  دادیم  هزاـجا  هعیـش  هب  هجوـت  لـباق  تردـق 

. دنزادرپب بهذم  غیلبت  هب  هنادازآ  هدرک  ملع  دق  دندرکیم ،
فصو نیا  اب  دندوب و  هعیش  گرزب ، ياهرهش  يانثتـسا  هب  نآ  مظعم  تمـسق  ای  برعلا  ةریزج  همه  نرق ، نیا  رد  دناهتفگ  نیخروم  هکنانچ 

هک هفوک  رهش  اب  دوب و  ننست  زکرم  هتسویپ  هک  هرصب  رهش  رد  دندوب . هعیش  لاح  نیع  رد  هدعص  نامع و  رجه و  دننام  زین  اهرهـش  زا  یخرب 
بلح و هیربط و  سلبان و  سلبارط و  رد  نینچمه  دندوب و  هعیـش  هجوت  لباق  ياهدـع  تشاد ، یبهذـم  تباقر  دـشیم  هدرمـش  عیـشت  زکرم 

(96  ) تشاد . جاور هعیش  بهذم  زین  ناریا  زا  سراف  جیلخ  لحاوس  زاوها و  دوب و  رایسب  هعیش  تاره ،
تنطلس تفای و  الیتسا  ناتسربط  هیحان  هب  دروآ  لمع  هب  ناریا  لامش  رد  هک  غیلبت  اهلاس  زا  سپ  شورطا » رـصان   » هک دوب  نرق  نیا  زاغآ  رد 
(97  ) دوب هدرک  تنطلس  ناتسربط  رد  اهلاس  يولع  دیز  نب  نسح  زین  شورطا »  » زا شیپ  تشاد و  همادا  تشپ  دنچ  ات  هک  درک  سیسأت 

(98  ) دنداد . لیکشت ( 527  - 296  ) يراد هنماد  تنطلس  دنتفای و  تسد  رصم  هب  دندوب  یلیعامسا  هک  نییمطاف  نرق ، نیا  رد 
ینس هعیش و  نایم  ییاه  همجاهم  دروخ و  دز و  شکمشک و  روباشین  هرصب و  دادغب و  دننام  گرزب  ياهرهـش  رد  هک  داتفایم  قافتا  رایـسب 

. دربیم شیپ  زا  درکیم و  هبلغ  هعیش  اهنآ  زا  یخرب  رد  تفرگیم و  رد 

يرجه مهن  نرق  رد  هعیش   13

دنتشاد هعیـش  بهذم  هک  زین  یناهاشداپ  دادیم و  همادا  تشاد  مراهچ  نرق  رد  هک  شیازفا  نامه  هب  هعیـش  مهن ، نرق  رخاوا  ات  مجنپ  نرق  زا 
. دندومنیم جیورت  عیشت  زا  هدمآ  دوجو  هب 

رد ناریا  طسو  رد  مین  نرق و  کی  هب  کیدزن  هیلیعامسا  تخادنا و  هشیر  توَملَا  عالق  رد  هیلیعامـسا  توعد  يرجه ، مجنپ  نرق  رخاوا  رد 
(100  ) دندرک . تنطلس يدامتم  ياهلاس  ناردنزام ، رد  یشعرم  تاداس  و  ( 99  ) دنتسیزیم لماک  لالقتسا  لاح 
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دندرک و تنطلـس  ناریا  رد  زارد  نایلاس  لوغم ، ناهاشداپ  زا  وا  باقعا  درک و  رایتخا  ار  هعیـش  بهذم  لوغم ، ناهاشداپ  زا  هدنبادخ » هاش  »
ینارمکح هنماد  و  ( 101  ) دندرکیم تموکح  زیربت  رد  هک  ولنویوق » هرق  ولنویوق و  قآ   » نیطالـس نینچمه  دـندرکیم و  جـیورت  عّیـشت  زا 

. دوب اپرب  رصم  رد  زارد  نایلاس  زین  نییمطاف  تموکح  نینچمه  دشیم و  هدیشک  نامرک  سراف و  ات  ناش 
نیطالـس ندمآ  راک  يور  نییمطاف و  طاسب  ندش  هدیچرب  زا  سپ  هکنانچ  درکیم  توافت  تقو  ناهاشداپ  اب  تعامج  یبهذم  تردق  هتبلا 

مد زا  عّیـشت  زا  يریثـک  عـمج  دـنداد و  تـسد  زا  یلک  هـب  ار  یبهذـم  يدازآ  تاـماش ، رــصم و  هعیــش  تـشگرب و  هحفــص  بوـیا ،» لآ  »
(102  ) دنتشذگ . ریشمش

(!! 103  ) دش هتشک  عیشت  مرج  هب  قشمد  رد  يرجه  لاس 786  هعیش ، هقف  غباون  زا  یکی  یکم ،» دمحم  نب  دمحم  لوا  دیهش   » هلمج نآ  زا  و 
(!! 104  ) دیسر لتق  هب  هفسلف  مرج  هب  بلح  رد  يدرورهس » نیدلا  باهش   » قارشا خیش  نینچمه  و 

تفلاـخم تقفاوـم و  عباـت  یبهذـم ، يدازآ  تردـق و  تهج  زا  شیازفا و  رد  تیعمج  تـهج  زا  هعیـش  نرق ، جـنپ  نـیا  رد  هـتفر  مـه  يور 
. دوب هدشن  مالعا  یمسر  بهذم  یمالسا ؛ ياهروشک  زا  یکی  رد  عیشت  بهذم  تدم ، نیا  رد  زگره  دناهدوب و  تقو  نیطالس 

يرجه مهدزای  ات  مهد  نرق  رد  هعیش   14

اب دوـب  هعیـش  رد  تقیرط  خـیاشم  زا  هک  يرجه ) يافوتم 735   ) یلیبدرا یفـص  خیـش  هداوناخ  زا  ياهلاـس  هدزیـس  ناوج  يرجه ، لاس 906 
ییاشگروشک و هب  عورش  هدرک  مایق  لیبدرا  زا  هعیش  ردتقم  لقتسم و  روشک  کی  داجیا  روظنم  هب  شناردپ  نادیرم  زا  شیورد  رفن  دصیس 
هک نامثع  لآ  ناهاشداپ  اب  اصوصخم  یلحم و  ناهاشداپ  اـب  هک  نینوخ  ياـهگنج  زا  سپ  دومن و  ناریا  یفیاوطلا  كولم  نییآ  نتخادـنارب 
رد ار  هعیـش  بهذـم  هدروآ و  رد  روشک  کی  لکـش  هب  ار  هعطق  هعطق  ناریا  هک  دـش  قفوم  دنتـشاد ، تسد  رد  ار  ینامثع  يروطارپما  مامز 

(105  ) دهد تیمسر . دوخ  تموکح  ورملق 
یکی دندرک و  تنطلـس  يرجه  مهدزاود  نرق  طساوا  ات  يوفـص  هلـسلس  زا  يرگید  ناهاشداپ  يوفـص ، لیعامـسا  هاش  تشذگرد  زا  سپ 

( ریبک سابع  هاش  نامز   ) دندوب تردق  جوا  رد  هک  ینامز  رد  یتح  دندومن ، تیبثت  دییات و  ار  هیماما  هعیش  بهذم  تیمـسر  يرگید  زا  سپ 
هورگ ( 106  ) دـنناسرب يرمق ) يرجه  لاـس 1384   ) ینونک ناریا  ربارب  ود  زا  شیب  هب  ار  تیعمج  راـمآ  روشک و  یـضرا  تعـسو  دنتـسناوت 

. تسا هدوب  یقاب  دوخ  یعیبط  شیازفا  اب  قباس  لاح  نامه  هب  یمالسا  ياهروشک  طاقن  ریاس  رد  ابیرقت  مین  نرق و  ود  نیا  رد  هعیش 

يرجه مهدراهچ  ات  هدزاود  نرق  رد  هعیش   15

رد عیشت  تسا  يرجه  مهدراهچ  نرق  رخاوا  هک  ًالعف  تسا و  هدوب  شقباس  یعیبط  لکش  نامه  هب  هعیش  یبهذم  تفرشیپ  ریخا ، نرق  هس  رد 
همه رد  دـهدیم و  لیکـشت  هعیـش  ار  تیعمج  تیرثـکا  قارع  رد  نمی و  رد  نـینچمه  دوـشیم و  هتخانـش  یموـمع  یمـسر  بهذـم  ناریا 
هعیش نویلیم  دص  هب  کیدزن  ناهج ، فلتخم  ياهروشک  رد  هتفر  مه  يور  دراد و  دوجو  هعیش  شیب  مک و  ناهج ، نیشن  ناملـسم  کلامم 

. دنکیم یگدنز 

هعیش تاباعشنا   16

[ بعش زا  یخرب  ضارقنا  و   ] باعشنا لصا 
مود هجرد  رد  هک  رگید  یلئاسم  دـنهدیم و  لیکـشت  ار  بهذـم  نآ  هیلوا  لوصا  هک  دراد  دایز ) ای  مک   ) یلئاـسم هتـشر  کـی  یبهذـم  ره 

. دوشیم هدیمان  باعشنا »  » كرتشم لصا  ظفح  اب  اهنآ  عوقو  یلصا  لئاسم  یگنوگچ  رد  بهذم  لها  فالتخا  دنعقاو و 
. دراد دوجو  زین  اهنآ  بعش  رد  یتح  مالسا و  یسوجم و  یحیسم و  یمیلک و  ینامـسآ  نید  راهچ  رد  هصاخ  بهاذم و  همه  رد  باعـشنا » »
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مهیلع یلع  نب  نیـسح  یلع و  نب  نسح  یلع و  نینمؤملاریما  ترـضح   ) تیب لها  ناـیاوشیپ  زا  لوا  ياوشیپ  هس  ناـمز  رد  هعیـش » بهذـم  »
لئاق داجس ) ماما   ) نیسحلا نب  یلع  ترضح  تماما  هب  هعیش  تیرثکا  موس ، ماما  تداهش  زا  سپ  یلو  تفریذپن  یباعشنا  هنوگچیه  مالّسلا )
هیفنح نب  دمحم  هک  دندش  دـقتعم  دنتـسناد و  ماما  ار  هیفنح  نب  دـمحم  مالّـسلا  هیلع  یلع  موس  رـسپ  هیناسیک »  » هب فورعم  یتیلقا  دـندش و 

! دش دهاوخ  رهاظ  يزور  هدش و  بیاغ  يوضر  هوک  رد  هک  تسا  دوعوم  يدهم  نامه  مراهچ و  ياوشیپ 
دیهش دیز  هب  یتیلقا  دندش و  دقتعم  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  شدنزرف  تماما  هب  هعیش  تیرثکا  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تلحر  زا  سپ 

. دندش موسوم  هیدیز »  » هب دندیورگ و  دوب  داجس  ماما  رگید  رسپ  هک 
تـشذگرد زا  سپ  دندروآ و  نامیا  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  شدنزرف  هب  يو  نایعیـش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  تلحر  زا  سپ 

هک ار -  مشش  ماما  گرزب  رسپ  لیعامسا  یعمج  دنتسناد و  متفه  ماما  ار  مالّـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  شدنزرف  تیرثکا ، ترـضح ، نآ 
. دندش فورعم  هیلیعامسا »  » مان هب  هدش  ادج  هعیش  تیرثکا  زا  دنتفرگ و  ماما  دوب -  هتشذگ  رد  دوخ  راوگرزب  ردپ  تایح  لاح  رد 

فقوت ترضح  نآ  دوخ  رد  یضعب  دنتفرگ و  اوشیپ  ار  دمحم »  » شرگید دنزرف  یضعب  و  حطفا » هّللادبع  ، » ترضح نآ  رگید  رسپ  یضعب  و 
. دنتشادنپ شماما  نیرخآ  هدرک 

متفه ماما  رد  یخرب  دنتسناد و  متشه  ماما  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  شدنزرف  هعیش  تیرثکا  مالّسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تداهش  زا  سپ 
. دنفورعم هیفقاو »  » هب هک  دندرک  فقوت 

رگا دـماین و  دوجو  هب  یهجوت  لباق  باعـشنا  تسا ، دوعوم » يدـهم   » هعیـش تیرثکا  شیپ  هک  مهدزاود  ماما  اـت  متـشه  ماـما  زا  سپ  رگید 
مهد ماما  دنزرف  رفعج »  » هکنیا دننام  تسا  هدش  لحنم  دوخ  هب  دوخ  هدـییاپن و  شیب  زور  دـنچ  هدـمآ  شیپ  باعـشنا  لکـش  رد  زین  یعیاقو 

« رفعج  » دندش و قرفتم  دنچ  يزور  زا  سپ  یلو  دـندیورگ  يو  هب  یهورگ  درک و  تماما  يوعد  مهدزای » ماما   » دوخ ردارب  تلحر  زا  سپ 
اهنآ هک  دراد  دوجو  یهقف  یمالک و  یملع  لئاسم  رد  هعیش  لاجر  نایم  رد  يرگید  تافالتخا  نینچمه  درکن و  بیقعت  ار  دوخ  يوعد  زین 

. درمش دیابن  یبهذم  باعشنا  ار 
هیدـیز و  » هقرف ود  زج  دـندش  ضرقنم  یناـمز  كدـنا  رد  دـناهتفرگ ، رارق  هعیـش  تیرثـکا  ربارب  رد  هدـش و  بعـشنم  هک  هدربماـن  ياـههقرف 

یگدنز رگید  ياهاج  نانبل و  دنه و  نمی و  دننام  نیمز  فلتخم  قطانم  رد  ناشیا  زا  یهورگ  نونکا  مه  دناهدنام و  رادیاپ  هک  هیلیعامـسا »
. دوشیم افتکا  دنشابیم  یماما  هدزاود  هک  هعیش  تیرثکا  اب  هفیاط  ود  نیا  رکذ  هب  اهنت  يور  نیا  زا  دننکیم .

هیدیز هعیش   17

درک مایق  کلملادبع  نب  ماشه  يوما ، هفیلخ  رب  يرجه  لاس 121  دیز  دنشابیم . مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  دنزرف  دیهش ، دیز  ناوریپ  هیدیز » »
. دش هتشک  تفرگرد  هفیلخ  ناسک  وا  نایم  هفوک  رهش  رد  هک  یگنج  رد  دندرک و  شتعیب  یهورگ  و 

نب دیلو  يوما  هفیلخ  رب  هک  دیز » نب  ییحی   » شدنزرف يو  زا  سپ  دوشیم و  هدرمـش  تیب  لها  ناماما  زا  مجنپ  ماما  دوخ  ناوریپ  شیپ  يو 
روصنم یـسابع ، هفیلخ  رب  هک  هّللادبع  نب  میهاربا  هّللادبع و  نب  دـمحم  يو  زا  سپ  تسـشن و  يو  ياج  هب  دـش ، هتـشک  هدرک و  مایق  دـیزی 

. دندش هدیزگرب  تماما  يارب  دندیدرگ ، هتشک  هدیروش و  یقناود 
رثا رد  درک و  روهظ  ناـسارخ  رد  دوب -  دـیز  ردارب  باـقعا  زا  هک  شورطا - » رـصان   » اـت دوب  مظنم  ریغ  هیدـیز  روما  یناـمز  اـت  نآ  زا  سپ 
لاـس هدزیـس  زا  سپ  تفر و  دـندوب  هتفریذـپن  مالـسا  نآ  یلاـها  زونه  هک  ناردـنزام  يوس  هب  هدرک  رارف  اـجنآ  زا  لـحم  تموـکح  بیقعت 

تماما هب  هتخاس و  رخـسم  ار  ناتـسربط  هیحان  نانآ  يرایتسد  هب  سپـس  دروآرد ، هیدیز  بهذم  هب  هدرک  ناملـسم  ار  يریثک  عمج  توعد ،
. دندرک تماما  ناماس  نآ  رد  یتدم  ات  وا  باقعا  يو  زا  سپ  تخادرپ و 

. دشاب ماما  دناوتیم  دنک  جورخ  قح  هب  مایق  ناونع  هب  هک  یخس  عاجش ، دهاز  ملاع  داژن ، یمطاف  ره  هیدیز  هدیقع  هب 
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ناشیا زا  یعمج  يدنچ ، زا  سپ  یلو  دندرمـشیم  همئا  وزج  ار  رمع ) رکبوبا و   ) لوا هفیلخ  ود  دیز  دوخ  دـننام  لاح ، يادـتبا  رد  هیدـیز » »
. دندرک عورش  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  دنتشادرب و  همئا  تسرهف  زا  ار  هفیلخ  ود  مان 

. دنراد ار  تنس  لها  بهذم  راهچ  زا  یکی  سیئر  هفینح  یبا  هقف  عورف ، رد  هلزتعم و  قاذم  مالـسا ، لوصا  رد  هیدیز »  » دناهتفگ هچنآ  هب  انب 
(107  ) تسه . ناشنایم رد  لئاسم  زا  ياهراپ  رد  زین  يرصتخم  تافالتخا 

ناشتاباعشنا هیلیعامسا و  هعیش   18

«: هینطاب »
نآ دومن و  تافو  ردـپ  تاـیح  ناـمز  رد  دوب و  شنادـنزرف  نیرتگرزب  هک  ( 108 « ) لیعامسا  » مان هب  تشاد  يرـسپ  دنزرف  هعیـش  مشـش  ماما 

هدرمن لیعامـسا  هک  دندوب  دقتعم  یعمج  هراب  نیا  رد  تفرگ ، دهاش  زین  ار  هنیدم  مکاح  یتح  درک  داهـشتسا  لیعامـسا  گرم  هب  ترـضح 
دیمعت عون  کی  وا  گرم  هب  مشـش  ماما  داهـشتسا  تسا و  دوعوم  يدـهم  نامه  دـنکیم و  روهظ  هرابود  و  تسا ! هدرک  رایتخا  تبیغ  هکلب 

. تسا هدروآ  لمع  هب  یسابع  هفیلخ  روصنم  سرت  زا  هک  هدوب 
. دش لقتنم  دمحم »  » شرسپ وا  گرم  اب  دوب و  لیعامسا  قح  تماما ، هک  دندش  دقتعم  یعمج  و 

« لیعامسا نب  دمحم   » رد لیعامسا  زا  سپ  تماما  دشابیم و  ماما  تشذگرد  ردپ  تایح  لاح  رد  هکنیا  اب  لیعامسا  دندش  دقتعم  یعمج  و 
. تسوا باقعا  و 

. دناهدرک ادیپ  زین  یتاباعشنا  دنتسه و  یقاب  نونک  ات  موس  هقرف  یلو  دندش  ضرقنم  ینامز  كدنا  زا  سپ  یلوا  هقرف  ود 
مالسا ماکحا  فراعم و  رد  دشابیم و  هتخیمآ  يدنه  نافرع  اب  هک  ناتسرپ  هراتس  هفسلف  هب  هیبش  دنراد  ياهفـسلف  یلک  روط  هب  هیلیعامـسا » »

رب ادخ  تجح  دوشیمن و  تجح  زا  یلاخ  زگره  نیمز  هک  دندقتعم  هیلیعامـسا  دنلئاق . یلیوأت  یلیزنت ، ره  يارب  ینطاب و  يرهاظ ، ره  يارب 
: تسا هنوگ  ود 

. تسا تیبوبر  مامت  رهظم  تجح  لاح  ره  رد  دشابیم و  ربمغیپ  یصو  هک  تسا  ماما » یلو و  ، » تماص و  ربمغیپ » ، » قطان تماص ، قطان و 
تسا تیالو  و  تعیرش )  ) توبن ياراد  هک  دوشیم  ثوعبم  یبن  کی  هک  بیترت  نیا  هب  دخرچیم  تفه  ددع  يور  هتـسویپ  تجح ، ساسا 

تسه و زین  توبن  ياراد  نیمتفه ، یصو  هکنیا  زج  دنـشابیم  ماقم  کی  ياراد  یگمه  هدوب و  تیاصو  ياراد  یـصو  تفه  يو  زا  سپ  و 
: دراد ماقم  هس 

. بیترت نیمه  هب  دشابیم و  ماقم  هس  ياراد  نیمتفه  هک  یصو  تفه  يو  زا  سپ  زاب  تیالو ». تیاصو و  توبن و  »
: دنیوگ یم 

دوب و تیالو  تیاصو و  توبن و  ياراد  حون و  نانآ  نیمتفه  هک  تشاد  یـصو  تفه  تیـالو و  توبن و  اـب  دـش  ثوعبم  مالّـسلا  هیلع  مدآ 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  یسوم و  نیمتفه  یصو  یسیع  میهاربا و  نیمتفه  یصو  یـسوم  حون و  نیمتفه  یـصو  مالّـسلا  هیلع  میهاربا 
هیلع و هّللا  یّلص  دمحم  بیترت  نیا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نیمتفه  یصو  لیعامسا  نب  دمحم  یسیع و  نیمتفه  یـصو  مّلس 

مود ماما   ) لیعامـسا نب  دمحم  لیعامـسا و  قداص و  رفعج  رقاب و  دمحم  و  داجـس ) ماما   ) نیـسحلا نب  یلع  نیـسح و  یلع و  مّلـس و  هلآ و 
هدیشوپ و ناشیا  مان  هک  لیعامسا  نب  دمحم  باقعا  زا  رفن  تفه  لیعامسا ، نب  دمحم  زا  سپ  و  دننادیمن ) ماما  ار  یلع  نب  نسح  ترضح 

رـصم نییمطاـف  تنطلـس  راذـگناینب  يدـهم » هّللادـیبع   » اـهنآ لوا  هک  رـصم  نییمطاـف  كولم  زا  یلوا  رفن  تفه  نآ  زا  سپ  تسا و  روتـسم 
. دشابیم

یلو دراد  دوجو  دنا  تجح  صاوخ  نییراوح و  هک  بیقن  رفن  هدزاود  نیمز  يور  رد  هتسویپ  ادخ ، تجح  رب  هوالع  هک  دندقتعم  هیلیعامسا 
. نارگید زا  رفن  شش  دنریگیم و  همئا  زا  ار  ءابقن  زا  رفن  شش  هیزورد ، )  ) هینطاب بعش  زا  یضعب 
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ار دوخ  ناشن  مان و  زگره  هک  یـسانشان  یناتـسزوخ  یـصخش  اقیرفآ ) رد  يدهم  هّللادـیبع  روهظ  زا  لبق  لاس  دـنچ   ) يرجه لاس 278  رد 
دوخ جنرتسد  زا  دینارذگیم و  تدابع  هب  ار  اهبش  تفرگیم و  هزور  ار  اهزور  هدربمان  صخـش  دش . ادیپ  هفوک  یلاوح  رد  درکیمن  راهظا 

زا ءابقن  مان  هب  رفن  هدزاود  دیناورگ و  دوخ  هب  ار  یهوبنا  مدرم  هلیـسو  نیا  هب  دومن . توعد  هیلیعامـسا  بهذم  هب  ار  مدرم  درکیم و  قازترا 
. دشن يربخ  وا  زا  رگید  تفر و  نوریب  هفوک  زا  هدرک  ماش  تمیزع  دوخ  درک و  باختنا  دوخ  ناوریپ  نایم 

نیخروم هکنانچ  تخاس و  رـشتنم  ار  هینطاب  تامیلعت  تسـشن و  يو  ياج  هب  قارع  رد  طـمرق »  » هب فورعم  دـمحا » ، » سانـشان درم  زا  سپ 
، لاوحا نیا  نراقم  درک و  هحابا  ار  رمخ  وغل و  ار  تبانج  لسغ  تشاذگ و  مالـسا  هناگجنپ  ياهزامن  ياج  هب  ار  ياهزات  زامن  وا  دـنیوگیم 

. دندروآ درگ  دوخ  رود  هب  ار  مدرم  زا  یهورگ  هدرک  مایق  توعد  هب  هینطاب  زا  يرگید  نارس 
نیرحب و قارع و  زا  ییاهرهـش  رد  يور  نیا  زا  دندوبن و  لئاق  یمارتحا  هنوگچیه  دـندوب  رانک  هینطاب  زا  هک  یناسک  لام  ناج و  يارب  نانیا 
زا رفن  رازه  اههد  هدز  ار  جح  هلفاق  هار  اهراب  دندربیم و  امغی  هب  ار  ناشلام  دـنتخیریم و  ار  مرم  نوخ  هتخادـنا  هار  تضهن  تاماش  نمی و 

. دندرب امغی  هب  ار  ناش  هلحار  داز و  دنتشک و  ار  جاجح 
رد درکن و  يراذگورف  مدرم  لاوما  جارات  راتشک و  زا  هتخاس و  رخـسم  ار  هرـصب  لاس 311  رد  هک  هینطاب  نارـس  زا  یکی  یطمرق » رهاطوبا  »

هکم رهش  دراو  نایتلود ، رصتخم  تمواقم  نتسکش  مه  رد  زا  سپ  دیدرگ و  هکم  مزاع  جح  مسوم  رد  هینطاب  زا  یهوبنا  هورگ  اب  لاس 317 
ار هبعک  نهاریپ  تخاس . ناور  نوخ  يوج  هبعک  لخاد  مارحلادجـسم و  رد  یتح  دومن و  ماع  لتق  ار  دراو  هزات  جاجح  رهـش و  مدرم  دـش و 

هطمارق شیپ  لاس  تدم 22  هک  درب  نمی  هب  هدروآرد  دوخ  ياج  زا  ار  دوسالارجح  دنک و  ار  هبعک  ِرد  دومن و  تمـسق  دوخ  نارای  نایم  رد 
. دوب

هاشداپ يدـهم » هّللادـیبع   » یتح دندرمـش و  مالـسا  نییآ  زا  جراخ  ار  نانآ  هدرک  تئارب  هینطاب  زا  نیملـسم  هماع  هک  دوب  لاـمعا  نیا  رثا  رد 
. تسج يرازیب  هطمارق  زا  درکیم ، یفرعم  هیلیعامسا  ماما  دوعوم و  يدهم  ار  دوخ  هدرک ، عولط  اقیرفا  رد  اهزور  نآ  هک  یمطاف 

لیوأـت یناـفرع  ینطاـب و  تاـماقم  هب  ار  مالـسا  يرهاـظ  تاررقم  ماـکحا و  هک  تسا  نیا  هینطاـب  یبهذـم  هصخـشم  نیخروم ، راـهظا  قبط 
زا یخرب  یهاگ  فصو  نیا  اب  دناهدوب ، هرهب  یب  يونعم  لامک  زا  درخ و  مک  هک  دننادیم  یناسک  صوصخم  ار  تعیرـش  رهاظ  دننکیم و 

. دوشیم رداص  ناشتماما  ماقم  زا  تاررقم 
هعنقم هیزورد و  هیلعتسم و  هیرازن و 

ار یمطاف  تنطلـس  درک و  توعد  دوخ  تماما  هب  هیلیعامـسا  قیرط  هب  درک ، عولط  اـقیرفآ  رد  يرمق  يرجه  لاس 296  هک  يدهم  هّللادیبع 
. دنتشاد ار  هیلیعامسا  تماما  تنطلـس و  باعـشنا ، نودب  تشپ  تفه  ات  هداد  رارق  هفالخلاراد  ار  رـصم  شباقعا  يو  زا  سپ  دومن . سیـسأت 
زا سپ  دـندرک و  هعزانم  تماـما  تفـالخ و  رـس  یلعتـسم » رازن و   » يو دـنزرف  ود  دوب ، یلع  نب  دعـس  هّللاـب ، رـصنتسم  هک  نیمتفه  زا  سپ 

نیا رثا  رد  درم . ات  تخاـس  ینادـنز  هدومن  ریگتـسد  ار  رازن »  » دوخ ردارب  دـش و  بلاـغ  یلعتـسم » ، » نینوخ ياـهگنج  رایـسب و  شکمـشک 
: دندش هتسد  ود  نییمطاف  ناوریپ  شکمشک ،

« هیلعتسم  » و هیرازن » »
«: هیرازن  - » فلا

مکح هب  دومنیم ، رازن  زا  هک  يرادفرط  يارب  رصنتسم ، زا  سپ  دوب و  رصنتسم  نابرقم  زا  يو  هک  دنـشابیم  حابـص » نسح   » هب ناگدنورگ 
رگید هعلق  دنچ  توملا و  هعلق  دروآرد . رس  نیوزق  عباوت  زا  توملا  هعلق  زا  يدنچ  زا  سپ  هدمآ  ناریا  هب  يو  دش . جارخا  رصم  زا  یلعتـسم 

گرزب ( » يرمق يرجه  لاس 518   ) نسح گرم  زا  سپ  درک و  توعد  رازن  هب  راک  زاغآ  رد  تخادرپ . تنطلس  هب  درک و  ریخست  ار  رواجم 
یلع نسح   » شدنزرف يو  زا  سپ  دـندرک و  تنطلـس  حابـص  نسح  نییآ  هویـش و  هب  دـمحمایک »  » شدـنزرف يو  زا  سپ  و  يرابدور » دـیما 

. تسویپ هینطاب  هب  هدینادرگرب  دوب  يرازن  هک  ار  حابص  نسح  شور  یتوملا ، مراهچ  هاشداپ  مالسلا » هرکذ 
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ياـنب دـینارذگ ، ریـشمش  مد  زا  ار  نایلیعامـسا  همه  دومن و  حـتف  ار  هیلیعامـسا  عـالق  يو  درک ، هلمح  ناریا  هب  لوغم  ناـخوکاله  هکنیا  اـت 
هاش دـمحم  هب  ناریا  رد  دوب  هیرازن  زا  هک  یتالحم  ناـخاقآ  يرجه ، لاس 1255  رد  نآ  زا  سپ  تخاس و  ناسکی  كاـخ  اـب  زین  ار  اـههعلق 
دوخ تماما  هب  ار  يرازن  ینطاب  توعد  درک و  رارف  یئبمب  هب  هدروخ  تسکـش  دومن  ناـمرک  هیحاـن  رد  هک  یماـیق  رد  دـش و  یغاـی  راـجاق 

. دنوشیم هدیمان  هیناخ » اقآ   » ًالعف هیرازن  تسا و  یقاب  نونک  ات  ناشتوعد  تخاس و  رشتنم 
«: هیلعتسم  - » ب

زا سپ  دندش و  ضرقنم  يرمق  يرجه  لاس 557  رد  ات  دنام  یقاب  رصم  نییمطاف  يافلخ  رد  ناشتماما  هک  دندوب  یمطاف  یلعتـسم »  » ناوریپ
. دنشابیم زین  نونک  ات  دندرک و  روهظ  بهذم  نامه  هب  دنه  رد  هرهب »  » هقرف يدنچ 

«: هیزورد  - » ج
هب یمطاف  مشـش  هفیلخ  مایا  رد  ات  دـندوب  رـصم  نییمطاف  يافلخ  ناوریپ  راک ، زاغآ  رد  دـننکاس  تاماش  زورد  لابج  رد  هک  هیزورد  هفیاـط 

دنیوگیم هتـشگ  فقوتم  هدش ، هتـشک  نارگید  داقتعا  هب  هک  ِهّللِاب » ُمِکاْحلَا   » رد هیزورد  دندش . قحلم  هینطاب  هب  يزورد » نیگتـشن   » توعد
! تشگرب دهاوخ  مدرم  نایم  هب  هرابود  هتفر و  الاب  نامسآ  هب  هدرک و  تبیغ  يو 

«: هعنقم  - » د
، ملسموبا زا  سپ  تسا و  هدوب  یناسارخ  ملسموبا  عابتا  زا  نیخروم  راهظا  قبط  هک  دندوب  عنقم »  » هب فورعم  يورم » ءاطع   » ناوریپ زاغآ  رد 
رد ماجنارـس  و  درک ! ییادخ  يوعد  سپـس  يربمغیپ و  يوعد  يدنچ  زا  سپ  تسا و  هدومن  لولح  يو  رد  ملـسموبا  حور  هک  دـش  یعدـم 
اب هدرک  نشور  شتآ  دومن ، نیقی  دوخ  ندش  هتشک  يریگتسد و  هب  نوچ  داتفا و  هرـصاحم  هب  رهنلاءاروام  دالب  زا  شیک  هعلق  رد  لاس 162 

هقرف هب  هدرک و  رایتخا  ار  هیلیعامـسا  بهذـم  يدـنچ  زا  سپ  عنقم » ءاـطع   » ناوریپ تخوس . هدـش و  شتآ  لـخاد  دوخ  ناوریپ  زا  نت  دـنچ 
. دندش قحلم  هینطاب 

هیلیعامسا هیدیز و  اب  ناشیا  قرف  یماما و  هدزاود  هعیش   19

زاغآ رد  میتفگ  هکنانچ  دنوشیم و  هدیمان  یماما » هدزاود  هیماما و  هعیش   » دناهدش ادج  بعشنم و  نآ  زا  هدربمان  ياهتیلقا  هک  هعیش  تیرثکا 
مرکا ربمغیپ  میلعت  قبط  هک  ینییآ  رد  هکنآ  یب  دناهدش  ادیپ  یمالـسا  لئاسم  زا  یـساسا  هلئـسم  ود  رد  ضارتعا  داقتنا و  ناونع  هب  شیادـیپ 

. دنشاب هتشاد  ینخس  دوب ، ترضح  نآ  رصاعم  نیملسم  نایم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
. دنتسنادیم تیب  لها  یصاصتخا  قح  ار  نآ  هعیش  هک  دوب  یملع » تیعجرم  یمالسا و  تموکح   » هلئسم ود  نآ  و 

: دنتفگیم هعیش » »
هب هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دالوا  یلع و  نآ  زا  تسا ، نآ  کـفنیال  مزـال  يونعم  یئاوشیپ  ینطاـب و  تیـالو  هتبلا  هک  یمالـسا  تفـالخ 

: دنتفگیم دنشابیم و  نت  هدزاود  تیب ، لها  همئا  ریاس  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  دوخ  حیرصت  بجوم 
تلاصا و ياراد  دنلمتـشم ، زین  لماک  يونعم  تایح  هب  هک  لاح  نیع  رد  دنـشابیم و  تعیرـش  نیناوق  ماکحا و  هک  نآرق  يرهاظ  تاـمیلعت 

. سبو دروآ  تسد  هب  دیاب  تیب  لها  هار  زا  ار  نیناوق  ماکحا و  نیا  دنتسین و  رادرب  خسف  تمایق ، ات  دنرابتعا و 
: هک دوشیم  نشور  اجنیا  زا  و 

همئا ددع  دنادیمن و  تیب  لها  هب  صتخم  ار  تماما  ابلاغ  يدیز » هعیـش   » هک تسا  نیا  يدیز  هعیـش  یماما و  هدزاود  هعیـش  نایم  یلک  قرف 
.« یماما هدزاود  هعیش   » فالخرب دنکیمن  يوریپ  تیب  لها  هقف  زا  دنیبیمن و  رصحنم  هدزاود  هب  ار 

دنکیم و شدرگ  تفه »  » رود هب  تماما  هک  دندقتعم  هیلیعامسا  هک  تسا  نیا  زین  یلیعامسا  هعیش  یماما و  هدزاود  هعیش  نایم  یلک  قرف  و 
فیلکت لصا  عافترا  هکلب  تعیرـش  ماکحا  رد  لیدبت  رییغت و  تسا و  هدـشن  متخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ترـضح  رد  توبن 
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دننادیم و ءایبنالا  متاخ  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترضح  هک  یماما  هدزاود  هعیش  فالخرب  درادن ! عنام  هینطاب  لوق  هب  هصاخ 
نطاب مه  رهاظ و  مه  میرک  نآرق  يارب  دـنیبیم و  خـسن  لباق  ریغ  ربتعم و  ار  تعیرـش  رهاـظ  دـنلئاق و  نیـشناج  یـصو و  هدزاود  يو  يارب 

. دننکیم تابثا 

لصف همتاخ   20

رد نارگید  اب  ناشفالتخا  هکنیا  هب  رظن  دـناهدش  ادـیپ  یماما  هدزاود  هعیـش  نایم  رد  ریخا  نرق  ود  رد  هک  هیناخ » میرک  هیخیـش و   » هفیاـط ود 
. میدرمشن باعشنا  ار  ناشیا  ییادج  لئاسم ، لصا  یفن  تابثا و  رد  هن  تسا  يرظن  لئاسم  زا  ياهراپ  هیجوت 

زا دنلئاق  نطاب  هب  اهنت  یلیعامـسا ، هعیـش  هینطاب ، دننام  دنوشیم و  هدیمان  زین  ةالغ  هک  یماما  هدزاود  هعیـش  زا  یهّللا » یلع   » هقرف نینچمه  و 
. میدرواین باسح  هب  دنرادن  یمظنم  قطنم  هنوگچیه  هک  يور  نیا 

یماما هدزاود  هعیش  هچخیرات  هصالخ   21

هیلع یلع  ناراداوه  ناتـسود و  زا  هدـع  نامه  دـندوب و  یماما  هدزاود  هعیـش  نامه  هعیـش  تیرثکا  دـش  نشور  هتـشذگ  لوصف  رد  هکناـنچ 
تیعجرم تفالخ و  صوصخ  رد  تیب ، لها  قوقح  يایحا  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  هک  دندوب  مالّسلا 

. دندش ادج  مدرم  تیرثکا  زا  دنتخادرپ و  ضارتعا  داقتنا و  هب  یملع 
 - 40  ) هیما ینب  تفالخ  تدم  رد  نآ  زا  سپ  دنتشاد و  رارق  راشف  ریز  هتـسویپ  يرمق ) يرجه   35  - 11  ) نیدشار يافلخ  نامز  رد  هعیش » »

هدیقع رد  دشیم ، رتشیب  ناشیارب  يرگدادیب  متس و  راشف  هچ  ره  یلو  دوب ، هدش  هتشادرب  ناشلام  ناج و  زا  تینوصم  نما و  هنوگ  ره  ( 132
هک مود  نرق  طساوا  رد  سپ  نآ  زا  دندربیم و  هرهب  رتشیب  هدـیقع  تفرـشیپ  رد  دوخ  تیمولظم  زا  اصوصخم  دنتـشگیم و  رتراوتـسا  دوخ 

تلهم اب  یلو  درک  هزات  یـسفن  دـش ، ادـیپ  نایم  نیا  رد  هک  يروتف  زا  هعیـش  دـنتفرگ ، تسد  هب  ار  یمالـسا  تموکح  مامز  یـسابع  يافلخ 
. دشیم رتگنت  زور  هب  زور  يرجه ، موس  نرق  رخاوا  ات  دش  گنت  ناشیارب  هصرع  زاب  یمک 

يدازآ يدایز  دودح  ات  درک و  بسک  یتردق  هعیش  دندمآ ، راک  يور  دندوب  هعیش  هک  هیوب  لآ  ذوفن  اب  نیطالـس  هک  مراهچ  نرق  لیاوا  رد 
زاغآ لوغم  هلمح  هک  مشـش  نرق  لیاوا  رد  دوب و  بیترت  نیمه  هب  راک  نایرج  مجنپ  نرق  رخآ  ات  تخادرپ و  ینلع  هزرابم  هب  تفاـی و  لـمع 
دراو عّیـشت  ملاـع  هب  راـشف  نادـنچ  یمالـسا  ياـهتموکح  یبیلـص  ياـهگنج  نتفاـی  همادا  رثا  رد  مـه  یموـمع و  ياـهیراتفرگ  رثا  رد  دـش ،

. دنتخاسیمن
تیعمج تعـسو  تردق و  رد  ناردـنزام ، رد  یـشعرم  نیطالـس  تموکح  ناریا و  رد  لوغم  نیطالـس  زا  یعمج  ندـش  هعیـش  اصوصخم  و 

نیا تخاس و  سوسحم  ار  هعیـش  رفن  اهنویلیم  مکارت  ناریا ، رد  هصاخ  یمالـسا و  کـلامم  زا  هشوگ  ره  رد  دومن و  ییازـسب  کـمک  هعیش 
، زور نآ  روانهپ  ناریا  رد  هیوفـص  تنطلـس  روهظ  رثا  رد  يرجه  مهد  نرق  حاتتفا  دودـح  زا  تشاد و  همادا  يرجه  مهن  نرق  رخاوا  ات  عضو 

طاقن همه  رد  هوالع  هب  تسا و  یقاب  دوخ  تیمـسر  هب  دـشابیم  يرجه  هدراهچ  نرق  رخاوا  هک  نونک  اـت  تفاـی و  تیمـسر  هعیـش  بهذـم 
. دننکیم یگدنز  هعیش  نویلیم  اههد  ناهج ،

هعیش یبهذم  رکفت  ّمود : شخب 

یبهذم رکفت  يانعم   1

هکنانچ دهدب ؛ هجیتن  تسا  بهذم  نآ  میلاعت  رد  هک  ار  یبهذم  داوم  زا  ياهدام  هک  مییوگیم  ار  يواکجنک  ثحب و  رکفت  یبهذـم ، رکفت 
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. دنک لح  ار  یضایر  هلئسم  کی  ای  دهدب  هجیتن  ار  یضایر  هیرظن  کی  هک  دنیوگیم  ار  يرکفت  ًالثم  یضایر  رکفت 

مالسا رد  یبهذم  رکفت  یساسا  ذخأم   2

رد هچنانچ  دنزب ؛ هیکت  نآ  هب  دریگب و  همـشچرس  نآ  زا  يرکف  داوم  هک  دـهاوخیم  يذـخأم  تارکفت ، ریاس  دـننام  زین  یبهذـم  رکفت  هتبلا 
. دوش یهتنم  طوبرم  نف  تایلمع  هب  هرخ  الاب  هک  دومن  مادختسا  دیاب  ار  یضایر  تامولعم  هتشر  کی  یضایر ، هلئـسم  کی  لح  يارب  رکفت 

نآرق تسا . میرک » نآرق   » انامه دراد ، اکتا  نآ  هب  دـسریم ) نامـسآ  یحو  هب  هک  تهج  نآ  زا   ) مالـسا ینامـسآ  نید  هک  يذـخأم  هناگی 
یمالسا توعد  نآ  تایوتحم  تسا و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  یگشیمه  یناگمه و  توبن  یعطق  كردم  هک  تسا  میرک 

. تفگ میهاوخ  هکنانچ  دنکیمن  اغلا  ار  رگید  ياهتجح  حیحص و  رکفت  رگید  رداصم  ذخَّام و  میرک  نآرق  ندوب  ذخأم  اهنت  هتبلا  دشابیم ،

دهدیم ناشن  یبهذم  رکفت  يارب  نآرق  هک  ییاههار   3

هراشا

، هداد رارق  دوخ  ناوریپ  سرتسد  رد  هار  هس  یمالسا ، فراعم  ینید و  دصاقم  ندومن  كرد  ندیـسر و  يارب  دوخ  تامیلعت  رد  میرک  نآرق 
. تسا یگدنب  صالخا و  هار  زا  يونعم  كرد  یلقع و  تجح  ینید و  رهاوظ  هک  دهدیم  ناشن  ناشیا  هب 

: هکنیا حیضوت 
هب هکلب  دـنک ، هماقا  دوخ  هتفگ  هب  یتجح  هکنیا  یب  یهاگ  هداد  رارق  باطخ  فرط  ار  مدرم  همه  دوخ ، تاـنایب  رد  میرک  نآرق  مینیبیم  اـم 
ریغ هزور و  زامن و  دننام  یلمع  ماکحا  داعم و  توبن و  دیحوت و  دننام  يداقتعا  لوصا  نتفریذپ  هب  دوخ ، یئادخ  ییاورنامرف  هب  اکتا  درجم 

يرادربنامرف شریذـپ و  مدرم  زا  زگره  دادیمن  تیجح  ار  یظفل  تانایب  نیا  رگا  دـیامنیم و  یهن  لامعا  زا  یخرب  رد  دـنکیم و  رما  اهنآ 
ام یمالـسا . فراعم  ینید و  دـصاقم  مهف  يارب  تسا  یهار  نآرق ، هداس  تانایب  هنوگ  نیا  تفگ  دـیاب  ریزگاـن  سپ  تساوخیمن ، ار  اـهنآ 

: دننام ار  یظفل  تانایب  نیا 
. میمانیم ینید  رهاوظ  ار  َةولَّصلا ) اوُمیقَا  : ) و ِِهلوُسَر ) َو  ِهّللِاب  اُونِمآ  )

رد ربدـت  لـقعت و  رکفت و  هب  ار  مدرم  دـنکیم و  يربهر  یلقع ، تجح  يوس  هب  يرایـسب  تاـیآ  رد  میرک  نآرق  مینیبیم  رگید  يوس  زا  و 
ینامسآ باتک  چیه  اقح  دزادرپیم و  دازآ  یلقع  لالدتسا  هب  قیاقح  قاقحا  دراوم  رد  زین  دوخ  دیامرفیم و  توعد  سفنا ، قافآ و  تایآ 

. دسانشیمن میرک  نآرق  دننام  ناسنا  يارب  ار  یناهرب  تفرعم  ملع و 
فراعم تیناقح  لوا  هک  دـیوگیمن  ینعی  درامـشیم ؛ ملـسم  ار  دازآ  یناهرب  لالدتـسا و  یلقع و  تجح  رابتعا  تانایب  نیا  اب  میرک  نآرق 

دوخ تیعقاو  هب  لماک  دامتعا  اب  هکلب  دـینک ، جاتنتـسا  اهنآ  زا  ار  هدربماـن  فراـعم  هتخادرپ  یلقع  جاـجتحا  هب  سپـس  دـیریذپب  ار  یمالـسا 
: دیوگیم

اهنآ قیدصت  دیونشیم ، یمالسا  توعد  زا  هک  ینانخس  دیریذپب و  دیبایرد و  نآ  زا  ار  هدربمان  فراعم  تیناقح  هتخادرپ  یلقع  جاجتحا  هب 
هکنیا هن  دیروآ  تسد  هب  لیلد  هجیتن  زا  ار  نامیا  قیدصت و  هرخ  الاب  دیونشب و  دیسرپب و  يوگتسار  تسا  یهاوگ  هک  ناهج  شنیرفآ  زا  ار 

قیدصت میرک  نآرق  ار  نآ  یئاسر  هک  تسا  یهار  زین  یفـسلف  رکفت  سپ  دینک ، هماقا  لیلد  نآ  تقباطم  دـیق  هب  دـعب  دـیروایب و  نامیا  لوا 
یعقاو یـسانشادخ  دـیحوت و  زا  هیقیقح  فراعم  همه  هک  دزاسیم  نشور  بلاج  ینایب  اـب  میرک  نآرق  مینیبیم  رگید  يوس  زا  دـیامنیم و 

هدرک و يروآ  عمج  ياج  ره  زا  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  تسا  یناـسک  نآ  زا  یـسانشادخ  لاـمک  دوشیم و  جاتنتـسا  دریگیم و  همـشچرس 
. تسا هداد  صاصتخا  دوخ  يارب 
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ملاع هجوتم  ار  دوخ  ياوق  همه  یگدنب ، صالخا و  رثا  رد  دناهدرک و  شومارف  ار  زیچ  همه  هدیشک و  رانک  همه  زا  ار  دوخ  هک  دنتسه  نانآ 
اریز دنا ؛ هدید  ار  نیمز  نامـسآ و  توکلم  ءایـشا و  قیاقح  نیب ، عقاو  مشچ  اب  دناهتخاس و  نشور  كاپ  راگدرورپ  رون  هب  هدید  هتخاس  الاب 

ناشیارب تیدـبا  ناـهج  ینادواـج  یگدـنز  نیمز و  نامـسآ و  رد  توکلم  نیقی  رثا  رد  دناهدیـسر و  نیقی  هب  یگدـنب » صـالخا و   » رثا رد 
: دوشیم نشور  ًالماک  اعدم  نیا  لیذ  همیرک  تایآ  رد  هجوت  اب  تسا . هدش  فوشکم 

(109 ( ) ِنوُدبْعاَف اَنَا  ّالا  ََهِلا  ُهَّنَا ال  ِْهَیِلا  یحُون  ِّالا  ٍلوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَا  امَو   - ) فلا
هیآ 25) ءایبنا ، هروس  )

: دیامرفیم و  ب - 
(110 ( ) َنیصَلْخُمْلا ِهّللا  َدابِع  ِّالا  َنوُفِصَی  اّمَع  ِهّللا  َناْحبُس  )

هیآ 159 و 160) تافاص ، هروس  )
: دیامرفیم و  ج - 

( ًادَـحَا ِّهِبَر  ِةَدابِِعب  ْكِرُْـشی  ًاِحلاص و ال  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِّهِبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  ٌدِـحاو  ٌهِلا  ْمُکُهِلا  اـمَّنَا  ََّیِلا  یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  اـَنَا  اـمَّنِا  ْلـُق  )
(111)

هیآ 110) فهک ، هروس  )
: دیامرفیم و  د - 

(112 ( ) ُنیقَْیلا َکَِیتْاَی  ّیتَح  َکَّبَر  ُْدبْعا  َو  )
هیآ 99) رجح ، هروس  )

: دیامرفیم و  ه - 
(113 ( ) َنیِنقوُمْلا َنِم  َنوُکِیلَو  ضرالا  ِتاومَّسلا و  َتُوکَلَم  َمیهاْربِا  يُرن  َِکلذَکَو  )

هیآ 75) ماعنا ، هروس  )
: دیامرفیم و  و - 

(114 ( ) َنُوبَّرَقُْملا ُهُدَهْشَی  ٌمُوقْرَم ، ٌباتِک  ِلِع ، َنوُّیّ ام  َکیرْدَا  امَو  َنّییّلِع  یَفل  ِراْربَْالا  َباتِک  َّنِا  ّالَک  )
(21 هیآ 18 -  نیففطم ، هروس  )

: دیامرفیم و  ز - 
(115 ( ) َمیحَْجلا َّنُوَرََتل  ِنیقَیْلا  َْملِع  َنوُمَْلعَت  َْول  ّالَک  )

هیآ 5 و 6) رثاکت ، هروس  )
. تسا یگدنب  رد  صالخا  سفن و  بیذهت  نامه  هیهلا ، فراعم  كرد  ياههار  زا  یکی  سپ 

هدربمان قیرط  هس  نایم  رد  توافت 
یگدنب رد  صالخا  لقع و  ینید و  رهاوظ  تسا ، هداد  ناشن  هار  هس  ینید ، فراعم  كرد  يارب  میرک  نآرق  هک  دش  نشور  هتشذگ  نایب  اب 

. دنراد توافت  مه  اب  تهج  دنچ  زا  قیرط  هس  نیا  هک  تسناد  دیاب  یلو  تساهنآ  ینطاب  هدهاشم  قیاقح و  فاشکنا  بجوم  هک 
: ًالوا

تیفرظ هزادـنا  هب  سک  ره  دـنراد و  رارق  مدرم  سرتسد  رد  دـناهدش ، اقلا  ینابز  نیرت  هداـس  هب  یظفل و  دنتـسه  یتاـنایب  نوچ  ینید  رهاوظ 
. دنشابیمن یناگمه  هتشاد ، یصاخ  هورگ  هب  صاصتخا  هک  رگید  قیرط  ود  فالخ  هب  دوشیم ، ( 116  ) دنمهرهب اهنآ  زا  دوخ  مهف 

: ایناث
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توعد یلمع  يداقتعا و  دراوم  هدرب و  یپ  یمالـسا  فراـعم  عورف  لوصا و  هب  ناوتیم  نآ  ندومیپ  اـب  هک  تسا  یهار  ینید  رهاوظ  قیرط 
یقالخا و يداقتعا و  لئاسم  ناوتیم  لـقع  هار  زا  هچ  رگا  اریز  رگید ؛ قیرط  ود  فـالخ  هب  دروآ  تسد  هب  ار  قـالخا ) فراـعم و  لوصا  )

رارق لقع  سرتسد  رد  اـهنآ  یـصوصخ  حـلاصم  هکنیا  هب  رظن  ماـکحا  تاـیئزج  یلو  دروآ  تسد  هب  ار  نید ) عورف   ) یلمع لـئاسم  تاـیلک 
يدادادخ تسا  یملع  نآ  دشابیم و  قیاقح  فاشکنا  نآ  هجیتن  نوچ  سفن  بیذـهت  هار  نینچمه  دـنجراخ و  نآ  لمع  عاعـش  زا  دـنرادن 

تفرگ ياهزادنا  ای  دش  لئاق  يدیدحت  دنوشیم ، دوهـشم  فوشکم و  ییادـخ  تبهوم  نیا  اب  هک  یقیاقح  نآ و  هجیتن  هب  تبـسن  ناوتیمن 
ار هچنآ  دنـشابیم و  ادخ  میقتـسم  یتسرپرـس  تیالو و  تحت  دناهدرک ، شومارف  ادـخ  زج  ار  زیچ  همه  دـناهدیرب و  اج  همه  زا  نوچ  نانیا 

. دوشیم دوهشم  ناشیارب  دنهاوخیم ) ناشدوخ  هچنآ  هن   ) دهاوخیم

ینید رهاوظ  ماسقا  ینید ، رهاوظ  لّوا : قیرط 

ینید رهاوظ  ماسقا 
رابتعاو تیجح  دوخ  ناگدنونش  ربارب  رد  دوخ  ظافلا  رهاوظ  هب  تسا  مالـسا  یبهذم  رکفت  یـساسا  ذخأم  هک  میرک  نآرق  تشذگ  هکنانچ 

تجح نآ  دـننام  دـهدیم و  رارق  نآرق  ناـیب  یلاـت  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  ناـیب  تاـیآ ، رهاوظ  ناـمه  تسا و  هداد 
: دیامرفیم هکنانچ  دزاسیم ؛

(117 (. ) ْمِْهَیِلا َلُِّزن  ام  ِساّنِلل  َنّیَُبِتل  َرْکِّذلا  َْکَیِلا  ْاَنلَْزنَا  َو  )
: دیامرفیم و 

(118 ( ) َۀَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا  ُمُهُمّلَُعی  َو  ْمِهیّکَُزی  َو  ِِهتایا  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  ِمُْالا  َنّییّ ِیف  َثََعب  يذَّلا  وُه  )
: دیامرفیم و 

(119 (. ) ٌۀَنَسَح ٌةَوُْسا  ِهّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  )
دننام ام ، يارب  ترـضح  نآ  ياضما  توکـس و  یتح  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  راـتفر  راـتفگ و  رگا  هک  تسا  نشور  رپ 

نآ زا  هک  یناـسک  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  ناـیب  سپ  تشادـن ، یتسرد  موهفم  هروکذـم  تاـیآ  دوبن  تجح  نآرق 
. تسا عابتالا  مزال  تجح و  دوشیم  لقن  دامتعا  لباق  لقن  اب  ای  دنونشیم  ترضح 

ثیدح نیا  بجوم  هب  دشابیم و  شدوخ  نایب  دننام  يو  تیب  لها  نایب  هک  تسا  هدیسر  ترـضح  نآ  زا  یعطق  ( 120  ) رتاوت اب  نینچمه  و 
تمـس مالـسا  رد  تیب  لها  دـشابیم و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  نایب  یلات  تیب  لها  ناـیب  رگید  یعطق  يوبن  ثیداـحا  و 
تجح دامتعا و  لباق  لقن ، ای  ههفاشم  قیرط  هب  ناشنایب  دـننکیمن و  اطخ  زگره  مالـسا  ماـکحا  فراـعم و  ناـیب  رد  هتـشاد  یملع  تیعجرم 

. تسا
زا دارم  و  تنـس » باـتک و   » دـناهنوگ ود  دـشابیم  ذـخأم  كردـم و  یمالـسا  رکفت  رد  هک  ینید  رهاوـظ  هک  دوـشیم  نشور  ناـیب  نیا  زا 

تیب لها  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  تسا  یثیدح  تنـس »  » زا دارم  دشابیم و  ینآرق  همیرک  تایآ  رهاوظ  باتک » »
. دشاب هدیسر  مالّسلا  مهیلع 

هباحص ثیدح 
لها ثیدح  اب  فلاخم  دشاب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  لعف  ای  لوق  نمضتم  رگا  دوشیم  لقن  هباحـص  زا  هک  یثیداحا  اما 
دارفا ریاس  مکح  دننام  هباحص  مکح  تسین و  یتیجح  ياراد  دشاب ، یباحص  دوخ  يأر  رظن و  نمـضتم  رگا  تسا و  لوبق  لباق  دشابن ، تیب 

. دندرکیم ناملسم  رفنکی  هلماعم  یباحص  رفن  کی  اب  زین  هباحص  دوخ  تسا و  ناناملسم 
تنس باتک و  رد  ددجم  ثحب 
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نیمه زا  دـهدیم و  ّتیجح  رابتعا و  ار  ینید  رگید  ذـخَّام  هک  تسوا  تسا و  یمالـسا  رکفت  هنوگره  یـساسا  ذـخأم  نآرق )  ) ادـخ باتک 
. دشاب مهف  لباق  ناگمه  يارب  دیاب  تهج 

تـساوخرد مدرم  زا  يدـحت  ماـقم  رد  مه  دـنکیم و  یفرعم  زیچ  همه  هدـننک  نشور  روـن و  ار  دوـخ  میرک ، نآرق  دوـخ  نـیا ، زا  هتـشذگ 
دنزاسب و نآ  دـننام  یباتک  دـنناوتیم ، رگا  درادـن و  دوجو  ضقانت  فالتخا و  هنوگچیه  هک  دـننیبب  هدرک  ربدـت  نآ  تایآ  رد  هک  دـنکیم 

. تشادن دروم  تاباطخ  هنوگ  نیا  دوبن  مهف  لباق  ناگمه  يارب  نآرق  رگا  هک  تسا  نشور  دننک . شا  هضراعم 
هیلع و هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  قباس  بلاطم  اب  تسا ) مهف  لباق  همه  يارب  دوخ  يدوخ  هب  نآرق  هک   ) بلطم نیا  هک  تشادنپ  دیابن  هتبلا 

اریز دراد ؛ تافانم  دنتـسه ، یملع  عجارم  دنـشابیم ، میرک  نآرق  نیماضم  تقیقح  رد  هک  یمالـسا  فیراعم  رد  وا  تیب  لها  مّلـس و  هلآ و 
لیصافت ندش  نشور  تسا و  نمضتم  ار  اهنآ  تایلک  اهنت  میرک  نآرق  دشابیم ، تعیرـش  نیناوق  ماکحا و  هک  یمالـسا  فراعم  زا  یـشخب 

. تسا فقوتم  تیب ) لها  ثیدح   ) تنس هعجارم  هب  تالماعم  تادابع و  ریاس  دتس و  داد و  هزور و  زامن و  ماکحا  دننام  اهنآ 
اهنآ یناعم  كرد  رد  یلو  دشابیم  مومع  مهف  لباق  اهنآ  لیصافت  نیماضم و  هچرگا  تسا  یقالخا  يداقتعا و  فراعم  هک  رگید  یـشخب  و 

زا هک  دوخ  رظن  يأر و  هب  هن  درک  ریـسفت  هداد و  حیـضوت  ینآرق  رگید  تاـیآ  اـب  ار  ینآرق  هیآ  ره  دومن و  ذاـختا  دـیاب  ار  تیب  لـها  شور 
. میا هدیدرگ  سونام  نآ  اب  هدش و  نیشنلد  ام  يارب  یلومعم  موسر  تاداع و 

: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  یلع 
(. 121 « ) دهدیم یهاوگ  رگید  یضعب  هب  اهنآ  زا  یضعب  دنامهفیم و  ار  دوخ  يانعم  هدمآرد  نخس  هب  رگید  یخرب  اب  نآرق  زا  یخرب  »

: دیامرفیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  و 
(. 122 « ) دنکیم قیدصت  ار  رگید  شخب  نآرق  زا  یشخب  »

: دیامرفیم زین  و 
(. 123 « ) دزاسیم هاگیاج  شتآ  رد  دوخ  يارب  دنک ، ریسفت  دوخ  يأر  هب  ار  نآرق  هک  ره  »

: دیامرفیم ییاج  رد  طول  موق  باذع  هصق  رد  یلاعت  يادخ  نآرق : هب  نآرق  ریسفت  يارب  هداس  یلاثم 
(124 « ) میدیناراب دب ، ناراب  ناشیارب  »

: دیامرفیم هدرک  لیدبت  رگید  ياهملک  هب  ار  هملک  نیا  رگید ، ياج  رد  و 
(. 125 « ) میدیناراب گنس  ناشیارب  »

ثیداحا رد  يواکجنک و  رظن  اب  هک  یسک  تسا  ینامسآ  ياهگنس  دب ، ناراب  زا  دارم  هک  دوشیم  نشور  لوا  هیآ  هب  مود  هیآ  مامضنا  زا  و 
نآرق هب  نآرق  ریسفت  شور  هک  دنکیمن  دیدرت  دیامن  یگدیسر  تسا  تسد  رد  نیعبات  هباحـص و  نیرـسفم  زا  هک  یتایاور  رد  تیب و  لها 

. دشابیم مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  شور  اهنت 
نآرق نطاب  رهاظ و 

دهدیم مدرم  هب  لمع  داقتعا و  هنیمز  رد  یتاروتـسد  دـنکیم و  نشور  ار  ینید  دـصاقم  دوخ  یظفل  نایب  اب  میرک  نآرق  میدـیمهف  هکنانچ 
يدـصاقم يونعم و  ياهلحرم  دـصاقم  نیمه  نطاب  رد  ظافلا و  نیمه  هاـنپ  رد  هکلب  تسین  رـصحنم  هلحرم  نیا  هب  اـهنت  نآرق  دـصاقم  یلو 

. دنمهفب دناوتیم  دوخ  كاپ  ياهلد  اب  صاوخ  هک  دراد  رارق  رتعیسو  رتقیمع و 
: دیامرفیم تسا  نآرق  یئادخ  ملعم  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ 

(. 126 « ) دراد قیمع  ینطاب  و  دنیآ ) شوخ  ابیز و   ) قینََا يرهاظ  نآرق  »
: دیامرفیم زین  و 

تـسا . هدـش هدربمان  رایـسب  نآرق  نطاب  زا  زین  تیب  لها  همئا  تاملک  رد  و  ( 127 « ) نطب تفه  اـت  دراد  نطب  زین  شنطب  دراد و  نـطب  نآرق  »
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(128)
ار ینامـسآ  ياههضافا  هیآ  نیا  رد  یلاعت  يادخ  دنزیم ؛ هیآ 17  دـعر ، هروس  رد  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  یلثم  تایاور  نیا  یلـصا  هشیر 
دـتفایم و هار  لیـس  ناراب ، ندـمآ  اب  تسا ، نآ  هب  هتـسب  نیمز  لها  نیمز و  تایح  دوشیم و  لزان  نامـسآ  زا  هک  یناراـب  هب  هدومرف  هیبشت 

هدیشوپ یفک  اب  دوخ  نایرج  رد  لیس  يور  دنکیم ، ادیپ  نایرج  هتشادرب  لیس  نآ  زا  دوخ  تیفرظ  هزادنا  هب  مادک  ره  نوگانوگ  ياهلیـسم 
. دشابیم دنمدوس  مدرم  لاح  هب  شخبتایح و  هک  دراد  رارق  بآ  نامه  فک ، ریز  رد  یلو  تسا  هدش 

فلتخم دنتـسه -  ناسنا  نورد  شخبتایح  هک  ینامـسآ  فراعم  نیا  نتفرگ  ارف  رد  مدرم  ماهفا  تیفرظ  دـنکیم ، هراـشا  لـثم  نیا  هکناـنچ 
. دشابیم

يزیچ هب  يدام ، تایهتشم  زج  دنهدیمن و  تلاصا  يزیچ  هب  نارذگ  ناهج  نیا  هزور  دنچ  يدام  یگدنز  هدام و  هب  زج  هک  دنتسه  یناسک 
ینامـسآ فراعم  زا  هچنآ  رثکادـح  دـنراد  هک  یبتارم  فالتخا  اـب  ناـنیا  دنـسرتیمن . يزیچ  زا  يداـم  ياـهتیمورحم  زج  دـندنبیمن و  لد 

ار هناگی  يادخ  هرخ  الاب  دنیامن و  ارجا  دومج  روط  هب  ار  مالسا  یلمع  ياهروتسد  دننک و  رواب  ار  یلامجا  تاداقتعا  هک  تسا  نیا  دنریذپب 
. دنتسرپب يورخا  باقع  سرت  زا  ای  يورخا  باوث  دیما  هب 

دننیبیمن و ناهج  نیا  هزور  دنچ  یگدنز  نارذگ و  ذیاذل  هب  یگتـسبلد  رد  ار  دوخ  تداعـس  ترطف ، يافـص  رثا  رد  هک  دنتـسه  یناسک  و 
زورید و نایاورماک  هک  یتسه  ناوراک  ناگتـشذگ  دای  تسین و  هدـنبیرف  يرادـنپ  زج  ناشیا  شیپ  ارـس  نیا  خـلت  نیریـش و  ناـیز و  دوس و 

. دوشیم نیقلت  ناشیارب  هتسویپ  هک  تسا  یتربع  سرد  دنشابیم ، زورما  ياههناسفا 
هاگن هناشن  هیآ و  رظن  هب  رادـیاپان  ناهج  نیا  نوگانوگ  ياهدومن  هب  دـنوشیم و  تیدـبا  ناهج  هجوتم  ناشدوخ  كاپ  ياهلد  اب  اعبط  نانیا 

. دنهدیمن اهنآ  هب  یلالقتسا  تلاصا و  هنوگچیه  دننکیم و 
هدهاشم يونعم  كرد  اب  ار  كاپ  يادخ  يایربک  تمظع  یهانتمان  رون  ینامـسآ  ینیمز و  ياههناشن  تایآ و  هچیرد  زا  هک  تسا  تقو  نآ 
ینادـنز یـصخش ، یتسرپدوس  گنت  هلاچ  رد  هکنیا  ياج  هب  دوشیم و  شنیرفآ  ياهزمر  كرد  هتفیـش  اجکی  ناشکاپ  ياـهلد  دـننکیم و 

. دنریگیم جوا  هدمآرد ، زاورپ  هب  تیدبا  ناهج  یهانتمان  ياضف  رد  دنوش 
ربارب رد  ندروآ  دورف  رس  زا  یهن  ًالثم  نآ  رهاظ  دنکیم و  یهن  اهتب  شتسرپ  زا  یلاعت  يادخ  هک  دنونشیم  ینامسآ  یحو  هار  زا  هک  یتقو 
دورف رـس  یگدـنب و  نامه  تعاطا  تقیقح  اریز  درک ؛ تعاطا  دـیابن  ار  ادـخ  زا  ریغ  هک  دـنمهفیم  یهن  نیا  زا  لیلجت  ببـس  هب  تسا ، تب 
دیابن سفن  ياهتـساوخ  هب  هک  دـنمهفیم  رتالاب  نآ  زا  تشاد و  دـیما  میب و  دـیابن  ادـخ  ریغ  زا  هک  دـنمهفیم  رتـالاب  نآ  زا  تسا و  ندروآ 

. دومن هجوت  ادخ  ریغ  هب  دیابن  هک  دنمهفیم  رتالاب  نآ  زا  دش و  میلست 
نطاب بسح  هب  تسا ، صوصخم  تدابع  ندروآ  اج  هب  نآ  رهاظ  دـنکیم و  رما  زامن  هب  هک  دنونـشیم  نآرق  نابز  زا  هک  یتقو  نینچمه  و 
درمـش چیه  ار  دوخ  قح ، ربارب  رد  دیاب  هک  دنمهفیم  رتالاب  نآ  زا  درک و  ار  ادخ  شیاین  شنرک و  ناج ، لد و  اب  دیاب  هک  دنمهفیم  نآ  زا 

یهن رما و  یظفل  لولدم  دش ، يروآدای  هتـشذگ  لاثم  ود  رد  هک  ینطاب  یناعم  تسادیپ  هکنانچ  تخادرپ . ادـخ  دای  هب  اهنت  درک  شومارف  و 
ریذـپان بانتجا  دـهدیم ، حـیجرت  ینیب  دوخ  هب  ار  ینیب  ناهج  هتخادرپ  يرتعیـسو  رکفت  هب  هک  یـسک  يارب  اهنآ  كرد  یلو  تسین  هدربمان 

. دشابیم
. دش نشور  نآرق  نطاب  رهاظ و  يانعم  هتشذگ ، نایب  اب 

مالسا دشخبیم و  تایح  ار  دوخ  مسج  هک  تسا  یحور  هلزنم  هب  هکلب  دنکیمن  اغلا  لاطبا و  ار  نآ  رهاظ  نآرق  نطاب  هک  دش  نشور  زین  و 
هعماج حلصم  هک  دوخ  يرهاظ  نیناوق  زا  دهدیم ، رارق  ّتیمها  لوا  هجرد  رد  ار  يرـشب  هعماج  حالـصا  يدبا و  یمومع و  تسا  ینید  هک 

. تسین رادرب  تسد  زگره  دنتسه ، هدربمان  نیناوق  نابهگن  هک  دوخ  هداس  دیاقع  زا  دنشابیم و 
هب دنک و  یگدنز  جرم  جره و  اب  تسین ، لمع  يارب  شزرا  دشاب و  كاپ  دـیاب  ناسنا  لد  هکنیا  زیواتـسد  هب  ياهعماج  تسا  نکمم  هنوگچ 
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؟ دیامن حـشرت  كاپان  راتفگ  رادرک و  كاپ  لد  زا  ای  دـنارورپب  كاپ  یلد  كاپان ، راتفگ  رادرک و  تسا  نکمم  هنوگچ  و  دـسرب ؟ تداعس 
: دیامرفیم دوخ  باتک  رد  یلاعت  يادخ 

.« دنناکاپان نآ  زا  ناکاپان  ناکاپ و  نآ  زا  ناکاپ  »
: دیامرفیم و 

(. 129 « ) دهدیمن زیچان  لوصحم  زج  دب ، نیمز  دنایوریم و  بوخ  ار  دوخ  تابن  بوخ ، نیمز  »
میرک نآرق  نومـضم  نیبم  هک  زین  ثیدـح  دراد و  هفلتخم  بتارم  زین  شنطاب  نطاب و  رهاظ و  میرک  نآرق  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  نایب  زا 

. دوب دهاوخ  لاح  نامه  هب  تسا 
نآرق لیوأت 

هب هدرک  فرـص  شرهاظ  زا  ناوتیم  دـشاب  لیلد  هک  ییاـج  رد  ار  میرک  نآرق  هک  دوب  فورعم  ننـست  تیرثکا  ناـیم  رد  مالـسا  ردـص  رد 
هب هدش  رکذ  لیوأت »  » مان هب  میرک  نآرق  رد  هچنآ  دـشیم و  هدـیمان  لیوأت »  » رهاظ فالخ  يانعم  ًالومعم  درک و  لمح  رهاظ  فالخ  يانعم 

. ددرگیم ریسفت  انعم  نیمه 
ياهلئسم رد  هک  دروخیم  مشچ  هب  رایسب  هدمآرد -  ریرحت  هب  هک  هفلتخم -  بهاذم  ياههرظانم  رد  نینچمه  تعامج و  یبهذم  باتک  رد 

هب هدومن  لیوأت  ار  هیآ  دـشاب ، فلاخم  ینآرق  تایآ  زا  ياهیآ  رهاظ  اب  رگا  دوشیم  تباث  يرگید  لـیلد  اـی  بهذـم  ياـملع  عاـمجا  اـب  هک 
ود زا  مادک  ره  دنیامنیم و  جاجتحا  ینآرق  تایآ  اب  لباقتم  لوق  ود  يارب  مصاختم  فرط  ود  یهاگ  دننکیم و  لمح  رهاظ  فالخ  يانعم 

. دنکیم لیوأت  ار  رگید  فرط  هیآ ، فرط 
رد یفاک  ربدت  زا  سپ  هچنآ  یلو  دوشیم . هدید  ناش  یمالک  بتک  زا  یخرب  رد  تسا و  هدومن  تیارـس  زین  هعیـش  هب  شیب  مک و  هیور  نیا 

هویـش زگره  دوخ ، ياسر  نشور و  نایب  نیریـش و  هجهل  رد  میرک  نآرق  هک  تسا  نیا  دـیآیم  تسد  هب  تیب  لها  ثیداحا  ینآرق و  تایآ 
هدش رکذ  لیوأت »  » مان هب  میرک  نآرق  رد  هچنآ  تسا و  هدرکن  اقلا  مدرم  هب  شدوخ  یظفل  بلاق  اب  زج  ار  یبلطم  هتفرگن و  شیپ  امعم  زغل و 

نآرق یلمع  ماکحا  يداقتعا و  فراعم  هک  هدوب  هماع  كرد  زا  رتالاب  هک  تسا  ییاهتیعقاو  قیاقح و  هکلب  تسین  ظفل  لولدم  لیبق  زا  تسا 
. دریگیم همشچرس  اهنآ  زا 

ناربمایپ و اهنت  دـشابیمن و  نایب  لباق  زین  ظفل  هار  زا  تسین و  كرد  لباق  رکفت  هار  زا  امیقتـسم  نآ  لـیوأت  دراد و  لـیوأت  نآرق  همه  يرآ 
يارب ریخاتـسر  زور  نآرق  لیوأت  يرآ ، دنبایب . ار  اهنآ  هدهاشم ، هار  زا  دنناوتیم  دـنکاپ ، تیرـشب  ياهـشیالآ  زا  هک  ادـخ  يایلوا  زا  ناکاپ 

. دش دهاوخ  فوشکم  همه 
: حیضوت

. تسا يدام  یعامتجا  ياهیدـنمزاین  انامه  هدومن ، ظافلا  زا  هدافتـسا  تغل و  عضو  ییوگنخـس و  هب  راداو  ار  رـشب  هچنآ  مینادیم  یبوخ  هب 
زا روظنم  نیمه  يارب  دـنامهفب و  دوخ  ناعونمه  هب  ار  دوخ  ریمـض  تایوتحم  تایونم و  هک  تسا  ریزگان  دوخ  یعامتجا  یگدـنز  رد  رـشب 

. دنک هدافتسا  مشچ  هراشا و  زا  شیب  مک و  یهاگ  دیوج و  دادمتسا  شوگ  ادص و 
دونـشیمن گنگ  دیوگیم ، نابز  هب  انیبان  هچنآ  اریز  دوشیمن ؛ رارقرب  مهافت  هنوگچیه  انیبان  گنگ و  صخـش  نایم  رد  هک  تساجنیا  زا  و 

هدوب و روظنم  يدام  يدنمزاین  نیمات  ءایـشا  يراذگمان  تاغل و  عضو  رد  يور  نیا  زا  دـنیبیمن و  انیبان  دـنامهفیم  هراشا  هب  گنگ  هچنآ  و 
رد مینیبیم  هکنانچ  دـشابیم  سوسحم  هب  کیدزن  ای  سح  سرتسد  رد  يدام و  هک  هدـش  هتخاس  ظفل  یلاوحا ، عاضوا و  ییاهزیچ و  يارب 

نخـس دوشیم ، كرد  دوقفم  سح  ناـمه  هار  زا  هک  ییاـهزیچ  زا  میهاوخب  رگا  تسا ، دـقاف  ار  ساوح  زا  یکی  اـم  بطاـخم  هک  يدراوم 
هب هک  یکدوک  هب  ای  گنر ، ییانـشور و  زا  دازردام  يانیبان  کی  هب  میهاوخب  رگا  ًالثم  مینزیم  هیبشت  لـیثمت و  عون  کـی  هب  تسد  مییوگب 

، مینکیم هیدات  بسانم  لثم  ندروآ  هیبشت و  هسیاقم و  زا  یعون  اب  ار  دوخ  دوصقم  مینک ، فیصوت  یسنج  لمع  تذل  زا  هدیـسرن  غولب  دح 
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و تسا ) نیمه  مه  رما  عقاو  و   ) تسا هزنم  هدام  شیالآ  هدام و  زا  هک  دراد  دوجو  ییاهتیعقاو  یتسه ، ناـهج  رد  مینک  ضرف  رگا  نیارباـنب ،
یظفل و نایب  هار  زا  ییاهزیچ  نینچ  دنراد ، ار  اهنآ  هدهاشم  كرد و  دادعتـسا  رامـش ، تشگنا  نت  دنچ  ای  کی  رـصع  ره  رد  رـشب  هورگ  زا 

. درک هراشا  اهنآ  هب  ناوتیمن  هیبشت  لیثمت و  اب  زج  دوب و  دهاوخن  كرد  میهفت و  لباق  يداع  رکفت 
: دیامرفیم دوخ  باتک  رد  لاعتم  يادخ 

حول رد  ام  دزن  باتک  نیا  انامه  دـیمهفب و  دـینک و  لقعت  ار  نآ  امـش  دـیاش  میداد  رارق  یبرع  یندـناوخ و  ظفل ، لیبق  زا  ار  باتک  نیا  اـم  »
« دـنکیمن هنخر  نآ  رد  دـسریمن و  نآ  هب  يداـع  مهف   ) تسا ساـسا  مکحم  هیاـپ و  دـنلب  یـسب  تسا ، ینامـسآ  بتک  لـصا  هک  ظوفحم 

(130)
: دیامرفیم زین  و 

« ناگدـش كاـپ  رگم  دـنکیمن  سم  نآ  هب  یـسک  تسا ، ناـهنپ  يداـع  راـظنا  زا  هک  یباـتک  رد  یمارگ  تسا  ینآرق  باـتک  نیا  اـقیقحت  »
(. 131)

: دیامرفیم يو  تیب  لها  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  قح  رد  نینچمه  و 
(132 « ) دنادرگ كاپ  ار  امش  دربب و  ار  يدیلپ  هنوگره  تیب  لها  امش  زا  دهاوخیم  لاعتم  يادخ  »

، تسا نوبز  اجنآ  رد  ندرک  ذوفن  اجنآ و  هب  ندیـسر  زا  مدرم  ماهفا  هک  دریگیم  همـشچرس  ياهلحرم  زا  میرک  نآرق  تایآ ، نیا  تلالد  هب 
مرکا ربمغیپ  تیب  لها  تسا و  هدینادرگ  كاپ  ار  نانآ  ادخ  هک  یناگدنب  زج  دشاب  هتـشاد  اجنآ  رد  یکرد  نیرتمک  هک  دسریمن  ار  یـسک 

. دنناکاپ نآ  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 

هدشن دوهـشم  اهنآ  يارب  نآ  لیوأت  زونه  دناهتفاین و  هطاحا  وا  ملع  هب  هک  ار  يزیچ  دـندرک  بیذـکت  دـنروآیمن  نآرق  هب  نامیا  هک  نانیا  »
(133 « ) دوشیم هدید  نایعلاب  ءایشا  قیاقح  هک  تمایق  زور  ینعی   ) تسا

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  زاب  و 
فارتعا توبن ، توعد  ِقدص  یتسار و  هب  دـندوب  هدرک  شومارف  ار  نآ  هک  یناسک  دوشیم ، دوهـشم  نآرق ) همه   ) نآرق لیوأت  هک  يزور  »

(. 134 « ) درک دنهاوخ 
ثیدح رد  ثحب  همتت 

هک یطیرفت  رثا  رد  یلو  تسین ، وگتفگ  ياج  نیملـسم  ریاس  هعیـش و  نایم  رد  تسا  هدرک  اضما  ار  نآ  میرک  نآرق  هک  ثیدح  لصا  رابتعا 
ثیدح دمآ ، لمع  هب  ثیدح  جیورت  رد  نیعبات  هباحـص و  هیحان  زا  هک  یطارفا  ثیدح و  يرادهگن  رد  مالـسا  ردـص  نایاورنامرف  هیحان  زا 

. دش راتفرگ  يروآ  فسا  تشونرس  هب 
هاگ دندینازوسیم و  دندروآیم  تسد  هب  ثیدـح  قاروا  هچ  ره  دـندومنیم و  عنم  ثیدـح ، تباتک  تبث و  زا  تقو  يافلخ  يوس  کی  زا 

. دیدرگ لقن  یشومارف و  فیرحت و  رییغت و  شوختسد  ثیداحا  زا  يرایسب  تهج  نیا  زا  دندومنیم ، عنم  ثیدح  لقن  زا 
هیلع هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  ثیدح  عامتسا  روضح و  كرد  راختفا  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هباحص  رگید ، يوس  زا  و 

هک دیـسر  ییاج  هب  راک  دـنتخادرپ و  ثیدـح  جـیورت  هب  دـندوب ، ناناملـسم  مومع  تقو و  يافلخ  مارتحا  دروم  دنتـشاد و  ار  مّلـس  هلآ و  و 
ثیدح کی  هَلَقَن  هک  داتفایم  قافتا  رایـسب  و  ( 135  ) دشیم خسف  ثیدـح  اب  هیآ  مکح  یهاگ  یتح  درکیم و  تموکح  نآرق  هب  ثیدـح 

. دندومنیم راومه  دوخ  رب  رفس  جنر  هدومیپ  هار  اهگنسرف  ثیدح ، کی  عامتسا  يارب 
ثیدح دنتخادرپ و  ثیدح  رییغت  عضو و  هب  مالـسا  یگناخ  نانمـشد  زا  یعمج  دندوب و  هدمآرد  مالـسا  سابل  هب  هک  ناگناگیب  زا  یهورگ 

(136  ) دنتخادنا . قوثو رابتعا و  زا  ار 
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زیمت تسردان  زا  ار  تسرد  ثیدـح  ات  دـندرک  عضو  ار  هیارد » لاجر و   » ملع هداـتفا و  هراـچ  رکف  هب  یمالـسا  نادنمـشناد  ببـس  نیمه  هب 
. دنهد

هعیش قیرط  زا  دنادیم . مزال  نآ  رابتعا  رد  نآرق  اب  ار  ثیدح  نتم  تقباطم  دشوکیم  ثیدح  دنس  حیقنت  رد  هکنیا  زا  هتشذگ  هعیش »  » یلو
دشاب میرک  نآرق  فلاخم  هک  یثیدح  تسا  هدیـسر  تیب  لها  همئا  مرکا و  ربمغیپ  زا  تسا -  یعطق  اهنآ  دنـس  هک  ( 137  ) يدایز رابخا  رد 

. دشاب هتشاد  تقفاوم  نآرق  اب  هک  درمش  ربتعم  دیاب  ار  یثیدح  درادن و  یشزرا 
مولعم اـهنآ  تقفاوم  تفلاـخم و  ( 138  ) هک يرابخا  دـنکیمن و  لـمع  تسا  نآرق  فلاـخم  هک  یثیداـحا  هب  هعیـش  راـبخا ، نیا  بجوم  هب 

زین هعیـش  رد  هتبلا  دراذـگیم ، هنع  توکـسم  دـیامن  لوبق  اـی  دـنک  در  هکنیا  یب  هدیـسر  تیب  لـها  همئا  زا  هک  يرگید  روتـسد  قبط  تسین 
. دننکیم لمع  دسر ، ناشتسد  هب  هک  یثیدح  ره  هب  تنس  لها  زا  یهورگ  دننام  هک  دنوشیم  ادیپ  یصاخشا 

ثیدح هب  لمع  رد  هعیش  شور 
نآرق مکح  دوش  هدینـش  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  همئا  ای  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  دوخ  نابز  زا  هطـساو  نودب  هک  یثیدـح 

: تسا ریز  بیترت  هب  نآ  رد  هعیش  لمع  دسریم  ام  تسد  هب  هطساو  اب  هک  یثیدح  یلو  دراد  ار  میرک 
تـسا تسد  رد  نآ  تحـص  هب  یعطق  دـهاوش  هک  يربخ  ای  رتاوتم  ربخ  هب  تسا  مزـال  عطق  ملع و  نآرق ، صن  هب  هک  يداـقتعا  فراـعم  رد 
ياهلدا هب  رظن  هیعرش  ماکحا  ( 139  ) طابنتـسا رد  یلو  تسین ، يرابتعا  دوشیم ، هدیمان  دحاو  ربخ  هک  مسق  ود  نیا  ریغ  هب  دوشیم و  لمع 

. دوشیم لمع  دشاب  قوثو  دروم  اعون  هک  زین  دحاو  ربخ  هب  یعطق ، رتاوتم و  ربخ  هب  هوالع  هدش  مئاق  هک 
یعون قوثو  دروم  هکنیا  طرـش  هب  دـحاو ) ربخ   ) یعطق ریغ  ربخ  تسا و  عابتالا  مزال  تجح و  اـقلطم  هعیـش  شیپ  یعطق  رتاوتم و  ربخ  سپ 

. دشابیم تجح  هیعرش  ماکحا  رد  اهنت  دشاب 
مالسا رد  یمومع  ملعت  میلعت و 

: دیامرفیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  تسا . مالسا  ینید  فیاظو  زا  یکی  ملع  لیصحت 
نیا زا  دارم  تسا ، هدش  دییات  هیعطق  دـهاوش  اب  هک  يرابخا  قبط  و  ( 140 « ) دشابیم بجاو ) هفیظو   ) هضیرف یناملـسم  ره  يارب  ملع  بلط  »

تـسا یمالـسا  نیناوق  ماکحا و  لیـصفت  نتـسناد  تساهنآ و  بیرق  مزاول  اب  داعم  توبن و  دیحوت ، یمالـسا : هناگ  هس  لوصا  نتـسناد  ملع ،
. يو جایتحا  ءالتبا و  هزادنا  هب  درف  ره  يارب 

لیـصحت یلو  تسا  ییاناوت  روخ  رد  رـسیم و  همه  يارب  دـشاب  یلامجا  لیلد  اـب  هچرگا  نید ، لوصا  هب  ملع  لیـصحت  هک  تسا  نشور  هتبلا 
سک همه  راک  یلالدتـسا ) هقف   ) تنـس باتک و  یلـصا  كرادـم  زا  ینف  طابنتـسا  هدافتـسا و  هار  زا  ینید  نیناوق  ماـکحا و  لیـصفت  هب  ملع 

. تسا هدشن  عیرشت  یجرح )  ) اسرف تقاط  مکح  مالسا  رد  دشابیم و  دارفا  زا  یخرب  یئاناوت  روخ  رد  اهنت  تسین و 
ار نآ  تیحالـص  ییاناوت و  هک  دارفا  زا  یـضعب  هب  ییافک  بجاو  روط  هب  لیلد  هار  زا  ینید  نیناوق  ماکحا و  هب  ملع  لیـصحت  يور ، نیا  زا 
هب هک  تسا  نآ  هربخ )» هب  عوجر  هدـعاق   ) ملاع هب  لهاج  عوجر  بوجو   » یمومع هدـعاق  قبط  دارفا  هیقب  هفیظو  هتفاـی و  صاـصتخا  دـنراد ،
زا ریغ  دیلقت  هعجارم و  نیا  هتبلا  دنوشیم ) هدیمان  دیلقت  عجارم  اهنیا  و   ) دننک هعجارم  دنوشیم ) هدیمان  اهقف  نیدهتجم و  هک   ) هدربمان دارفا 

: همیرک هیآ  صن  هب  هک  تسا  فراعم  لوصا  رد  دیلقت 
(141 ( ) ٌملع ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال  )

(142  ) دشابیم عونمم 
هفیظو قبط  دنادیمن و  داهتجا  هار  زا  ار  هلئـسم  هک  یـسک  ینعی  دنادیمن ؛ زیاج  تیم  دهتجم  زا  ار  ییادـتبا  دـیلقت  هعیـش ، هک  تسناد  دـیاب 

ياهدنز دهتجم  هب  هلئـسم  نیمه  رد  هکنیا  رگم  دنک  هعجارم  تسین  هدنز  هک  يدهتجم  رظن  هب  دناوتیمن  دنک ، دیلقت  دـهتجم  زا  دـیاب  ینید 
. دنامب یقاب  يو  رظن  هب  دوخ ، دلقم  عجرم و  گرم  زا  سپ  دشاب و  هدرک  دیلقت 
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هدرک شالت  داهتجا ، لیصحت  هار  رد  يدارفا  هتسویپ  هک  تسا  هعیش  یمالـسا  هقف  ندنام  هزات  رت و  هدنز و  همهم  لماوع  زا  یکی  هلئـسم  نیا 
زا کـی  بهذـم  عاـبتا  موزل  رب  يرجه  مجنپ  نرق  رد  هک  یعاـمجا  رثا  رد  تنـس  لـها  نکیل  دـنزادرپیم ، یهقف  لـئاسم  رد  يواـکجنک  هب 

ار هیقف  راهچ  نیا  زا  یکی  ریغ  دـیلقت  نینچمه  ار و  دازآ  داهتجا  دـندومن  لبنح  نب  دـمحا  یعفاش و  کلام ، هفینحوبا ، ناـش : هعبرا  ياـهقف 
زا نیدرفنم ، زا  یعمج  رخاوا ، نیا  رد  تسا و  هدـنام  یقاب  شیپ  لاـس  ابیرقت 1200  حطـس  نامه  رد  ناش  هقف  هجیتن  رد  و  دـننادیمن ! زیاج 

. دنزادرپیم دازآ  داهتجا  هب  هدیچیپ  رس  هدربمان  عامجا 
هیلقن مولع  هعیش و 

هک تسا  یمولع  هیلقن » مولع  ، » دوشیم مسقنم  هیلقن » هیلقع و   » شخب ود  هب  دـشابیم  یمالـسا  ياـملع  نیودـت  نوهرم  هک  یمالـسا  موـلع 
. تایضایر هفسلف و  دننام  تسا  نآ  ریغ  هیلقع » مولع   » اهنآ و ریاظن  خیرات و  ثیدح و  تغل و  دننام  تسا  یکتم  لقن ، هب  اهنآ  لئاسم 

باسنا و خیرات و  دننام  نف  هس  ود  يانثتسا  هب  دشابیم و  میرک  نآرق  انامه  مالـسا ، رد  هیلقن  مولع  شیادیپ  یلـصا  لماع  هک  تسین  دیدرت 
. دنتسه ینامسآ  باتک  نیا  داز  هناخ  امومع  ضورع ،

، فرـص وحن ، ملع  یبرع ، تایبدا  زا  اهنآ  هدـمع  هک  دـنتخادرپ  مولع  نیا  نیودـت  هب  ینید ، ياهیواکجنک  ثحب و  یئاـمنهار  هب  ناناملـسم 
. دشابیم هقف  لوصا و  هیارد  لاجر ، ثیدح ، ریسفت ، تئارق ، ملع  ینید ، رهاوظ  هب  طوبرم  نونف  زا  دشابیم و  تغل  عیدب و  نایب ، یناعم ،

؛ تسا هدوب  هعیش »  » اهنآ زا  يرایسب  رکتبم  سس و  ؤم  هکلب  دنراد  ییازسب  مهـس  مولع ، نیا  حیقنت  سیـسأت و  رد  دوخ ، تبون  هب  زین  هعیـش » »
ءالما دوب  مالّسلا  هیلع  یلع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هباحص  زا  هک  یلئد  دوسالاوبا  ار ) یبرع  نابز  روتـسد   ) وحن هکنانچ 

( عیدـب نایب و  یناـعم و   ) تغـالب تحاـصف و  مولع  ( 143  ) نیـسس ؤم  نیرتـگرزب  زا  یکی  دوـمن و  نیودـت  مالّـسلا  هیلع  یلع  یئاـمنهار  و 
نب لیلخ  فورعم  دنمـشناد  فیلات  هک  تسا  نیعلا » باـتک  ( » 144  ) تغل باـتک  نیلوا  دوب و  هیوب  لآ  يارزو  زا  یعیـش  داـبع  نب  بحاـص 

. دشابیم يوحن  هیوبس  داتسا  وحن  ملع  رد  مه  تسا و  هدوب  ضورع  ملع  عضاو  هک  تسا  یعیش  يرصب  دمحا 
هدرمش هباحص  نیرتمدقم  ریسفت ، رد  هک  سابع  نب  هّللادبع  دسریم و  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هطساو  کی  هب  نآرق  رد  ( 145  ) مصاع تئارق  و 

هب اهنآ  ریغ  هعبرا و  ياهقف  لاصتا  هقف و  ثیدح و  رد  ناشنایعیـش  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  یعاسم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  درگاش  دوشیم ،
هب صخ  الاب  و  يافوتم 1205 )  ) یناهبهب دیحو  نامز  رد  هک  یبیجع  تفرـشیپ  زین  هقف  لوصا  رد  تسا و  فورعم  هعیـش  مشـش  مجنپ و  ماما 

. تسین هسیاقم  لباق  تنس  لها  هقف  لوصا  اب  زگره  هدش  هعیش  بیصن  يرمق ) يرجه  لاس 1281  يافوتم   ) يراصنا یضترم  خیش  تسد 

یلقع ثحب  مّود : قیرط 

یمالک یفسلف و  یلقع ، رکفت 
، مه سکع  هب  هتبلا  تـسا  هداد  رارق  یبهذـم  رکفت  ءزج  ار  نآ  هدوـمن و  اـضما  ار  یلقع  رکفت  مـیرک  نآرق  هـک  ( 146  ) میداد رکذـت  اقباس 

یحو هک  ار  نآرق  رهاوظ  تسا ، هدومن  قیدـصت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  توبن  تیناـقح و  هکنآ  زا  سپ  زین  یلقع  رکفت 
رارق یلقع  ياهتجح  فص  رد  ار  مالّـسلا  مهیلع  شیمارگ  تیب  لها  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  تاـنایب  تسا و  ینامـسآ 

.« لدج ناهرب و   » تسا مسق  ود  دنکیم  تابثا  اهنآ  اب  ار  دوخ  تایرظن  يدادادخ  ترطف  اب  ناسنا  هک  یلقع  ياهتجح  هداد و 
هک دنشاب  ییایاضق  رگید ، ترابع  هب  دنشابن و  ملـسم  ای  دوهـشم  هچ  رگا  دنـشاب  یعقاو )  ) قح یتامدقم  نآ  داوم  هک  تسا  یتجح  ناهرب » »

هنوگ نیا  تسا ، رتکچوک  راهچ  زا  هس  ددع  مینادیم  هکنانچ  دنکیم  قیدـصت  كرد و  ار  اهنآ  ًارارطـضا  دوخ  يدادادـخ  روعـش  اب  ناسنا 
ناـهج و ماجنارـس  شنیرفآ و  ءادـبم  رد  رکفت  دـننام  دریگ  ماـجنا  یتـسه  ناـهج  تاـیلک  رد  هک  یتروـص  رد  تـسا و  یلقع  رکفت  رکفت ،

. دوشیم هدیمان  یفسلف  رکفت  نایناهج 
بهاذم نایدا و  ناگدنورگ  نایم  رد  هکنانچ  دوش  هتفرگ  تامّلـسم  تاروهـشم و  زا  نآ  داوم  زا  یخرب  ای  همه  هک  تسا  یتجح  لدـج »  » و
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هب ار  هویـش  ود  ره  میرک  نآرق  دننکیم . تابثا  بهذم ، نآ  هملـسم  لوصا  اب  ار  یبهذم  تایرظن  دوخ ، بهذم  لخاد  رد  هک  تسا  لومعم 
: تسا دوجوم  هویش  ود  نیا  زا  کی  ره  رد  ینامسآ  باتک  نیا  رد  يرایسب  تایآ  هتسب و  راک 

زور و بش و  ناگراتـس و  نامـسآ و  ماظن  دـننام  صاخ  ياهماظن  رد  ملاع و  یلک  ماظن  رد  یتسه و  ناهج  تایلک  رد  دازآ  رکفت  هب  ًـالوا :
. دیاتسیم دازآ  یلقع  يواکجنک  زا  شیاتس  نیرتاسر  اب  دنکیم و  رما  اهنآ  ریغ  ناسنا و  ناویح و  تاتابن و  نیمز و 

یب قح ، راهظا  روظنم  هب   ) یتروص نیرتهب  اب  هکنیا  هب  طورـشم  دوشیم  هدـیمان  یمـالک  ثحب  ًـالومعم  هک  یلدـج  یلقع  رکفت  هب  اـیناث : و 
: دیامرفیم هکنانچ  تسا ؛ هدومن  رما  دریگ ، ماجنا  وکین ) قالخا  هب  نورقم  تجاجل 

(147 ( ) ُنَسْحَا َیِه  یتَّلِاب  ْمُْهلِداجَو  ِۀَنَسَْحلا  ِۀَظِعوَْمْلا  َو  ِۀَمْکِحلِْاب  َّکِبَر  ِلیبَس  یِلا  ُْعدُا  )
مالسا رد  یمالک  یفسلف و  رکفت  رد  هعیش  یمدق  شیپ 

هک ياهصاخ  تایرظن  رد  دوخ  نیفلاخم  اـب  هتـسویپ  هدـش  ادـج  ننـست  تیرثکا  زا  هعیـش  تیلقا  هورگ  لوا ، زور  زا  هک  تسا  نشور  ًـالماک 
هعیش هتـسویپ  یلو  دنـشابیم  میهـس  نآ  رد  ود  ره  نیمـصاختم  تسا و  یفرط  ود  هجاحم  هک  تسا  تسرد  تخادرپیم . هجاحم  هب  تشاد 

هک تسا  یسک  نآ  زا  تقیقح  رد  تمصاخم  یفاک  لئاسو  هیهت  رد  یمدقـشیپ  دناهتـشاد و  هدهع  هب  ار  عافد  بناج  نارگیدو  هلمح  بناج 
. دزادرپیم هلمح  هب 

دیـسر یقرت  جوا  هب  لازتعا  بهذم  عویـش  اب  موس  نرق  لیاوا  مود و  نرق  رد  دـش و  یمالک  ثحبم  بیـصن  اجیردـت  هک  یتفرـشیپ  رد  زین  و 
هلسلس ( 148  ) هکنیا زا  هتشذگ  دنتشاد . رارق  نیملکتم  لوا  فص  رد  دندوب -  تیب  لها  بتکم  درگاش  هک  هعیش -  نیققحم  املع و  هتـسویپ 

. دسریم مالّسلا  هیلع  یلع  هعیش  لوا  ياوشیپ  هب  ناشیا  ریغ  هلزتعم و  هرعاشا و  زا  تنس  لها  نیملکتم 
زا هک  راثآ  همه  نیا  نایم  رد  هک  دننادیم  بوخ  دنراد  ییانشآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هباحـص  راثآ  هب  هک  یناسک  اما  و 

، هدشن لقن  دشاب  یفـسلف  رکفت  هب  لمتـشم  هک  رثا  کی  یتح  تسا ، تسد  رد  هدـش ) طبـض  ناشیا  زا  رفن  رازه  هدزاود  دودـح  رد   ) هباحص
. دراد ار  یفسلف  تارکفت  نیرت  قیمع  تاّیهلا  رد  يو  باذج  تانایب  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اهنت 

رد دنتـشادن و  ییانـشآ  هنوگچیه  یفـسلف  دازآ  رکفت  هب  زور  نآ  برع  هرخ  الاب  دـناهدمآ و  هباحـص  لابند  هب  هک  نیعبات  ياملع  هباحص و 
ماما صوصخلاب  هعیش و  نایاوشیپ  قیمع  تانایب  اهنت  دوشیمن  هدید  یفسلف  يواکجنک  زا  ياهنومن  يرجه  لوا  نرق  ود  نادنمشناد  نانخس 
زرط نیا  اب  ار  دوخ  نادرگاش  زا  یهورگ  هک  دنشابیم  نانآ  تساراد و  ار  یفـسلف  راکفا  زا  نارک  یب  ریاخذ  هک  تسا  هعیـش  متـشه  لوا و 

. دنتخاس انشآ  رکفت 
مود نرق  لـیاوا  رد  یبرع  هب  ناـنوی  یفـسلف  بـتک  زا  یخرب  هـمجرت  رد  ار  نآ  زا  ياهنوـمن  اـت  دوـب  رود  یفـسلف  رکفت  زرط  زا  برع  يرآ 

رکفت شور  دـش و  همجرت  یبرع  هب  نآ  ریغ  ینایرـس و  یناـنوی و  زا  يرجه  موس  نرق  لـیاوا  رد  يرایـسب  بتک  نآ  زا  سپ  دـید و  يرجه 
يدراو هزاـت  ناـنامهم  هک  هیلقع  مولع  ریاـس  هفـسلف و  هب  نیملکتم  اـهقف و  تیرثکا  لاـح  نیا  اـب  تفرگ و  رارق  مومع  سرتـسد  رد  یفـسلف 

، درکیم مولع  نیا  زا  تقو  تموکح  هک  یتیامح  هطـساو  هب  راک  زاغآ  رد  هچرگا  تفلاخم  نیا  دـندادیمن و  ناشن  یـشوخ  يور  دـندوب ،
افصلا ناوخا  لئاسر  دنتخیر و  ایرد  هب  ار  یفسلف  بتک  دیکا ، عنم  هارمه  تشگرب و  هحفـص  یمک ، زا  سپ  یلو  تشادن  یهجوت  لباق  ریثات 

تقو نآ  راجنهان  عضو  یگنوگچ  هک  تسا  یهاوگ  زور و  نآ  زا  تسا  يراگدای  تسا -  یمانمگ  نیفلؤم  هدع  کی  يرکف  شوارت  هک  - 
. دهدیم ناشن  ار 

فوسلیف یعاسم  رثا  رد  مجنپ  نرق  لیاوا  رد  دـش و  ایحا  یباراف » رـصن  یبا   » طسوت هفـسلف  يرجه ، مراهچ  نرق  لیاوا  رد  هرود  نیا  زا  سپ 
هب زین  مرج  نیمه  هب  دومن و  حیقنت  يدرورهس » خیش   » ار قارشا  هفسلف  زین  مشش  نرق  رد  تفای و  لماک  هعسوت  هفسلف  انیس » یلعوب   » فورعم

دوجو هب  یمان  یفوسلیف  دش و  هدیچرب  تیرثکا  نایم  زا  هفسلف  ناتـساد  نآ  زا  سپ  رگید  و  دش ! هتـشک  یبویا  نیدلا  حالـص  ناطلـس  هراشا 
حیقتن رد  دـمآ و  دوجو  هب  یـسلدنا  دـشر  نبا  دوـب -  عـقاو  یمالـسا  کـلامم  هیـشاح  رد  هک  سلدـنا -  رد  متفه  نرق  رد  هکنیا  زج  دـماین 
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(149  ) دیشوک . هفسلف
هیلقع مولع  ریاس  هفسلف و  رد  هعیش  رادیاپ  ششوک 

دوب مهم  ینکر  زین  هیلقع  مولع  جیورت  رکفت و  هنوگ  نیا  تفرشیپ  رد  دوب  رثؤم  یلماع  یفـسلف  رکفت  شیادیپ  يارب  زاغآ ، رد  هکنانچ  هعیش 
تفرن و هعیش  نایم  زا  زگره  تفر ، ننست  تیرثکا  نایم  زا  هفسلف  دشر ، نبا  نتفر  اب  هکنیا  اب  يور  نیا  زا  درکیم و  یعاسم  لذب  هتـسویپ  و 
لیـصحت و رد  يرگید  زا  سپ  یکی  هدـمآ  دوجو  هب  نیهلءاتملاردـص  دامادریم و  یـسوط و  هجاوخ  دـننام  یمان  ياهفـسالف  زین  نآ  زا  سپ 

. دندیشوک هفسلف  ریرحت 
هفـسلف هژیو  هب  مولع و  نیا  همه  دـندمآ . دوجو  هب  ناشیا  ریغ  يدـنجریب و  یـسوط و  هجاوخ  دـننام  یناـسک  هیلقع  مولع  ریاـس  رد  نینچمه 

دامادریم و هکرت و  نیدلا  سمش  یسوط و  هجاوخ  راثآ  شجنس  اب  هکنانچ  درک  قیمع  تفرشیپ  هعیش  ریذپان  یگتسخ  ششوک  رثا  رد  یهلا 
. تسا نشور  ناگتشذگ  راثآ  اب  نیهلءاتملاردص 

دنام یقاب  هعیش  رد  هفسلف  ارچ 
نایاوشیپ زا  هک  هدوب  یملع  ریاخذ  نارگید  نایم  رد  هعیش  هلیسو  هب  هعیش و  نایم  رد  یلقع  یفلـسف و  رکفت  شیادیپ  رد  رثؤم  لماع  هکنانچ 

اب اهنآ  يوس  هب  هعیـش  هتـسویپ  هک  تسا  یملع  ریاخذ  نامه  زین  هعیـش  نایم  رد  رکفت  زرط  نیا  ياقب  رد  رثؤم  لماع  هدنام ، راگدای  هب  هعیش 
. دنکیم هاگن  مارتحا  سیدقت و  رظن 

هدش هتـشون  خیرات  رورم  اب  هک  یفـسلف  بتک  اب  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  یملع  ریاخذ  هک  تسا  یفاک  بلطم ، نیا  ندـش  نشور  يارب  و 
رگیدمه هب  ابیرقت  يرجه  هدزای  نرق  رد  ات  دشیم  رتکیدزن  هدربمان  یملع  ریاخذ  هب  هفسلف  زور  هب  زور  هک  دید  میهاوخ  انایع  اریز  میجنسب ؛

. تسا هدنامن  نایم  رد  ریبعت  فالتخا  زج  ياهلصاف  هتشگ و  قبطنم 
هعیش یملع  غباون  زا  نت  دنچ 

ره  ) لوصا زا  ار  هعیش  تایاور  هک  تسا  یـسک  نیلوا  هعیـش  رد  يو  يرجه ) يافوتم 329   ) ینیلک بوقعی  نب  دمحم  مالـسالا  ۀقث  فلا - 
( دشیم هدیمان  لصا »  » هدربمان باتک  هدرکیم و  يروآ  عمج  یباتک  رد  دوب  هدرک  ذـخا  تیب  لها  همئا  زا  هک  ییاهتیاور  نیثدـحم  زا  کی 
، لوصا شخب  هس  هب  دوشیم  هدـیمان  یفاک »  » هک يو  باتک  تسا . هتخاس  بترم  داقتعا  هقف و  باوبا  بیترت  هب  هدرک و  عیطفت  جارختـسا و 

عیـشت ملاع  رد  هک  تسا  یثیدح  باتک  نیرتفورعم  نیرتربتعم و  تسا و  لمتـشم  ثیدح  « 16199  » هب مسقنم و  تاـقرفتم )  ) هضور عورف و 
. دوشیم هتخانش 

يافوتم 381  ) یمق هیوباب  نب  دمحم  قودص  خیش  هیقفلا » هرـضحیال  نم   » باتک زا ]: دنترابع   ] دنـشابیم یفاک  یلات  هک  رگید  باتک  هس  و 
. دشابیم يرمق ) يرجه  يافوتم 460   ) یسوط خیش  فیلات  راصبتسا »  » باتک و  بیذهت »  » باتک و  يرمق ) يرجه 

زا دـشابیم و  هعیـش  ياهقف  دمآرـس  هقف  هغبان  يو  ياـفوتم 676 )  ) قـقحم هب  فورعم  یلح ، ياـیحی  نب  نسح  نـب  رفعج  مساـقلاوبا  ب - 
هب دندرگیم و  تسد  هب  تسد  اهقف  نایم  رد  تسا  لاس  دصتفه  هک  تسا  عیارـش »  » باتک و  عفان » رـصتخم   » باتک يو  یهقف  ياهراکهاش 

. دنوشیم هدید  لیلجت  باجعا و  رظن 
عیـشت مرج  هب  قشمد  رد  يرمق ، يرجه  لاس 786  رد  هک  درمـش  دیاب  ار  یکم  نب  دمحم  نیدـلا  سمـش  لوا  دیهـش  ققحم ، یلات  ناونعب  و 

. دش هتشک 
. تسا هتشون  نادنز  رد  زور  تفه  تدم  هب  يراتفرگ ، زا  سپ  هک  تسا  هیقشمد » هعمل   » باتک وا  یهقف  ياهراکهاش  زا  و 

. تسا ءاطغلا » فشک   » باتک يو  یهقف  ياهیراکهاش  زا  درمشرب و  ار  يافوتم 1227 )  ) یفجن ءاطغلا  فشاک  رفعج  خیش  دیاب  نینچمه  و 
هک ار  هیلمع  لوـصا  يراـجم  هدوـمرف  هیقنت  ار  هقف  لوـصا  ملع  يو  يرمق ) يرجه  يافوتم 1281   ) يرتشوش يراصنا  یـضترم  خیـش  ج - 

. تسا ریاد  هعیش  ياهقف  شیپ  يو  بتکم  هک  تسا  لاس  دص  زا  رتشیب  نونکا  تخاس و  ررحم  تسا  نف  نیا  شخب  نیرتمهم 
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زا دروآرد و  لماک  ینف  لکـش  هب  ار  مـالک  ملع  هک  تسا  یـسک  نیلوا  يو  يرمق ) يرجه  يافوتم 676   ) یسوط نیدلاریـصن  هجاوخ  د - 
تسا و هدرک  ظفح  نف  لها  نایم  رد  ار  دوخ  رابتعا  دـشابیم  لاس  دـصتفه  زا  رتشیب  هک  تسا  مـالکلا » دـیرجت   » باـتک يو  ياـهراکهاش 

تایضایر هفسلف و  رد  دراد ، مالک  ملع  رد  هک  یغوبن  رب  هوالع  هجاوخ  هدش . هتشون  نآ  رب  هصاخ  هماع و  زا  يرامش  یب  یـشاوح  حورش و 
هناخدـصر دراد و  هیلقع  مولع  همه  رد  هک  تسا  ياهدـنزرا  تاـفیلات  نآ  هاوگ  نیرتـهب  دوریم و  رامـش  هب  دوـخ  رـصع  غـباون  زا  یکی  زین 

. تسوا راثآ  زا  مه  هغارم 
هکنآ زا  سپ   ) ار هفـسلف  لـئاسم  هک  تسا  یفوسلیف  نیلوا  يو  يرمق ) يرجه  يافوتم 1050  دلوتم 979   ) يزاریـش دمحم  نیدلاردص  ه - 

. دیچ مه  يور  یضایر  لئاسم  دننام  هدروآرد  یگدنکارپ  تلاح  زا  دوب ) هدرک  ریس  مالسا  رد  اهنرق 
. دوش لح  حرطم و  دوبن  حرط  لباق  هفلسف  رد  هک  یفسلف  هلئسم  اهدص  هک  دش  هداد  هفسلف  هب  ياهزات  ناکما  ًالوا : يور  نیا  زا  و 

هب دـندشیم ) هدرمـش  يرکفت  كرد  زا  رتالاب  تامولعم  لقع و  روط  يارو  يروط  زور  نآ  ات  هک   ) ینافرع لئاسم  زا  هلـسلس  کی  اـیناث : و 
. دنریگ رارق  رظن  ثحب و  دروم  یناسآ 

دنتشاد ار  لحنیال  يامعم  تفص  اهنرق  هک  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نایاوشیپ  یفـسلف  قیمع  تانایب  ینید و  رهاوظ  زا  يدایز  ریاخذ  اثلاث : و 
کی رد  هتفریذپ و  لماک  یتشآ  هفـسلف  نافرع  ینید و  رهاوظ  بیترت  نیا  هب  دندش و  نشور  لح و  دندشیم ، هدرمـش  تاهباشتم  زا  ابلاغ  و 

. دنداتفا ریسم 
نیدلا سمـش   » مشـش و نرق  هفـسالف  زا  قارـشالا » ۀمکح   » فلؤم يدرورهـس » خیـش   » دـننام ینادنمـشناد  زین  نیهلءاتملا  ردـص  زا  شیپ  و 

. دش نیهلاتملا » ردص   » بیصن لماک ، تیقفوم  یلو  دناهتشادرب  هار  نیا  رد  يرثؤم  ياهمدق  يرجه ، متشه  نرق  هفسالف  رد  هکرت » دمحم 
رد هتبلا   ) ار تیبـسن  هیرظن  عبار و  دـعب  دـناسرب و  توبث  هب  ار  يرهوـج  تکرح  هیرظن  هک  دـش  قـفوم  شور  نیا  وریپ  رد  نیهلءاتملاردـص ،
رد رافسا »  » باتک هفـسلف  رد  يو  ياهراکهاش  زا  هدرک و  فیلات  هلاسر  باتک و  هاجنپ  هب  کیدزن  دیامن و  فشک  رکف ) رد  هن  نهذ  جراخ 

. دشابیم دلج  راهچ 

فشک موس : قیرط 

ینافرع كرد  ناسنا و 
تایونعم هب  دنتـسه و  هنازور  یگدـنز  جـیاوح  عفر  رد  شالت  شاـعم و  روما  میظنت  مرگرـس  ناـسنا  دارفا  عطاـق  تیرثکا  هک  لاـح  نیع  رد 

هتـشر کی  هب  هداتفا  راک  هب  دارفا  زا  یخرب  رد  یهاگ  هک  تسا  دوجوم  ینیب » عقاو  هزیرغ   » مان هب  ياهزیرغ  عون ، نیا  داهن  رد  دـنزادرپیمن ،
. دنکیم شراداو  يونعم  ياهکرد 

یهاگ دراد و  نامیا  یتباث  تیعقاو  هب  دنمانیم ) هفارخ  رادـنپ و  ار  یتیعقاو  تقیقح و  ره  هک  ناکاکـش  اهیطـسفوس و  مغر  یلع   ) ناسنا ره 
كرد ار  ناهج  يازجا  يرادـیاپان  رگید  يوس  زا  دـنکیم ، اشامت  شنیرفآ  ناـهج  تباـث  تیعقاو  هب  كاـپ  يداـهن  فاـص و  ینهذ  اـب  هک 
تذل ره  نآ  كرد  تذل  هک  دنهدیم  ناشن  ار  ییابیز  تباث  تیعقاو  هک  دباییم  ییاه  هنییآ  دننام  ار  ناهج  ياههدیدپ  ناهج و  دیامنیم ،

. درادیم زاب  يدام  یگدنز  رادیاپان  نیریش و  ياههنومن  زا  اعبط  دنایامنیم و  زیچان  راوخ و  هدننیب  مشچ  رد  ار  يرگید 
نیزگیاج ناسنا  لد  رد  ار  كاپ  ییادـخ  تجح  هتخاـس و  هجوتم  ـالاب  ملاـع  هب  ار  سانـشادخ  ناـسنا  هک  تسا  یناـفرع  هبذـج  ناـمه  نیا 

شتـسرپ و هبار  ناـسنا  دـشکیم و  نـالطب  طـخ  يو  زارد  رود و  ياـهوزرآ  هـمه  درگادرگ  درادیم و  شوـمارف  ار  زیچ  هـمه  دـنکیم و 
هک تسا  ینطاب  شـشک  نیا  مه  تقیقح  رد  دراد و  یماو  تسا ، رتراکـشآ  رتنـشور و  یندینـش  یندید و  ره  زا  هک  هدیدان  يادخ  شیاتس 

. تسا هدروآ  دوجو  هب  یناسنا  ناهج  رد  ار  یتسرپادخ  بهاذم 
تسا نشور  اجنیا  زا  باقع و  سرت  زا  هن  و  ( 150  ) باوث دیما  هب  هن  دنکیم  شتسرپ  تبحم  رهم و  هار  زا  ار  ادخ  هک  تسا  یـسک  فراع ،
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هار زا  هن  تبحم  هار  زا  شتـسرپ   ) شتـسرپ ياههار  زا  تسا  یهار  نافرع  هکلب  درمـش  یبهذم  رگید ، بهاذـم  ربارب  رد  دـیابن  ار  نافرع  هک 
. یلقع رکفت  هار  ینید و  رهاوظ  هار  ربارب  رد  نایدا  قیاقح  كرد  يارب  تسا  یهار  و  دیما ) ای  میب 

تیـسوجم و تیحیـسم و  تیمیلک و  تینثو و  دننکیم . كولـس  هار  نیا  زا  هک  دراد  یناوریپ  تینثو ، یتح  یتسرپادخ  بهاذم  زا  کی  ره 
. فراع ریغ  دنراد و  فراع  مالسا 

مالسا رد  نافرع  روهظ 
هدش هتخانش  طبض و  لاجر  بتک  رد  ناشیا  زا  رفن  رازه  هدزاود  هب  کیدزن  هک   ) مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هباحـص  نایم  رد 

. تسا لمتشم  ینارکیب  ریاخذ  هب  يونعم  تایح  لحارم  ینافرع و  قیاقح  زا  وا  غیلب  نایب  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  اهنت  دنا )
یسراف ناملـس   » دننام یناسک  وا  نادرگاش  نارای و  نایم  رد  تسین ، لئاسم  نیا  زا  يربخ  تسا  تسد  رد  هباحـص  ریاس  زا  هک  يراثآ  رد  و 

ار ناشیا  دـناهدمآ -  دوجو  هب  مالـسا  رد  هک  افرع -  هماع  هک  دوشیم  ادـیپ  رامت » مثیم  يرجه و  دیـشر  دایز و  نب  لیمک  ینرق و  سیوا  و 
نب کلام  ینامی و  سوواط   » دـننام يرگید  ناـسک  هقبط ، نیا  زا  سپ  دـناهداد و  رارق  دوخ  ياههلـسلس  سار  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  سپ 

داهز و يزرد  دننک ، رهاظت  فوصت  نافرع و  هب  هکنآ  یب  هک  دناهدمآ  دوجو  هب  يرجه  مود  نرق  رد  یخلب » قیقش  مهدا و  میهاربا  رانید و 
. دندیناشوپیمن دوخ  نیشیپ  هقبط  هب  ار  دوخ  یتیبرت  طابترا  لاح  ره  رد  یلو  دندوب  هتسراو  نادرم  قح و  يایلوا  مدرم ، شیپ 

ناشریاظن و  يدادغب » دینج  یخرک و  فورعم  یماطـسب و  دیزی  اب   » دـننام موس  نرق  مود و  نرق  رخاوا  رد  يرگید  هفیاط  هقبط ، نیا  زا  سپ 
دندز دوهـش  فشک و  ناونع  هب  ینانخـس  دندومن و  رهاظت  فوصت  نافرع و  هب  دنتخادرپ و  ینافرع  كولـس  ریـس و  هب  هک  دندمآ  دوجو  هب 

دروآیم دوجو  هب  ناشیارب  یتالکشم  هجیتن  رد  دیناروشیم و  ناشیارب  ار  تقو  نیملکتم  اهقف و  تشاد ، هک  ياهدننز  رهاوظ  هطـساو  هب  هک 
. دیناشکیم راد  ياپ  ای  هجنکش  ریز  ای  نادنز  همخد  هب  ار  ناشیا  زا  يرایسب  و 

نرق رد  ات  دوب  هعـسوت  لاح  رد  تقیرط  زور  هب  زور  بیترت  نیدـب  دـندرک و  تجامـس  دوخ  نیفلاخم  ربارب  رد  دوخ  هقیرط  رد  همه  نیا  اـب 
دوخ یتسه  هب  نونک  ات  ضیضح ، رد  یهاگ  جوا و  رد  یهاگ  زین  نآ  زا  سپ  دیسر و  دوخ  تردق  تعسو و  جوا  هب  يرجه  متـشه  متفه و 

(151  ) تسا . هداد همادا 
هک یلکـش  هب  تقیرط  دناهتـشاد و  ار  ننـست  بهذم  رهاظ  بسح  هب  تسا  هدش  طبـض  اههرکذت  رد  ناشیاهمان  هک  نافرع  خـیاشم  تیرثکا 

دشابیم نانآ  راگدای  تسین ) اهنآ  زا  يربخ  تنس  باتک و  میلاعت  رد  هک  یموسر  بادآ و  هتشر  کی  هب  لمتـشم   ) مینکیم هدهاشم  زورما 
. تسا هدومن  تیارس  زین  هعیش  هب  ناشموسر  بادآ و  زا  یخرب  هچ  رگا 

تسا یقیرط  سفن ، تفرعم  قیرط  هکلب  تسا  هدشن  نایب  كولس  ریس و  يارب  همانرب  مالـسا  رد  هک  دندوب  نیا  رب  تعامج  دناهتفگ  هکنانچ 
، دشاب هدش  دراو  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  توعد  رد  هکنیا  یب  هک  تینابهر  قیرط  دننام  دشابیم  قح  لوبقم  دناهدرب و  یپ  نآ  هب  نیملـسم  هک 

(152  ) تفرگ . رارق لوبقم  دندروآرد و  دوخ  شیپ  زا  اراصن 
دوخ نادـیرم  هب  هتـشاذگ و  كولـس  ریـس و  هماـنرب  رد  هدـید  حالـص  موسر  بادآ و  زا  ار  هچنآ  تقیرط  خـیاشم  زا  کـی  ره  يور  نیا  زا 

لامعتـسا هقرخ و  رکذ و  نیقلت  یگدرپسرـس و  مسارم  دننام  تسا ؛ هدـمآ  دوجو  هب  یلقتـسم  عیـسو و  همانرب  اجیردـت  تسا و  هداد  روتـسد 
رد تقیرط  هتفرگ و  رارق  ییوس  رد  تعیرش  هک  هدیشک  ییاج  هب  راک  اههلـسلس  یـضعب  رد  یهاگ  رکذ و  عقوم  رد  دجو  انغ و  یقیـسوم و 

مالـسا یلـصا  كرادـم  زا  هچنآ  هعیـش ، يرظن  نیزاوم  هظحالم  اب  یلو  دـناهدش  قحلم  هینطاب  هب  ًالمع  شور  نیا  نارادـفرط  رگید و  يوس 
نشور رد  ای  دنکن  ییامنهار  تقیقح  نیا  هب  ینید  تانایب  تسین  نکمم  زگره  تسا و  نیا  فالخ  دومن  هدافتسا  ناوتیم  تنس ) باتک و  )

. دیامن رظنفرص  دوخ  تامرحم  تابجاو و  زا  دشاب ) هک  ره   ) یسک دروم  رد  ای  دزرو  لامها  نآ  ياههمانرب  زا  یخرب  ندرک 
نآ همانرب  سفن و  نافرع  هب  تنس  باتک و  یئامنهار 

تعانق یحطـس  كاردا  درجم  هب  دننک و  يریگ  هلابند  ربدت و  نآرق  رد  مدرم  هک  دـنکیم  رما  دوخ  مالک  زا  اج  نیدـنچ  رد  لاعتم  يادـخ 
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. دنکیم یفرعم  دوخ  ياههناشن  تامالع و  تایآ و  انثتسا ) یب   ) تسا نآ  رد  هک  ار  هچ  ره  شنیرفآ و  ناهج  يرایسب  تایآ  رد  دنیامنن و 
هن دهد  ناشن  ار  يرگید  هک  تسا  هناشن  هیآ و  تهج  نیا  زا  هناشن  هیآ و  هک  دوشیم  نشور  هناشن ، هیآ و  يانعم  رد  ربدـت  قمعت و  یمک  اب 

تـسین شرظن  رد  رطخ  زج  يزیچ  دوشیم  رطخ  هجوتم  نآ  ندید  اب  هک  یـسک  دوشیم  بصن  رطخ ، تمالع  هک  زمرق  غارچ  ًالثم  ار ؛ دوخ 
ای هشیـش  ای  غارچ  تروص  دوخ  هرکفتم  رد  دنک  رکف  نآ  گنر  ای  هشیـش  تیهام  ای  غارچ  لکـش  رد  رگا  درادـن و  غارچ  دوخ  هب  یهجوت  و 

. ار رطخ  موهفم  هن  دراد  ار  گنر 
دوخ زا  يدوجو  لالقتـسا  چـیه  دنـشاب  ناـهج  يادـخ  ياـههناشن  تاـیآ و  يور  ره  زا  همه و  ناـهج و  ياههدـیدپ  ناـهج  رگا  نیارباـنب ،
نینچ اب  نآرق  تیاده  میلعت و  هب  هک  یـسک  داد و  دنهاوخن  ناشن  ار  كاپ  يادخ  ءزج  دـنوشیم  هدـید  هک  يور  ره  زا  تشاد و  دـنهاوخن 
دومن رد  نارگید  هک  ییابیز  نیا  ياج  هب  درک و  دهاوخن  كرد  كاپ  يادـخ  زج  يزیچ  دـنکیم  هاگن  نایناهج  ناهج و  هرهچ  هب  یمـشچ 

تقو نآ  دیامنیم و  یلجت  ییامندوخ و  ناهج ، گنت  هچیرد  زا  هک  دـید  دـهاوخ  یهانتمان  ییابرلد  ییابیز و  يو  دـنباییم  ناهج  يابرلد 
. دراپسیم ییادخ  تبحم  تسد  هب  ار  لد  هداد  جارات  هب  ار  دوخ  یتسه  نمرخ  هک  تسا 

راک اههلیـسو و  نیا  دوخ  اریز  تسین ؛ لقع  ای  لایخ  هلیـسو  هب  ای  رگید  ساوح  شوگ و  مشچ و  هلیـسو  هب  تسا  نشور  هکنانچ  كرد  نیا 
(153  ) دنتسه هنع  لوفغم  تیاده  تلالد و  نیا  رد  دنشابیم و  اههناشن  تایآ و  زین  اهنآ 

دوخ مالک  زا  رگید  ياج  رد  لاعتم  يادخ  دونـشیم  هک  یتقو  درادن  زیچ  همه  ندومن  شومارف  ادـخ و  دای  زج  یتمه  چـیه  هک  ورهار  نیا 
: دیامرفیم

دنهاوخن ینایز  امـش  هب  دنوشیم  هارمگ  هک  نارگید  دیتفای  ار  هار  امـش  هک  یتقو  دیبایرد  ار  دوخ  سفن  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
یقیقح يامنهار  تسوا و  سفن  هار  نامه  دراد ، رب  رد  ار  لماک  یعقاو و  یتیاده  هک  یهارهاش  هناگی  هک  دیمهف  دهاوخ  ( ، 154 « ) دیناسر

هب دریگ و  شیپ  رد  ار  دوخ  سفن  هار  هتخادنا  رـس  تشپ  ار  اههار  همه  دسانـشب و  ار  دوخ  هک  درادیم  فظوم  ار  وا  تسوا  يادخ  هک  يو 
. تفای دهاوخ  ار  دوخ  یعقاو  بولطم  هک  دنک  هاگن  دوخ  سفن  هچیرد  زا  دوخ  يادخ 

: دیامرفیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  يور  نیا  زا  و 
(. 155 « ) تخانش ار  ادخ  تخانش  ار  دوخ  هک  ره  »

: دیامرفیم زین  و 
(. 156 « ) دسانش رتهب  ار  دوخ  هک  دسانشیم  رتهب  ار  ادخ  امش  زا  یناسک  »

: دیامرفیم هکنیا  دننام  دنکیم  رما  ادخ  دای  هب  هک  تسا  يرایسب  ینآرق  تایآ  هار ، نیا  كولس  ریس و  همانرب  اما  و 
. نآ ریغ  و  ( 157 « ) منک دای  ار  امش  ات  دینک  دای  ارم  »

: دناهدومرف نآ  ماتتخا  رد  دناهداد و  لیصفت  تنس  باتک و  هک  تسا  ياهحلاص  لامعا  و 
نآ ندومیپ  هب  ار  مدرم  دهد و  صیخشت  ادخ  هار  ار  یهار  مالـسا  تسا  روصتم  نکمم و  هنوگچ  و  ( ، 158 « ) دینک يوریپ  دوخ  ربمغیپ  زا  »
: دیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  هکنآ  لاح  دزرو و  لامها  ای  دنک  تلفغ  نآ  همانرب  نایب  زا  یلو  دناسانشب  ار  نآ  ای  دنکن  هیصوت 

(. 159 « ) دراد طابترا  مدرم  يایند  نید و  هب  هک  يزیچ  ره  هب  تبسن  تسا  ینشور  نایب  هک  یلاح  رد  میدرک  لزان  وت  يوس  هب  ار  نآرق  ام  »

یماما هدزاود  هعیش  رظن  زا  یمالسا  تاداقتعا  موس : شخب 

یسانشادخ  - 1

دنوادخ دوجو  ترورض  تیعقاو -  یتسه و  ناهج  هب  يرظن 
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نـشور يو  رب  ار  نایناهج  ناهج و  يادـخ  یتسه  درادیم  رب  هک  یماـگ  نیتسخن  رد  تسا  ماوت  وا  شیادـیپ  اـب  هک  ناـسنا  روعـش  كرد و 
ام دنمانیم  رادنپ  لایخ و  ار  یتسه  ناهج  دننکیم و  دـیدرت  کش و  راهظا  زیچ  همه  رد  دوخ و  یتسه  رد  هک  نانآ  مغر  هب  اریز  دزاسیم ؛
وا هک  درادـن  کش  ینعی  دـباییم ؛ ار  ناهج  دوخ و  تسا ، ماوت  روعـش  كرد و  اـب  هک  دوخ  شیادـیپ  زاـغآ  رد  ناـسنا  درف  کـی  مینادیم 

رییغت دراد و  یمنرب  دـیدرت  هنوـگچیه  تسه و  وا  رد  ملع  كرد و  نیا  تسا  ناـسنا  ناـسنا  اـت  تسه و  وا  زج  يرگید  ياـهزیچ  تـسه و 
. دریذپیمن

یطسفوس نخس  ینعی  دریذپیمن ؛ نالطب  زگره  تسا و  تباث  دنکیم  تابثا  كاکش  یطسفوس و  ربارب  رد  ناسنا  هک  یتسه  تیعقاو و  نیا 
. دراد رب  رد  یتباث  تیعقاو  یتسه  ناهج  سپ  تسین  تسرد  هاگچیه  زگره و  دنکیم  تیعقاو  یفن  تقیقح  رد  هک  كاکش  و 

اجنیا زا  دوشیم و  دوباـن  دـهدیم و  تسد  زا  ار  تیعقاو  دوز  اـی  رید  مینیبیم  ناـهج  رد  هک  راد  تیعقاو  ياههدـیدپ  نیا  زا  کـی  ره  یلو 
اب هداد  هیکت  تباث  یتیعقاو  هب  هکلب  دنتـسین  تسین ) ریذپ  نالطب  هک   ) تیعقاو نیع  ناشدوخ  نآ  ءازجا  دوهـشم و  ناهج  هک  دوشیم  نشور 

دنتـسه و نآ  یتسه  اـب  دـنراد  لاـصتا  طاـبترا و  نآ  اـب  اـت  دـندرگیم و  یتـسه  ياراد  نآ  هطـساو  هب  دوشیم و  راد  تیعقاو  تیعقاو ، نآ 
. میمانیم ادخ  دوجولا » بجاو   » ار ریذپان  نالطب  تباث  تیعقاو  نیا  ام  ( 160  ) دنوشیم دوبان  دندیرب  نآ  زا  هکنیمه 

ناهج ناسنا و  طابترا  هار  زا  رگید  يرظن 
ار نآ  دوخ  يدادادخ  داهن  اب  ناسنا  هک  نشور  هداس و  رایسب  تسا  یهار  دش ، هدومیپ  ادخ  دوجو  تابثا  يارب  هتـشذگ  لصف  رد  هک  یهار 

ذیاذـل رد  هک  یقارغتـسا  دـنراد و  تاـیدام  هب  هک  موادـم  لاغتـشا  هطـساو  هب  مدرم  رتـشیب  یلو  درادـن ، مخ  چـیپ و  هنوـگچیه  دـیامیپیم و 
. دشابیم نیگنس  تخس و  رایسب  ناشیارب  شیالآ  یب  هداس و  ترطف  يدادادخ و  داهن  هب  عوجر  دناهدرک  ادیپ  هسوسحم 

ار ادخ  دوجو  تابثا  دنادیم  يواسم  ینید  دصاقم  ربارب  رد  ار  همه  دنکیم و  یفرعم  یناگمه  ار  دوخ  كاپ  نییآ  هک  مالـسا  يور  نیا  زا 
هتفگ نخـس  ناشیا  اب  هتـشاد  رود  هب  مدرم  هجوت  زا  ار  هداس  ترطف  هک  یهار  ناـمه  زا  دـهنیم و  ناـیم  رد  رگید  هار  زا  مدرم  هنوگ  نیا  اـب 

. دناسانشیم ار  ادخ 
رد هک  ماظن  ناهج و  شنیرفآ  هب  ار  ناشراکفا  همه  زا  رتشیب  دهدیم و  میلعت  مدرم  هماع  هب  فلتخم  ياههار  زا  ار  یـسانشادخ  میرک  نآرق 

یهار ره  دوخ  هزور  دنچ  یگدنز  رد  ناسنا  اریز  دـیامنیم ؛ توعد  سفنا  قافآ و  هعلاطم  هب  درادیم و  فوطعم  دـنکیم  تموکح  ناهج 
روعـش و دوب و  دـهاوخن  نوریب  دـنکیم  تموکح  نآ  رد  هک  یماظن  شنیرفآ و  ناهج  زا  دوش  قرغتـسم  هک  یلاـح  ره  رد  دریگ و  شیپ  ار 

. دیشوپ دهاوخن  مشچ  نیمز  نامسآ و  روآ  تفگش  هنحص  ياشامت  زا  يو  كاردا 
رییغت ضرعم  رد  هتـسویپ  اهنآ  عومجم  نآ و  يازجا  زا  کی  ره  مینادیم ) هکنانچ   ) تسام مشچ  شیپ  هک  ( 161  ) یتسه روانهپ  ناهج  نیا 

. دنکیم هولج  ياهقباس  یب  هزات و  لکش  رد  هظحل  ره  دشابیم و  لیدبت  و 
ار ناـهج  يازجا  هک  ياهرذ  نیرتـکچوک  اـت  هتفرگ  اـهناشکهک  نیرترود  زا  دـشوپیم و  قـقحت  ساـبل  ریذپانانثتـسا  نیناوـق  ریثاـت  تحت  و 

عاعش دشابیم و  نایرج  رد  يزیگنا  تریح  روط  هب  دوخ  ریذپانانثتسا  نیناوق  اب  هک  حضاو  تسا  یماظن  نمضتم  مادک  ره  دهدیم  لیکـشت 
. دناسریم لامک  فده  هب  دهدیم و  قوس  تالاح  نیرتلماک  يوس  هب  عضو  نیرت  تسپ  زا  ار  دوخ  یلمع 

رگیدـمه هب  ار  ناهج  رامـش  زا  نوریب  يازجا  هک  یناهج  یناگمه  ماظن  هرخ  الاب  رت و  یمومع  ياهماظن  یـصوصخ ، ياـهماظن  زا  رتـالاب  و 
. درادیمن رب  لالتخا  دریذپیمن و  انثتسا  زگره  دوخ  موادم  نایرج  رد  ددنویپیم و  مه  هب  ار  یئزج  ياهماظن  دهدیم و  طبر 

شزاس دوخ  یگدنز  طیحم  اب  هک  دنکیم  بیکرت  يروط  ار  شدوجو  نامتخاس  دهدیم  ياج  نیمز  رد  ًالثم  ار  یناسنا  رگا  شنیرفآ  ماظن 
ناگراتـس و هام و  باتفآ و  هتخادرپ  شـشرورپ  هب  تفوطع  رهم و  اب  ياهیاد  دننام  هک  دهدیم  بیترت  يروط  ار  يو  یگدنز  طیحم  دنک و 

يورین هیامرـس و  همه  هرخ  الاب  ینیمز و  يور  ینیمزریز و  ياههنیجنگ  ناراـب و  داـب و  ربا و  لاـس و  لوصف  زور و  بش و  كاـخ و  بآ و 
ناگیاسمه نایم  هدـیدپ و  ره  نایم  ار  یـشزاس  طابترا و  نینچ  ام  ددـنبیم . راک  هب  هتـشاذگ  يو  رطاخ  شمارآ  شیاسآ و  هار  رد  ار  دوخ 
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. میباییم دنکیم  یگدنز  نآ  رد  هک  ياهناخ  کیدزن و  رود و 
هداد نان  ناسنا  يارب  رگا  شنیرفآ  تسادیپ . زین  ناهج  ياههدـیدپ  زا  کی  ره  یلخاد  تازیهجت  رد  یگتـسب  مه  هب  یگتـسویپ و  هنوگ  نیا 

هتـشر کی  اب  ار  نآ  تسا و  هداد  نادـند  نآ  ندـیوج  يارب  ناهد و  نآ  ندروخ  يارب  تسد و  نآ  نتفرگ  يارب  ياـپ و  نآ  لیـصحت  يارب 
. تسا هتخاس  طبترم  لامک ) اقب و   ) هدیرفآ نیا  یلامک  فده  هب  دناهتسویپ  مه  هب  ریجنز  ياههقلح  دننام  هک  یلئاسو 

يزیچان هعیلط  دناهدروآ ، تسد  هب  دوخ  هلاس  رازه  نیدنچ  یملع  شالت  رثا  رد  هک  ینایاپ  یب  طباور  هک  دنرادن  دـیدرت  ناهج  نادنمـشناد 
. دنکیم راطخا  رشب  هب  ار  يرامشیب  تالوهجم  ياهزات  مولعم  ره  دراد و  دوخ  لابند  هب  یندشن  مامت  ياههلابند  هک  شنیرفآ  رارسا  زا  تسا 

تریح قافتا  ماکحتـسا و  اب  لاصتا  تدـحو و  لاح  رد  ادـج و  ادـج  نآ  يازجا  رـساترس  هک  یتسه  روانهپ  ناهج  نیا  تفگ  ناوتیم  اـیآ 
؟ تسا هدمآ  دوجو  هب  ببس  یب  تهج و  یب  هتشادن و  يراگدیرفآ  دنکیم ، تیاکح  یهانتمان  تردق  ملع و  کی  زا  دوخ  زیگنا 

رارق گرزب  دحاو  کی  ار  ناهج  رامش  یب  مکحم و  ياههطبار  داجیا  اب  هک  یناهج  یناگمه  ماظن  هرخ  الاب  یلک و  یئزج و  اهماظن  نیا  ایآ 
نیا زا  کی  ره  ای  هدوب ؟ فداصت  قافتا و  بسح  هب  هشقن و  نودـب  همه  همه و  تسا  نایرج  رد  دوخ  قیقد  ریذپانانثتـسا و  نیناوق  اب  هداد و 

زا سپ  هدرک و  باختنا  یمـسر  هار و  هدـیزگرب و  یماـظن  شیادـیپ  زا  شیپ  دوخ  يارب  ناـهج  گرزب  کـچوک و  ياـهطیحم  اههدـیدپ و 
؟ دراذگیم ارجا  عقوم  هب  ار  نآ  شیادیپ ،

اب دـشابیم ، فلتخم  ددـعتم و  ياهببـس  هتخادرپ  هتخاس و  تسین  شیب  دـحاو  کی  دراد و  هک  یلماک  لاـصتا  تدـحو و  اـب  ناـهج  نیا  اـی 
؟ دنکیم شدرگ  نوگانوگ  ياهروتسد 

ثحب و اب  اهراگزور  لوهجم ، یببـس  ندرک  ادیپ  يارب  یهاگ  دهدیم و  تبـسن  یببـس  تلع و  هب  ار  ياهدـیدپ  هثداح و  ره  هک  يدرف  هتبلا 
نآ تبسن  هدش  هدیچ  مه  يور  بیترت  مظن و  اب  هک  رجآ  دنچ  هدهاشم  اب  هک  يدرف  ددرگیم ، یملع  يزوریپ  لابند  دنارذگیم و  ششوک 
دـش دهاوخن  رـضاح  زگره  دیامنیم ، تواضق  یفده  هشقن و  دوجو  هب  هدرک  یفن  ار  فداصت  قافتا و  دهدیم و  تردق  ملع و  کی  هب  ار 

. دنک ضرف  یفداصت  یقافتا و  ار  ناهج  ماظن  ای  شیادیپ ، ببس  یب  ار  ناهج 
دوجو هب  ار  نآ  دوخ  نایاپ  یب  تردـق  ملع و  اب  هک  تسا  یگرزب  راگدـیرفآ  هدـیرفآ  دـنکیم  تموکح  نآ  رد  هک  یماظن  اـب  ناـهج  سپ 
یهتنم وا  هب  هرخ  ـالاب  همه  دـنروآیم  دوجو  هب  ناـهج  رد  ار  هیئزج  ثداوح  هک  هیئزج  بابـسا  دـهدیم و  قوس  یفدـه  يوس  هب  هدروآ و 

تسین و دنمزاین  يزیچ  هب  وا  تسوا و  هب  دنمزاین  دوخ  یتسه  رد  يزیچ  ره  دنـشابیم ، يو  ریبدت  ریخـست و  تحت  يوس ، ره  زا  دنوشیم و 
. دریگیمن همشچرس  یطرش  تلع و  چیه  زا 

دنوادخ ّتینادحو 
ار یتسه  طرش ) ببس و  دوجو  ضرف   ) يریدقت ضرف و  هب  انب  ینعی  دودحم ؛ تسا  یتیعقاو  مینک  ضرف  ناهج  ياهتیعقاو  زا  ار  یتیعقاو  ره 

تفای زرم  نآ  نوریب  رد  هک  دراد  يزرم  شدوجو  تقیقح  رد  تسا و  یفنم  طرش ) ببس و  مدع  ضرف   ) يریدقت ضرف و  هب  انب  تساراد و 
دوـجوم ریدـقت  ره  هب  تسا و  قـلطم  يو  تیعقاو  اریز  درک ؛ ناوـتیمن  ضرف  يو  يارب  یتیاـهن  دـح و  چـیه  هک  تسادـخ  اـهنت  دوـشیمن 

. تسین دنمزاین  طبترم و  یطرش  ببس و  چیه  هب  دشابیم و 
دوب و دهاوخ  یلوا  زا  ریغ  دوش ، ضرف  هک  مود  ره  اریز  دومن ؛ ضرف  ددـع »  » ناوتیمن یهانتمان  دودـحمان و  رما  دروم  رد  هک  تسا  نشور 

یهانتمان دودحمان و  ًالثم  ار  یمجح  رگا  هکنانچ  دز ؛ دنهاوخ  زرم  رگیدمه  تیعقاو  هب  دوب و  دـنهاوخ  یهانتم  دودـحم و  ود  ره  هجیتن  رد 
تسا هناگی  ادخ »  » سپ دوب ، دهاوخ  یلوا  نامه  یمود  مینک  ضرف  مه  رگا  درک و  ضرف  ناوتیمن  رگید  یمجح  نآ  ربارب  رد  مینک  ضرف 

(162  ) درادن . دوجو کیرش  و 
تفص تاذ و 

دراد هارمه  زین  یتافص  تسوا و  یـصخش  تیناسنا  نامه  هک  دراد  یتاذ  دید  میهاوخ  میهد ، رارق  یلقع  یـسررب  دروم  ًالثم  ار  یناسنا  رگا 
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تماق و دـنلب  تساناوت و  تساناد و  تسا ، یـسک  نالف  رـسپ  تسا و  صخـش  نالف  هداز  هکنیا  دـننام  دوشیم  هتخانـش  اـهنآ  اـب  شتاذ  هک 
. دراد ار  تافص  نیا  فالخ  ای  تسابیز 

ناکما ییاـناوت  ییاـناد و  دـننام  یخرب  دـنوشیمن و  ادـج  تاذ  زا  زگره  یمود  یلوا و  تفـص  دـننام  اـهنآ  زا  یخرب  هچ  رگا  تافـص  نیا 
. دشابیم يرگید  زا  ریغ  اهنآ  زا  کی  ره  نینچمه  تاذ و  زا  ریغ  یگمه  لاح  ره  رد  یلو  دنراد  ار  رییغت  ییادج و 

تاذ فرعم  هک  یتفـص  دراد و  تفـص  هک  یتاذ  هکنیا  رب  تسا  لیلد  نیرتهب  رگیدـمه ) اب  تافـص  تافـص و  اب  تاذ  تریاغم   ) بلطم نیا 
زین تافـص  نینچمه  تفرگیم و  ارف  زین  ار  تافـص  دوـب  یهاـنتمان  دودـحمان و  تاذ  رگا  اریز  دنـشابیم ؛ یهاـنتم  دودـحم و  ود  ره  تسا 
دنلب ییاناد و  ییاناوت و  نینچمه  دوب و  ییاناوت  نامه  ضورفم  ناسنا  تاذ  ًالثم  دشیم  یکی  همه  هجیتن  رد  دـنتفرگیم و  ارف  ار  رگیدـمه 

. دوبن شیب  انعم  کی  یناعم  نیا  همه  رگیدمه و  نیع  همه  ییابیز  یتماق و 
یب تفـص  اریز  دومن ؛ تابثا  ناوتیمن  تشذـگ ) هک  ییانعم  هب   ) تفـص لجوزع ، دـنوادخ  تاذ  يارب  هک  دوشیم  نشور  هتـشذگ  نایب  زا 

( تسا یتفص  تابثا  تقیقح  رد  هک  هیزنت  نیمه  زا  یتح   ) تسا هزنم  يدیدحت  ره  زا  شسدقم  تاذ  دریگیمن و  تروص  دیدحت 
يدنوادخ تافص  يانعم 

رهاظ اج  ره  رد  هک  دنتـسه  یتبثم  تافـص  اهنیا  دـناهدش  رهاظ  تافـص  تروص  رد  هک  میراد  غارـس  يداـیز  تـالامک  شنیرفآ  ناـهج  رد 
کی اب  ناسنا  دـننام  هدـنز  دوجوم  کی  هسیاـقم  زا  هکناـنچ  دـنهدیم ؛ نآ  هب  يرتشیب  يدوجو  شزرا  هدومن  رتلماـک  ار  دوخ  دروم  دـنوش 

. تسا نشور  گنس ، دننام  حور  یب  دوجوم 
زا درکیمن و  ناش  لیمکت  دیـشخبیمن و  نارگید  هب  تشادـن  ار  اهنآ  شدوخ  رگا  تسا و  هداد  هدـیرفآ و  ادـخ  ار  تالامک  نیا  کش  یب 

هکنانچ نیا  زا  هتـشذگ  دراد . ار  یعقاو  لاـمک  ره  دراد و  تردـق  دراد  ملع  شنیرفآ  يادـخ  تفگ  دـیاب  میلـس  لـقع  تواـضق  هب  ور  نیا 
. تسادیپ شنیرفآ  ماظن  زا  تایح  راثآ  هجیتن  رد  تردق و  ملع و  راثآ  تشذگ - 

تقیقح رد  دـنوشیم  تابثا  وا  يارب  تافـص  تروص  رد  هک  تالامک  نیا  تسا  یهانتمان  دودـحمان و  يدـنوادخ  تاذ  هکنیا  هب  رظن  یلو 
دوشیم هدید  تافـص  دوخ  نایم  رد  نینچمه  تافـص و  تاذ و  نایم  هک  یتریاغم  و  ( 163  ) دنـشابیم رگیدکی  نیع  نینچمه  تاذ و  نیع 

. تسین نایم  رد  میسقت  لباق  ریغ  دحاو  کی  زج  تقیقح  بسح  هب  تسا و  موهفم  هلحرم  رد  اهنت 
تابثا یفن و  نایم  رد  ار  دوخ  ناوریپ  هدیقع  لامک ) لصا  یفن  ای  فیصوت  هطساو  هب  تادیدحت   ) اوران هابتشا  نیا  زا  يریگولج  يارب  مالسا 

: هک دننک  داقتعا  هنوگ  نیا  دهدیم  روتسد  و  ( 164  ) درادیم هگن 
. بیترت نیمه  هب  مشچ و  اب  هن  دنیبیم  شوگ ، اب  هن  دونشیم  نارگید ، تردق  دننام  هن  دراد  تردق  نارگید ، ملع  دننام  هن  دراد  ملع  ادخ 

تافص يانعم  رد  رتشیب  حیضوت 
: دنمسق ود  رب  تافص 

راثآو رتشیب  يدوجو  شزرا  بجوم  هک  دنتـسه  یتابثا  یناعم  دـش  هراشا  رتشیپ  هکنانچ  لامک  تافـص  صقن ،» تافـص  لاـمک و  تافـص  »
ملع یب  هدرم و  رگید  دوجوم  کی  اب  اناوت  اناد و  هدـنز و  دوجوم  کی  هسیاقم  اب  هکنانچ  دنـشابیم ؛ دوخ  تافوصوم  يارب  رتنوزف  يدوجو 

. نآ فالخرب  دنتسه  یتافص  صقن  تافص  و  تسا ، نشور  تردق  و 
شزرا عون  کی  نتـشادن  لاـمک و  نادـقف  زا  هدوب  یفنم  اـنعم  بسح  هب  هک  دـید  میهاوخ  میوش  قیقد  صقن ، تافـص  یناـعم  رد  هک  یتقو 

تافص يانعم  صقن ، تافص  یفن  تشذگ ، هچنآ  ربانب  اهنیا . ریاظن  یتسردنتان و  یتشز و  زجع و  لهج و  دننام  دنکیم ؛ تیاکح  يدوجو 
. دهدیم ییاناوت  يانعم  هک  یناوتان  یفن  ییاناد و  يانعم  هک  ینادان  یفن  دننام  دهدیم ؛ لماک 

یفنم هدرک ، یفن  زین  ار  صقن  تفص  ره  دنکیم و  تابثا  لاعتم  يادخ  يارب  امیقتسم  ار  یلامک  تفص . ره  میرک  نآرق  هک  تساجنیا  زا  و 
: دیامرفیم هکنانچ  دیامنیم ؛ تابثا  يو  يارب  ار  نآ 
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(. ِهّللا يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنَا  اوُمَلْعا  َو  ٌمَْون  ٌۀَنِس و ال  ُهُذُخْءاَت  ُّیَْحلا و ال  َوُه  َو  ُریدَْقلا  ُمیلَعْلا  وُه  (و 
يور نیا  زا  درادـن و  تیاـهن  دـح و  هنوگچیه  هک  قلطم  تسا  یتـیعقاو  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  نیا  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  هک  ياهتکن 

هب دودحم  ینامـسج و  يدام و  يو  تشاد . دـهاوخن  ار  تیدودـحم  يانعم  دوشیم ، تابثا  شدروم  رد  هک  مه  یلامک  تفـص  ره  ( 165)
ياـنعم زا  دوـشیم  تاـبثا  يو  يارب  اـتقیقح  هک  یتفـص  ره  تسا و  هزنم  دـشاب  ثداـح  هک  یلاـح  تفـص  ره  زا  تـسین و  ناـمز  ناـکم و 

: دیامرفیم هکنانچ  تسا ؛ هدش  هیلخت  هیرعت و  تیدودحم 
(166 ( ) ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل  )

لعف تافص 
: هکنیا حیضوت  لعف . تافص  تاذ و  تافص  هب  دنوشیم  مسقنم  يرگید  ماسقنا  اب  تشذگ ) هچنآ  رب  هوالع   ) تافص

میناوتیم ام  دنتسه و  مئاق  اناوت  اناد و  هدنز و  ناسنا  صخش  اب  هک  تردق  ملع و  تایح و  دننام  تسا  مئاق  فوصوم  دوخ  اب  یهاگ  تفص 
تسین و مئاـق  فوـصوم  اـب  اـهنت  یهاـگ  مینکن و  ضرف  رگید  زیچ  يو  زا  ریغ  هچ  رگا  مینک  ضرف  فـصتم  اـهنآ  اـب  ییاـهنت  هـب  ار  ناـسنا 

ریاظن يراتساوخ و  ییوگنخـس و  یگدنـسیون و  دننام  تسا  يرگید  زیچ  ققحت  دنمزاین  دوش ، فصتم  تفـص  نآ  اب  هکنیا  يارب  فوصوم 
ضرف ياهدنونـش  هک  دوشیم  وگنخـس  یتقو  دوش و  ضرف  ًالثم  ذغاک  ملق و  تاود و  هک  دشاب  هدنـسیون  دـناوتیم  یتقو  ناسنا  اریز  اهنآ ؛

. تسین یفاک  تافص ، نیا  ققحت  رد  ناسنا  ضرف  اهنت  دشاب و  هتشاد  دوجو  ینتساوخ  هک  دوشیم  راتساوخ  یتقو  دوش و 
رد هک  مود  مسق  اما  دنـشابیم و  لوا  مسق  زا  اهنت  دنتاذ ) نیع  تشذگ  هکنانچ   ) لاعتم يادخ  یقیقح  تافـص  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا 

دوجو هب  دوخ  شیادیپ  اب  هک  ار  یتفـص  تسوا ، زا  سپ  شیادـیپ  رد  وا و  هدـیرفآ  تسوا  ریغ  هچ  ره  تسا و  نایم  رد  ریغ  ياپ  اهنآ  ققحت 
. تفرگ لاعتم  يادخ  تاذ  نیع  تاذ و  تفص  دوشیمن  دروآیم 

يزور هدنناریم ، هدننک ، هدنز  راگدرورپ ، راگدرک ، راگدیرفآ ، دننام  دوشیم  تباث  شنیرفآ ، ققحت  زا  دعب  لاعتم  يادخ  يارب  هک  یتافص 
. دنلعف تفص  دنتاذ و  رب  دیاز  هکلب  دنتسین  تاذ  نیع  اهنآ  ریاظن  هدنهد و 

ققحت زا  سپ  هک  راگدـیرفآ  دـننام  تاذ ، زا  هن  دوش  هتفرگ  لعف  زا  تفـص  يانعم  لعف ، ققحت  زا  سپ  هک  تسا  نیا  لعف » تفـص   » زا دارم 
يادـخ سدـقم  تاذ  اب  هن  تسا  مئاق  اههدـیرفآ  دوخ  اب  دوشیم و  موهفم  ذوخام و  لاعتم  يادـخ  ندوب  راگدـیرفآ  اههدـیرفآ  زا  شنیرفآ 

. دنک رییغت  یلاح  هب  یلاح  زا  تفص  شیادیپ  اب  تاذ  ات  لاعتم 
( انعم زا  یظفل  فشک  ینعی  مالک » ، » نتساوخ يانعم  هب  هدارا   ) دوشیم هدیمهف  اهنآ  ظفل  زا  هک  ییانعم  هب  ار  مالک  هدارا و  تفص  ود  هعیش 

. دنرامشیم تاذ  تفص  هتفرگ و  ملع  يانعم  هب  ار  اهنآ  تنس  لها  مظعم  و  ( 167  ) دننادیم لعف  تفص 
ردق اضق و 

رد ناهج  نیا  ياههدیدپ  زا  کی  ره  نوناق ، نیا  ياضتقم  هب  تسا . يراج  امرفمکح و  ریذپان ، انثتسا  وحن  هب  یتسه  ناهج  رد  تیلع  نوناق 
نآ شیادیپ  دوشیم ) هدیمان  همات  تلع  هک   ) اهنآ همه  ققحت  ضرف  اب  هک  دراد  یگتـسب  ققحت ) طیارـش  بابـسا و   ) یللع هب  دوخ  شیادـیپ 

اب تسا . لاحم  هدربمان  هدـیدپ  شیادـیپ  اهنآ  زا  یخرب  ای  اـهنآ  همه  نادـقف  ضرف  اـب  تسا و  يربج )  ) يرورـض ضورفم ) لولعم   ) هدـیدپ
: دوشیم نشور  ام  يارب  لیذ  بلطم  ود  هیرظن ، نیا  يواکجنک  یسررب و 

تبـسن هماـت  تلع  هب  نآ  تبـسن  میجنـسب ، شا  هماـت  تلع  يازجا  اـب  نینچمه  هماـت و  تلع  عومجم  اـب  ار  لوـلعم )  ) هدـیدپ کـی  رگا   - 1
ءزج اریز  تسا ؛ ناکما  تبـسن  دوشیم ) هدـیمان  هصقان  تلع  هک   ) همات تلع  يازجا  زا  کی  ره  هب  شتبـسن  دوب و  دـهاوخ  ربج )  ) ترورض

. ار دوجو  ترورض  هن  دهدیم ، ار  دوجو  ناکما  اهنت  لولعم  هب  تبسن  تلع 
نآ رـسارس  رد  ترورـض  دراد ، دوخ  همات  تلع  هب  يرورـض  یگتـسب  دوخ  شیادیپ  رد  نآ  يازجا  زا  هدیدپ  ره  هک  یتسه  ناهج  نیاربانب ،
هک اههدیدپ   ) نآ يازجا  رد  ناکما  تفص  لاح  نیا  اب  تسا ، هدش  میظنت  یعطق  يرورض و  ثداوح  هلـسلس  کی  زا  نآ  هرکیپ  امرفمکح و 
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. دشابیم ظوفحم  دنراد ) طابترا  تبسن و  دوخ  هّمات  تلع  ریغ  هب 
یتـسه ناـهج  هدـنهد  یتـسه  زا  ترورـض  نیمه  اریز  هدـیمان ؛ یهلا » ياـضق   » ماـن هب  ار  ترورـض  مکح  نیا  دوـخ  میلعت  رد  مـیرک  نآرق 

. دراد یمنرب  ضیعبت  انثتسا و  هک  دشابیم  هنالداع  تسین و  فلخت  لباق  هک  یمتح  تسا  ییاضق  مکح و  يور  نیا  زا  هتفرگ و  همشچرس 
: دیامرفیم لاعتم  يادخ 

(168 ( ) ُْرمَْالاَو ُْقلَْخلا  َُهل  الَا  )
: دیامرفیم و 

(169 ( ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِاَف  ًاْرمَا  یضَق  اذِا  )
: دیامرفیم و 

(170 ( ) ِهِمْکُِحل َبِّقَعُم  ُمُکْحَی ال  ُهّللاَو  )
هزادـنا عومجم  قباطم  قفاوم و  لولعم  شیادـیپ  دـهدیم و  لولعم  هب  تبـسن  دوخ  بسانم  ییوگلا  هزادـنا و  تلع ، يازجا  زا  کی  ره   - 2

دنکیمن داـجیا  ار  قلطم  سفنت  دروآیم  دوجو  هب  ناـسنا  يارب  ار  سفنت  هک  یللع  ًـالثم  دـنکیم  نیعم  شیارب  هماـت  تلع  هک  تسا  ییاـه 
دتسرفیم هیر  هطوحم  هب  سفنت  يارجم  زا  نیعم  لکش  نیعم و  ناکم  نیعم و  نامز  رد  ار  ینیب  ناهد و  رواجم  ياوه  زا  ینیعم  هزادنا  هکلب 

يراصبا هکلب  دزاسیمن  ققحم  ار  طرـش  دـیق و  یب  راصبا  تساهنآ ) ءزج  زین  ناسنا  و   ) دروآیم دوجوب  ناـسنا  يارب  ار  راـصبا  هک  یللع  و 
هک یثداوح  ناهج و  ياههدیدپ  همه  رد  تقیقح  نیا  دـنکیم  داجیا  هدـش  هتفرگ  هزادـنا  يو  يارب  تهج  ره  زا  نآ  لئاسو  هطـساو  هب  هک 

. تسا يراج  فلخت  نودب  دتفایم  قافتا  نآ  رد 
: دیامرفیم هکنانچ  هب  هدیمان و  ردق »  » ار تقیقح  نیا  دوخ  میلعت  رد  میرک  نآرق 

(171 (. ) ٍرَدَِقب ُهانْقَلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  ّانِا  )
: دیامرفیم و 

(172 ( ) ٍمُوْلعَم ٍرَدَِقب  ِّالا  ُُهلِّزَُنن  ام  َو  ُُهنئازَخ  انَْدنِع  ِّالا  ٍءْیَش  ْنِم  ْنِاَو  )
تـسا بانتجا  لباق  ریغ  دوجولا و  يرورـض  دریگیم  ياج  شنیرفآ  ماظن  رد  هک  ياهثداح  هدـیدپ و  ره  یهلا  ياضق  بجوم  هب  هکناـنچ  و 
نیرتمک زگره  هدش  نیعم  شیارب  ادـخ  بناج  زا  هک  ياهزادـنا  زا  دـیآیم  دوجو  هب  هک  ياهثداح  هدـیدپ و  ره  ردـق »  » بجوم هب  نینچمه 

. دومن دهاوخن  يدعت  فلخت و 
رایتخا ناسنا و 

هب لماک  یگتـسب  ناهج  ياههدـیدپ  ریاس  دـننام  نآ  شیادـیپ  تسا و  شنیرفآ  ناهج  ياههدـیدپ  زا  یکی  دـهدیم  ماجنا  ناسنا  هک  یلعف 
رثا یب  يو  لعف  رد  ار  رگید  يازجا  دراد ، ناهج  رگید  يازجا  اب  يدوجو  طابترا  شنیرفآ و  ناـهج  ءزج  ناـسنا  هکنیا  هب  رظن  دراد و  تلع 

هدارا تردـق و  ملع و  ناهد و  اپ و  تسد و  لیاسو  هکنانچ  لعف  نیا  ماـجنا  يارب  دروخیم ، ناـسنا  هک  یناـن  همقل  ًـالثم  تسناد ؛ ناوتیمن 
اب هک  تسا  مزال  لمع  ماجنا  يارب  یناکم  ینامز و  رگید  طیارـش  نتـشادن و  عنام  ندوب و  سرتسد  رد  جراخ و  رد  نان  دوجو  تسا ، مزـال 

. تسا يرورض  لعف  ققحت  همات ) تلع  ققحت   ) اهنآ همه  ققحت  اب  تسا و  رودقم  ریغ  لعف  اهنآ  زا  یکی  ندوبن 
يازجا زا  یکی  هک  ناسنا  لعف  تبسن  هک  درادن  نیا  اب  تافانم  همات  تلع  يازجا  عومجم  هب  تبـسن  لعف  ندوب  يرورـض  تشذگ  هکنانچ  و 

. دشاب ناکما  تبسن  تسا  همات  تلع 
یخرب هب  لعف  تبسن  ندوب  يرورض  بجوم  تلع  يازجا  عومجم  هب  لعف  تبـسن  ندوب  يرورـض  دراد و  ار  لعف  رایتخا  ینعی  ناکما  ناسنا 

. دشابیمن تسا  ناسنا  هک  نآ  يازجا  زا 
ندیشون ندروخ و  لاثما  نایم  دوخ  يدادادخ  داهن  اب  مدرم  مینیبیم  ام  اریز  دنکیم ؛ دییات  ار  رظن  نیا  زین  ناسنا  شیالآ  یب  هداس و  كرد 
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هدارا تساوخ و  اـب  هک  ار  لوا  مسق  دـنراذگیم و  قرف  تماـق ، يدـنلب  یکچوـک ، یگرزب و  ضرم و  تحـص و  ناـیم  ندـمآ و  نتفر و  و 
رد هک  مود  مسق  فالخرب  دنهدیم  رارق  شهوکن  شیاتس و  یهن و  رما و  دروم  دننادیم و  صخـش  رایتخا  رد  دراد  میقتـسم  طابترا  ناسنا 

. تسین ناسنا  هجوتم  یفیلکت  اهنآ 
ریغ هدارا  قلعتم  ناسنا  لاعفا  هک  يور  نیا  زا  یهورگ  دوب ؛ روهشم  بهذم  ود  ناسنا ، لاعفا  صوصخ  رد  ّتنس  لها  نایم  مالـسا  ردص  رد 

رد ار  ناسنا  یهورگ  دندیدیمن و  ناسنا  هدارا  رایتخا و  يارب  شزرا  و  دنتـسنادیم ! روبجم  دوخ  لاعفا  رد  ار  ناسنا  تسادخ ، فلخت  لباق 
. دندرمشیم جراخ  ردق »  » مکح زا  هدیدن  ییادخ  هدارا  قلعتم  رگید  دنتسنادیم و  لقتسم  دوخ  لعف 

يادـخ هکلب  تسین ، لقتـسم  یلو  تسا  راتخم  دوخ  لعف  رد  ناسنا  دراد ، تقباطم  نآرق  میلعت  رهاظ  اـب  هک  تیب  لـها  میلعت  بسح  هب  یلو 
هدارا اهنآ  زا  یکی  هک  همات  تلع  يازجا  عومجم  هار  زا  لاعتم  يادخ  ام : قباس  ریبعت  بسح  هب  تسا و  هتساوخ  ار  لعف  رایتخا ، هار  زا  لاعتم 

نآ رد  زین  ناسنا  يرورض و  لعف  ییادخ  تساوخ  هنوگ  نیا  هجیتن  رد  تسا و  هداد  ترورـض  هتـساوخ و  ار  لعف  دشابیم ، ناسنا  رایتخا  و 
نکمم يرایتخا و  دشاب ، ناسنا  هک  ءازجا  زا  یکی  هب  تبـسن  يرورـض و  دوخ ، تلع  يازجا  عومجم  هب  تبـسن  لعف  ینعی  دـشابیم ؛ راتخم 

. تسا
: دیامرفیم ع )  ) مشش ماما 

(. 173 « ) رما ود  نایم  تسا  يرما  هکلب  ضیوفت  هن  تسا و  ربج  هن  »

یسانش ربمغیپ   - 2

یمومع تیاده  فده -  يوس  هب 
هظحل ره  دـتفایم و  لوحت  هارهاـش  هب  هدرک  ومن  دـشر و  هب  عورـش  دریگیم ، رارق  یبساـنم  طیارـش  اـب  كاـخ  مکـش  رد  هک  یمدـنگ  هناد 
مدـنگ ياههشوخ  ياراد  لماک ، ياهتوب  کی  ات  دـیامیپیم  ار  یهار  یـصخشم  بیترت  مظن و  اـب  هتفرگ  دوخ  هب  ياهزاـت  تلاـح  تروص و 

رد تسا  ياهویم  هتـسه  رگا  و  دناسریم ، ماجنارـس  هب  هدرک  زاغآ  ار  هتـشذگ  ریـسم  زاب  دتفا  نیمز  هب  نآ  ياههناد  زا  یکی  رگا  دوشیم و 
دـنمورب و یتخرد  هرخ  الاب  هدومیپ  ار  یـصخشم  مظنم و  هار  دـهدیم و  يزبس  هناوج  هتفاکـش  ار  تسوپ  هدومن ، تکرح  زاغآ  نیمز  دـهم 

. دوشیم رادراب  زبسرس و 
ریس تسا ، ياهفطن  ناویح  نامه  هژیو  هک  ار  یصخشم  هار  هدومن  لماکت  هب  عورش  ردام ، محر  رد  ای  مخت  نایم  رد  تسا  یناویح  هفطن  رگا 

. دوشیم ناویح  نامه  زا  لماک  يدرف  هدومن ،
زگره تسا و  عون  نامه  تشونرس  رد  رارقرب و  دندوهـشم  ناهج  نیا  رد  هک  شنیرفآ  عاونا  زا  کی  ره  رد  مظنم  ریـس  صخـشم و  هار  نیا 
هـشوخ هتـشگ ، رادراب  دوخ  رن  زا  هک  هدام  یناویح  زگره  دـسریمن و  لیف  اـی  زب  اـی  دنفـسوگ  هب  هدومن  عورـش  هناد  زا  هک  مدـنگ  زبس  هتوب 

هتوب ای  مشچ  یب  يدنفسوگ  ًالثم  دوش  ادیپ  يدازون  یعیبط  لمع  رد  ای  اضعا  بیکرت  رد  یـصقن  رگا  یتح  دیازیمن  رانچ  تخرد  ای  مدنگ 
. دشابیم دنتسم  فلاخم  ببس  تفآ و  کی  هب  هک  مینکیمن  دیدرت  ام  دیآ ، دوجو  هب  هشوخ  یب  یمدنگ 

يارب صاـخ ، یماـظن  هب  دوخ  لـماکت  لوحت و  رد  شنیرفآ  عاونا  زا  عون  ره  صاـصتخا  ءایـشا و  نوکت  لوـحت و  رد  موادـم  بیترت  مظن و 
: تفرگ هجیتن  ناوتیم  رگید  هلئسم  ود  نشور  هیرظن  نیا  زا  دشابیم . راکنا  لباق  ریغ  واکجنک و  عبتتم 

هکنیا دننام  تسا  رارقرب  یطابترا  لاصتا و  کی  دـیامیپیم  نآ  ماجنا  ات  شیادـیپ  زاغآ  زا  شنیرفآ  عاونا  زا  یعون  هک  لحارم  نایم  رد   - 1
. دوشیم بذج  ور  شیپ  زا  عفد و  رس  تشپ  زا  دوخ  نوکت  لوحت و  لحارم  زا  کی  ره  رد  هدربمان  عون 

تسا یعون  هدیدپ  نامه  ینیوکت  هجوت  دروم  بولطم و  شیادیپ  زاغآ  زا  عون  ره  ریس  هلحرم  نیرخآ  هدربمان  طابترا  لاصتا و  هب  رظن   - 2
ای مخت  رد  نینج  تسا و  ییودرگ  دنمورب  تخرد  کی  هجوتم  تقو  نامه  زا  دـهدیم  زبس  هناوج  كاخ  ریز  رد  هک  ییودرگ  زغم  هکنانچ 
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. دشابیم راپسهر  یلماک  ناویح  يوس  هب  نوکت  زاغآ  زا  محر ، رد 
عاونا زا  عون  ره  هک  ار  ششک  يراپسهر و  نیا  دهدیم ) تبسن  ادخ  هب  ار  ءایـشا  شرورپ  شنیرفآ و  قلطم  هک   ) دوخ میلعت  رد  میرک  نآرق 

: دیامرفیم هکنانچ  دهدیم ؛ تبسن  ییادخ  يربهر  یهلا و  تیاده  هب  دراد  دوخ  لامک  هار  رد  شنیرفآ 
(174 (. ) يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  یطْعَا  يذَّلا  )

: دیامرفیم و 
(175 ( ) يدَهَف َرَّدَق  يذلا  يّوَسَف و  َقَلَخ  يذَّلَا  )
: دیامرفیم هدرک  هراشا  هدربمان  ياههجیتن  هب  و 

(176 ( ) اهّیلَُوم َوُه  ٌۀَهْجِو  ّلُِکل  َو  )
: دیامرفیم و 

(177 ( ) َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَا ال  َّنِکلَو  ِّقَْحلِاب  ِّالا  امُهانْقَلَخ  ام  َنیبِعال  امُهَْنَیب  امَو  ضرالا  ِتاومَّسلا و  اَنْقَلَخ  امَو  )
یصوصخ تیاده 

زین يو  رد  دـنکیم  تموکح  شنیرفآ  عاونا  همه  رد  هک  ینیوکت  تیادـه  نیمه  تسین و  انثتـسم  تاـیلک  نیا  زا  ناـسنا  عون  تسا  یهیدـب 
اب زین  ناسنا  دباییم ، تیاده  دوشیم و  راپسهر  دوخ  لامک  يوس  هب  دوخ  یصاصتخا  هیامرـس  اب  عون  ره  هکنانچ  درک و  دهاوخ  تموکح 

صیاصخ زا  يرایـسب  رد  یناویح  یتابن و  رگید  عاونا  اب  هکنیا  نیع  رد  ناسنا  دـبای . تیادـه  دوخ  یعقاو  لاـمک  يوس  هب  ینیوکت  تیادـه 
. تسا درخ »  » نآ دهدیم و  شزیمت  نارگید  زا  هک  دراد  یصاصتخا  هصیصخ  تسا ، کیرش 

اهنامسآ نارکیب  ياضف  رد  دیامنیم . هدافتسا  دوخ  عفن  هب  نکمم  ياهلیسو  ره  زا  هتخادرپ و  رکفت  هب  نآ  هطـساو  هب  ناسنا  هک  تسا  درخ » »
یتح دیامنیم و  مادختسا  رامثتسا و  ناویح  تابن و  دامج و  عاونا  زا  نیمز  حطس  رد  دنکیم و  يروانش  اهایرد  قامعا  رد  دریگیم و  جوا 

. دریگیم دوس  ناوتیم  هک  ییاج  ات  دوخ  ناعونمه  زا 
یعامتجا نامزاس  شیدوجو  نامزاس  هکنیا  هب  رظن  یلو  دنیبیم  دوخ  قلطم  يدازآ  رد  ار  دوخ  لامک  تداعس و  یلوا  عبط  بسح  هب  ناسنا 

هک دوخ  ناعونمه  اب  نواعت  عامتجا و  تروص  رد  درادـن و  ار  اهنآ  عفر  ییاناوت  ییاهنت  هب  زگره  هک  دراد  رامـش  یب  ياهیدـنمزاین  تسا و 
رد دـهدب ، تسد  زا  هار  نیا  رد  ار  دوخ  يدازآ  زا  يرادـقم  تسا  ریزگان  دـنراد ، ار  یتسود  يدازآ  یهاوخدوخ و  هزیرغ  ناـمه  زین  ناـنآ 

عامتجا  » ینعی دـهدب ؛ هرهب  دوخ  جـنر  زا  دریگیم ، هرهب  نارگید  جـنر  زا  هکنآ  لداعم  دـهدب و  يدوس  دربیم  نارگید  زا  هک  يدوس  ربارب 
. دریذپیم يراچان  يور  زا  ار  ینواعت »

لـسوتم هیرگ  روز و  زج  يزیچ  هب  دوخ  ياهتـساوخرد  زاـغآ  رد  نادازون  تسا ؛ نشور  رایـسب  ناـکدوک ، نادازون و  لاـح  زا  تقیقح  نیا 
یـشکرس اب  اهنت  یگدنز  راک  هک  دنمهفیم  رکف  لماکت  بسح  هب  اجیردت  یلو  دنوریمن ، یتاررقم  نوناق و  چیه  راب  ریز  زین  دـنوشیمن و 

همه هب  دراد  لماک  رکفت  هک  یعامتجا  درف  کی  نس  رد  ات  دـنوشیم  کیدزن  یعامتجا  درف  لاح  هب  مک  مک  دوریمن و  شیپ  ییوگروز  و 
عامتجا رد  هک  درمـشیم  مزال  ار  نوناق  دوجو  ینواعت » عامتجا   » نتفریذـپ لابند  هب  ناسنا  دـندرگیم ، مار  دوخ ، طیحم  یعامتجا  ترارقم 

دارفا زا  کی  ره  نآ  یلمع  نایرج  اب  هک  ینوناق  دزاس . صخـشم  ار  فلختم  ره  يازـس  نیعم و  ار  دارفا  زا  کـی  ره  هفیظو  هدرک  تموکح 
. دنبایب دشابیم  يو  یعامتجا  شزرا  لداعم  هک  ار  یتخبکین  دنسرب و  دوخ  یعقاو  تداعس  هب  هعماج 

رد نآ  هشیمه  تسا و  نآ  هتفیـش  ناـهاوخ و  هتـسویپ  زورما  اـت  شیادـیپ  زور  زا  رـشب  هک  تسا  یناـگمه  یلمع  نوناـق  ناـمه  نوناـق  نـیا 
تیرشب تشونرس  رد  تشادن و  ناکما  يزیچ  نینچ  رگا  تسا  یهیدب  دنکیم ، شالت  نآ  ندروآرب  رد  هداد  رارق  دوخ  ياهوزرآ  هحولرس 

(178  ) تفرگ . یمن رارق  رشب  یگشیمه  تساوخ  دوب ، هدشن  هتشون 
: دیامرفیم هدومن  هراشا  يرشب  عامتجا  نیا  تقیقح  هب  لاعتم  يادخ 
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(179 ( ) ًاّیِرْخُس ًاضَْعب  ْمُهُضَْعب  َذِخَّتَِیل  ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَضَْعب  انْعَفَر  َو  اْینُّدلا  ِةویَْحلا  ِیف  ْمُهَتَشیعَم  ْمُهَْنَیب  انْمَسَق  ُنَْحن  )
: دیامرفیم ناسنا  یبلطراصحنا  یهاوخدوخ و  يانعم  رد 

(180 ( ) ًاعُونَم ُْریَْخلا  ُهَّسَم  اذإ  ًاعُوزَج و  ُرَّشلا  ُهَّسَم  اذِا  ًاعُولَه  َِقلُخ  َناْسنِالا  َّنِا  )
نوناق درخ و 

نانچ موزل  يدادادخ  داهن  اب  هتسد  هتسد  اهنت و  مدرم  تسا و  نآ  يوزرآ  رد  هتسویپ  رـشب  هک  ینوناق  دید  میهاوخ  مینک  تقد  تسرد  رگا 
تـسا يرـشب  ناهج  هک  تهج  نآ  زا  ار  تیرـشب  ناهج  هک  تسا  ینوناق  انامه  دننکیم ، كرد  دنک ، نیمات  ار  ناشتداعـس  هک  ار  یتاررقم 

نوگانوگ ياـههرود  رد  نونک  اـت  تسا  یهیدـب  دزاـس و  رارقرب  ار  یمومع  لاـمک  ناـشنایم  رد  هدـیناسر  یتخبکین  هب  انثتـسا  ضیعبت و  یب 
درخ هدـهع  هب  نیوکت  بسح  هب  ینوناق  نینچ  رگا  تسا و  هدـشن  كرد  دـشاب ، درخ  لقع و  هتفاـی  میظنت  هک  ینوناـق  نینچ  رـشب ، یگدـنز 

زهجم لـقعت  زاـهج  اـب  هک  مدرم  دارفا  همه  هکلب  دـشیم  موهفم  كرد و  تیرـشب  يارب  زارد  ناراـگزور  نیا  رد  هتبلا  دوـب ، هدـش  هتـشاذگ 
. دننکیم كرد  دوخ  هعماج  رد  ار  نآ  موزل  هکنانچ  دندرکیم  كرد  ًالیصفت  ار  نآ  دنشابیم 

نآ يوس  هب  نیوکت  شنیرفآ و  هار  زا  رشب  دیاب  دنک و  نیمات  ار  يرشب  هعماج  تداعس  دیاب  هک  یکرتشم  لماک  نوناق  رتنشور : ترابع  هب  و 
ریاـس ناـیز و  دوس و  هکناـنچ  درکیم  كرد  ار  نآ  يدرخ  اـب  ناـسنا  ره  دوـب ، هدـش  هتـشاذگ  درخ  هدـهع  هب  اـنیوکت  رگا  دوـش ، تیادـه 

درف کی  عضو  اب  ای  دوخ  هب  دوخ  هک  ینیناوق  تسین و  يربخ  نونک  اـت  ینوناـق  نینچ  زا  یلو  دـنکیم  كرد  ار  دوخ  یگدـنز  تاـیرورض 
زا ياهتـسد  تسا و  ملـسم  ریغ  نانآ  ریغ  يارب  ملـسم  یعمج  يارب  هتفای ، نایرج  يرـشب  ياههعماج  رد  نونک  ات  هک  للم  ای  دارفا  ای  اورنامرف 

كرد دنزهجم  يدادادخ  درخ  اب  همه  يواسم و  يرـشب  نامتخاس  رد  هک  مدرم  همه  زگره  دنـشابیم و  عالطا  یب  ياهتـسد  عالطا و  اب  نآ 
. دنرادن باب  نیا  رد  یکرتشم 

دوشیم هدیمان  یحو »  » هک يزومرم  روعش 
تیاده هیرظن  ياضتقم  هب  نوچ  دنکیمن و  كرد  درخ  دنک  نیمات  ار  يرشب  هعماج  تداعـس  هک  ار  ینوناق  هک  دش  نشور  هتـشذگ  نایب  اب 

هتشاد دوجو  دیاب  یناسنا  عون  نایم  رد  يرگید  هدننک  كرد  هاگتـسد  ریزگان  تسا  يرورـض  یناسنا  عون  رد  یکرد  نینچ  دوجو  یمومع ،
سح لـقع و  زا  ریغ  هک  كرد  روعـش و  نیا  دراذـگ و  ناـگمه  سرتـسد  رد  دـنامهفب و  ناـنآ  هـب  ار  یگدـنز  یعقاو  فیاـظو  هـک  دـشاب 

هکنانچ دوش  ادـیپ  درفا  همه  رد  هک  تسین  نیا  تیناـسنا  رد  ییورین  نینچ  شیادـیپ  همزـال  هتبلا  دوشیم ، هدـیمان  یحو » روعـش  ، » دـشابیم
غولب نس  هب  هک  دوشیم  ادـیپ  يدارفا  رد  اهنت  نآ ، يارب  ندـش  اّیهم  جاودزا و  تذـل  كرد  یلو  هدـش  هدـیرفآ  تیناسنا  رد  لـسانت  يورین 
یکرد ناـسنا ، غلاـبان  دارفا  يارب  جاودزا  تذـل  كرد  هکناـنچ  زومرم  تسا  يروعـش  هدرکن ، روهظ  هک  يدارفا  رد  یحو  روعـش  دنـسرب و 

. زومرم تسا 
: دیامرفیم هدرک  هراشا  صوصخ  نیا  رد  لقع  ییاسران  دوخ و  تعیرش  یحو  صوصخ  رد  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 

.« ِلُسُّرلا َدـَْعب  ٌۀَّجُح  ِهّللا  یَلَع  ِساّنِلل  َنوُکَی  ّالَِئل  َنیرِذـْنُم  َو  نیرِّـشَبُم  ًالُـسُر  ِهِدـَْعب …  ْنِم  َنّیِیبَّنلا  ٍحُون و  یِلا  اْنیَحْوَا  اـمَک  َکـَْیِلا  اـْنیَحْوَا  اـّنِا  »
(181)

توبن تمصع  ناربمغیپ - 
توبن یحو و  يوعد  هک  دـندوب  ینادرم  ادـخ  ناربمغیپ  دـنکیم  دـییات  تشذـگ  قباـس  لـصف  رد  هک  ار  یحو  هیرظن  ادـخ  ناربمغیپ  روهظ 

غیلبت مدرم  هب  تسا ، ییادـخ  شخبتداعـس  نوناق  ناـمه  هک  ار  ادـخ  نید  داوم  دـندرک و  هماـقا  عطاـق  تجح  دوخ  يوعد  يارب  دـندومن و 
ای درف  کی  زا  شیب  دندش  رهاظ  هک  نامز  ره  رد  دـندوب ، زهجم  توبن  یحو و  اب  هک  ناربمغیپ  نوچ  دنتـشاذگ و  مومع  سرتسد  رد  هدومن 

. دومرف لیمکت  میمتت و  هداد ، دوخ  ناربمغیپ  هب  هک  غیلبت  توعد و  تیرومام  اب  ار  مدرم  هیقب  تیاده  لاعتم  يادخ  دندوبن ، درف  دنچ 
رد نآ و  يرادـهگن  رد  ادـخ و  بناج  زا  یحو  نتفرگ  رد  ینعی  دـشاب ؛ فصتم  تمـصع  تفـص  اـب  دـیاب  ادـخ  ربمغیپ  هک  تساـجنیا  زا  و 
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ظفح و یحو و  یقلت  تشذـگ -  هکنانچ  اریز -  دـنکن ؛ دوخ ) نوناق  زا  فلخت   ) تیـصعم دـشاب و  نوصم  اـطخ  زا  مدرم  هب  نآ  ندـیناسر 
. درادن انعم  نیوکت  رد  اطخ  دنشابیم و  ینیوکت  تیاده  نکر  هس  نآ  غیلبت 

نانیمطا قوثو و  بلـس  بجوم  توعد و  دض  هب  یلمع  تسا  یتوعد  دوخ ، غیلبت  توعد و  يادؤم  زا  فلخت  تیـصعم و  هکنیا  زا  هتـشذگ 
. دنکیم هابت  ار  توعد  فده  ضرغ و  هجیتن  رد  توعد و  یتسرد  یتسار و  زا  تسا  مدرم 

: دیامرفیم هدومن  هراشا  ناربمغیپ  تمصع  هب  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 
(182 ( ) ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یِلا  ْمُهاْنیَدَه  َو  ْمُهاْنیَبَتْجا  َو  )

: دیامرفیم زاب  و 
ِتالاسِر اُوَغَْلبَا  ْدَق  ْنَا  َمَْلعَِیل  ًادَصَر  ِهِْفلَخ  نم  ِْهیَدَی و  ِْنَیب  ْنِم  ُُکلْـسَی  ُهَّنِاَف  ٍلوُسَر  ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  ِّالا  ًادَـحَا  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  )

(183 (. ) ْمِّهِبَر
ینامسآ نید  نارمغیپ و 

یگدنز شور  ینعی  دوب ؛ نید »  » دندیناسر مدرم  هب  ییادخ  شرافـس  ماغیپ و  ناونع  هب  هدروآ و  تسد  هب  یحو  هار  زا  ادـخ  ناربمغیپ  هچنآ 
(184  ) دنک . یم نیمات  ار  ناسنا  یعقاو  تداعس  هک  یناسنا  فیاظو  و 

اهینیب عقاو  یـساسا و  تاداقتعا  هتـشر  کی  يداقتعا  شخب  دـشابیم ، بکرم  یلمع  يداقتعا و  شخب  ود  زا  یلک  روط  هب  ینامـسآ  نید 
زا یکی  لالتخا  اب  هک  تسا  داعم » توبن و  دیحوت ،  » یلک لصا  هس  اهنآ  دراذگ و  اهنآ  يور  هب  ار  دوخ  یگدـنز  هیاپ  ناسنا  دـیاب  هک  تسا 

. ددنبن تروص  نید  يوریپ  اهنآ 
ناهج و يادـخ  هاگـشیپ  هب  تبـسن  ناـسنا  هک  یفیاـظو  رب  تسا  لمتـشم  هک  تسا  یلمع  یقـالخا و  فیاـظو  هتـشر  کـی  یلمع  شخب  و 

. دراد يرشب  هعماج  ربارب  رد  ناسنا  هک  یفیاظو 
زین اهنآ  زا  کی  ره  لامعا و  قالخا و  تسا  هنوگ  ود  رب  هدش  میظنت  ناسنا  يارب  ینامـسآ  عیارـش  رد  هک  یعرف  فیاظو  هک  تساجنیا  زا  و 

: تسا مسق  ود  رب 
اضر و میلـست و  صالخا و  نامیا و  تفـص  قلخ و  دـننام  دراد  طابترا  يدـنوادخ  هاگـشیپ  هب  هک  تسا  یلامعا  قالخا و  یتمـسق ، فلا - 

هاگـشیپ هب  تبـسن  ار  ناسنا  یگدنب  عوضخ و  دوشیم و  هدیمان  تادابع »  » هژیو هب  هتـسد  نیا  ینابرق و  هزور و  زامن و  لمع  دننام  عوشخ و 
. دزاسیم لجسم  ییادخ 

تلادع و یهاوخریخ و  یتسود و  رشب  تافص  قالخا و  دننام  دراد  طابترا  هعماج  هب  هک  تسا  ياهتسیاش  لامعا  قالخا و  یتمسق ، و  ب - 
. دوشیم هدیمان  تالماعم »  » هژیو هب  مسق  نیا  اهنآ و  ریغ  دتس و  داد و  ترشاعم و  فیاظو  دننام  تواخس و 

عیارـش رد  لماکت  نیا  روهظ  دوشیم ، رتلماک  نامز ، رورم  هب  يرـشب  هعماـج  تسا و  لاـمک  هجوتم  اجیردـت  یناـسنا  عون  رگید  فرط  زا  و 
زا هکنانچ  دنکیم و  دییات  دیآیم ) تسد  هب  لقع  هار  زا  هکنانچ   ) ار یجیردت  لماکت  نیمه  زین  میرک  نآرق  تسا و  يرورض  زین  ینامسآ 

: دیامرفیم تسا ، رتلماک  قباس  تعیرش  زا  قحال  تعیرش  ره  دوشیم  هدافتسا  شتایآ 
(185 (. ) ِْهیَلَع ًانِْمیَهُم  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکَیِلا  اْنلَْزنَا  َو  )

اعبط تسین و  يدبا  ناهج  نیا  رد  یناسنا  هعماج  یگدنز  دنکیم ، حیرـصت  زین  میرک  نآرق  دهدیم و  ناشن  یملع  تایرظن  هکنانچ  هتبلا  و 
فقوتم ياهلحرم  رد  ریزگان  لـمع  داـقتعا و  تاـهج  زا  یناـسنا  فیاـظو  تاـیلک  يور ، نیا  زا  دوب و  دـهاوخن  یهاـنتمان  يو  عون  لـماکت 

دهاوخ متخ  دیـسر ، هلحرم  رخآ  هب  یلمع  تاررقم  هعـسوت  داـقتعا و  لاـمک  تهج  زا  هک  يزور  زین  تعیرـش  توبن و  عبتلاـب  دـش  دـهاوخ 
. دیدرگ

ناـیدا نیرتلماـک  نیرخآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  نید  مالـسا ، هکنیا  نتخاـس  نشور  يارب  میرک  نآرق  هک  تساـجنیا  زا  و 
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یفرعم فیاـظو ، همه  هب  لمتـشم  ار  مالـسا  نید  اـیبنا و  متاـخ  ار  مرکا  ربمغیپ  خـسن و  لـباق  ریغ  ینامـسآ  باـتک  ار  دوخ  تسا ، ینامـسآ 
: دیامرفیم هکنانچ  دنکیم ؛

(186 (. ) ِهِْفلَخ ْنِم  ِْهیَدَی و ال  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهیتای  ٌزیزَع ال  ٌباتَِکل  ُهَّنِا  َو  )
: دیامرفیم و 

(187 (. ) َنیِّیبَّنلا َمَتاخَو  ِهّللا  َلوُسَر  ْنِکلَو  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَحَا  ابَا  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  )
: دیامرفیم و 

(188 (. ) ٍءْیَش ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو  )
توبن یحو و  تجح  ناربمغیپ و 

یناور لوصا  اب  ار  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  توبن و  یحو و  هلئسم  دناهدرک ، يواکجنک  توبن  یحو و  رد  هک  يزورما  نادنمشناد  زا  يرایسب 
: دنیوگیم دناهدومن  هیجوت  یعامتجا 

دـساف ياههعماج  حالـصا  رـشب و  يونعم  يدام و  تفرـشیپ  يارب  هک  دناهدوب  تسود  رـشب  تمه و  دنلب  داهن ، كاپ  ینادرم  ادخ  ناربمغیپ 
يارب دـناهتفریمن  لـقع  قطنم  راـب  ریز  زور  نآ  مدرم  نوچ  دـناهدرک و  توعد  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  دـناهدومن و  میظنت  یتاررقم  نیناوق و 

حـشرت نآ  زا  هک  يرکف  سدـقلا و  حور  ار  دوخ  كاـپ  حور  دـناهداد و  تبـسن  ـالاب  ملاـع  هب  ار  دوخ  راـکفا  دوخ و  مدرم ، تعاـطا  بلج 
باتک  » ًالثم تساهنآ  هب  لمتـشم  هک  یتانایب  و  ینامـسآ ) تعیرـش   ) دوشیم هتفرگ  هجیتن  نآ  زا  هک  ار  یفیاظو  و  توبن ) یحو و   ) دنکیم

. دناهدیمان ینامسآ »
دهاوخن دـیدرت  دـنک ، هاگن  ناربمغیپ  تعیرـش  هب  نینچمه  میرک و  نآرق  هب  هژیو  هب  ینامـسآ و  بتک  هب  قیمع  رظن  فاصنا و  اب  هک  یـسک 

هک ار  يزیچ  دندوب . افـص  قدص و  اپارـس  قح و  نادرم  هکلب  دـندوبن  تسایـس  نادرم  ادـخ  ناربمغیپ  تسین ، تسرد  هیرظن  نیا  هک  تشاد 
یبیغ ددم  اب  هک  دوب  يزومرم  روعـش  دندوب  یعدم  هچنآ  دندرکیم و  دنتفگیم ، ار  هچنآ  دنتفگیم و  تساک  مک و  یب  دندرکیم  كرد 

. دندرکیم غیلبت  مدرم  هب  هتفرگ  ارف  ییادخ  هاگشیپ  زا  ار  مدرم  یلمع  يداقتعا و  فیاظو  هار ، نآ  زا  دشیم و  هفاضا  ناشیا  هب 
لقع قباطم  دروآیم  ربمغیپ  هک  یتعیرش  هکنیا  درجم  تسا و  مزال  لیلد  تجح و  توبن ، يوعد  توبث  يارب  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  و 

يوعد دوخ ، تعیرش  تحـص  يوعد  رب  هوالع  دنکیم  يربمغیپ  يوعد  هک  یـسک  اریز  تسین ؛ یفاک  يربمغیپ  يوعد  قدص  رد  دشابیم ،
رد يوعد  نیا  تسا و  هتفای  توعد  تیرومام  ادـخ  بناـج  زا  دراد و  توبن  یحو و  هطبار  ـالاب  ملاـع  اـب  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  يرگید 

. دهاوخیم لیلد  دوخ  ياج 
يوعد قدـص  تابثا  يارب  ادـخ  ناربمغیپ  زا  دوخ  هداس  نهذ  اـب  مدرم  هتـسویپ  دـهدیم ) ربخ  میرک  نآرق  هکناـنچ   ) هک دوب  يور  نیا  زا  و 

. دناهتساوخیم هزجعم  توبن 
تفای دنناسنا  يو  دننام  هک  مدرم  ریاس  رد  دنکیم  يوعد  ادـخ  ربمغیپ  هک  توبن  یحو و  هک  تسا  نیا  تسرد  هداس و  قطنم  نیا  يانعم  و 

يور زا  هدینـش  ار  ادـخ  نخـس  نآ  هلیـسوب  هک  هداد  دوخ  ربـمغیپ  هب  تداـع  قرخ  روط  هب  ادـخ  هک  یبـیغ  تسا  ییورین  راـچان  دوشیمن و 
هب مدرم  هک  دروآ  دوجو  هب  يرگید  تداع  قراخ  هک  دهاوخب  دوخ  يادـخ  زا  ربمغیپ  سپ  تسا ، تسار  رگا  دـناسرب ، مدرم  هب  تیرومام ،

. دننک رواب  ار  توبن ) یعدم   ) ربمغیپ توبن  قدص  نآ ، هلیسو 
ای ادـتبا  دوخ  توبن  تاـبثا  يارب  هک  تسادـخ  ربمغیپ  رب  تسرد و  تسا  یقطنم  قبط  ناربمغیپ  زا  هزجعم  تساوخرد  تسا  نشور  هکناـنچ 

مدرم تساوخرد  زا  سپ  ای  ادتبا  ناربمغیپ  زا  يرایـسب  زا  هدرک  دـییات  ار  قطنم  نیا  زین  میرک  نآرق  دروایب و  هزجعم  مدرم ، تساوخرد  قبط 
. دیامرفیم لقن  هزجعم 

للع و دهدیمن و  هیکت  یهجوت  لباق  لیلد  هب  ناشنخـس  یلو  دـناهدومن  راکنا  ار  تداع ) قرخ   ) هزجعم ققحت  ناواکجنک  زا  يرایـسب  هتبلا 
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ياهثداح چیه  دنتـسه و  یمئاد  اهنآ  هک  میرادن  یلیلد  هنوگچیه  هدیـسر  ام  تسد  هب  صحف  هبرجت و  اب  نونک  ات  ثداوح  يارب  هک  یبابـسا 
دننام  ) لقع فالخ  لاحم و  هدـش  هداد  تبـسن  ادـخ  ناربمغیپ  هب  هک  یتازجعم  دوشیمن و  ققحتم  دوخ  يداع  بابـسا  للع و  ریغ  اب  زگره 

هدش هدینـش  هدـید و  رایـسب  تضایر  لها  زا  تداع  قرخ  لصا  هک  یتروص  رد  دـشابیم  تداع  قرخ  هکلب  دنتـسین  هس ) ددـع  ندوب  جوز 
. تسا

ادخ ناربمغیپ  هرامش 
مان هب  ار  ناشیا  زا  ياهدع  هدومرف و  دییات  ار  ناشیا  ترثک  زین  میرک  نآرق  دناهدمآ و  يرایـسب  ناربمغیپ  خیرات ، هتـشذگ  رد  لقن  بسح  هب 

. تسا هدومنن  رکذ  ناشیارب  صخشم  هدع  یلو  هدرک  دای  ناشن  و 
ناشیا 124 ددع  تسا  مرکا  ربمغیپ  زا  يرافغ  رذ  یبا  زا  هک  فورعم  تیاور  رد  هکنیا  زج  هدماین  تسد  هب  ناشیا  هرامش  یعطق  لقن  هار  زا 

. تسا هدش  نییعت  رازه 
تعیرش نابحاص  مزعلاولوا و  ناربمغیپ 

میهاربا حون و  ترضح  هک  ناشیا  زا  رفن  جنپ  هکلب  دناهدرواین  تعیرش  ادخ  ناربمغیپ  همه  دوشیم  هدافتـسا  میرک  نآرق  زا  هچنآ  بسح  هب 
اولوا عبات  تعیرش  رد  نارگید  دنشابیم و  تعیرش  نابحاص  مزعلا و  اولوا  دنتسه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  یـسیع و  یـسوم و  و 

: دیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  دناهدوب . مزعلا 
(189 ( ) یسیع َو  یسُوم  َو  َمیهاْربِا  ِِهب  اْنیَّصَو  ام  َو  َْکَیِلا  اْنیَحْوَا  يذلا  ًاحُون و  ِِهب  یّصَو  ام  ِنیّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَش  )

: دیامرفیم و 
(190 (. ) ًاظیلَغ ًاقاثیم  ْمُْهنِم  انْذَخَا  َو  َمَیْرَم  ِْنب  َیسیع  َو  یسُوم  َو  َمیهاْربِا  َو  ِحُون  نم  َْکنِم و  َو  ْمُهَقاثیم  َنیِّیبَّنلا  َنِم  انْذَخَا  ذِا  َو  )

ص)  ) دمحم توبن 
ترـضح دناهدروآ . نامیا  يو  هب  ناناملـسم  تسا و  تعیرـش  باتک و  بحاص  هک  دشابیم  ص )  ) دمحم ترـضح  ادخ  ناربمغیپ  نیرخآ 

نیرتیمارگ هک  شیرق  زا  مشاه  ینب  هداوناخ  نایم  رد  زاجح  زا  هکم  رهـش  رد  يرمق  يرجه و  خیرات  عورـش  زا  شیپ  لاس   53 ص )  ) دمحم
. تفای دلوت  دشیم ، هتخانش  یبرع  هداوناخ 

يردپ دج  تلافک  رد  داد و  تسد  زا  ار  ردام  ردپ و  یکدوک ، لیاوا  نامه  رد  تشاد و  مان  هنمآ »  » شردام و  هّللادبع »  » ترـضح نآ  ردـپ 
هناخ هب  ار  وا  هدرک  مایق  وا  یتسرپرس  هب  بلاطوبا  شیومع  تفگ و  یگدنز  دوردب  زین  بلطملادبع  يدوزب  تفرگ ، رارق  بلطملادبع  دوخ 
. درک رفس  ماش  هب  هراجتلا  لام  هارمه  دوخ  یمومع  اب  غولب  زا  شیپ  انمض  دش و  گرزب  دوخ  یمومع  هناخ  رد  ترضح  نآ  دروآ . دوخ 
لقع هجیتن  رد  دش و  فورعم  تناما  بدا و  لقع و  اب  دشر  غولب و  زا  سپ  یلو  دوب  هتفرگن  دای  نتـشون  دوب و  هدناوخن  سرد  ترـضح  نآ 

راذـگاو وا  هب  ار  دوخ  تراجت  رما  هرادا  داد و  رارق  دوخ  لاوما  تسرپرـس  ار  وا  دوب  فورعم  تورث  هب  هک  شیرق  ناوناـب  زا  یکی  تناـما  و 
. درک

يرید دـیدرگ و  دـیاع  یناوارف  دوس  داد ، ناـشن  دوخ  زا  هک  یغوبن  رثا  رد  دومن و  ماـش  هب  هراـجتلا  لاـم  اـب  زین  رگید  يرفـس  ترـضح  نآ 
ات دش  عقاو  ترضح  نآ  یگلاس  رد 25  هک  جاودزا  زا  سپ  تفریذپ و  زین  وا  دومن و  ترضح  نآ  هب  جاودزا  داهنشیپ  وناب  نآ  هک  تشذگن 

یلومعم بهذـم  هکنیا  اب   ) دـیتسرپن تب  هکنیا  زج  درک  ادـیپ  تناما  لقع و  رد  ییازـس  هب  ترهـش  دوب و  لاح  نامه  رد  یگلاس  لـهچ  نس 
« ءارح راـغ   » رد هک  یگلاـس  لـهچ  نس  رد  اـت  تخادرپیم ، زاـین  زار و  هب  ادـخ  اـب  هتفر  تولخ  هب  یهاـگ  و  دوب ) یتسرپ  تب  زاـجح  برع 

غیلبت تیرومام  دـش و  هدـیزگرب  توبن  يارب  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  دوب  هدرک  تولخ  هکم ) یکیدزن  رد  هماهت  ياههوک  رد  تسا  يراغ  )
ینآرق هروس  نیلوا  تفای و 

ناـیب زا  سپ  دـید و  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  دوخ  يومع  رـسپ  هار  رد  تعجارم و  دوخ  هناـخ  هب  زور  ناـمه  دـش و  لزاـن  يو  رب  قلع ) هروس  )
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. تفریذپ ار  مالسا  زین  شرسمه  لزنم ، هب  دورو  زا  سپ  دروآ و  نامیا  يو  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هعقاو ،
وربور یکاندرد  اسرف و  تقاط  لمعلا  سکع  اـب  درک  توعد  ار  مدرم  هورگ  هک  راـب  نیلوا  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ 

نیا یلو  دنک ، توعد  ار  دوخ  کیدزن  رایـسب  نادنواشیوخ  هک  دش  رومام  هراب  ود  ات  درکیم  يرـس  توعد  یتدم  نآ  زا  سپ  راچان  دش و 
مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  همئا  زا  هک  یکرادـم  قبط  یلو   ) درواین نامیا  يو  هب  بلاطیبا  نب  یلع  زج  نانآ  زا  یـسک  دادـن و  ياهجیتن  توعد 

مرکا ربمغیپ  یماح  هناگی  نوچ  یلو  دوب  هدیورگ  مالسا  هب  يو  هک  تسا  دقتعم  هعیش  تسا  تسد  رد  بلاطوبا  زا  يراعشا  دانتسا  هب  لقن و 
نآ زا  سپ  دـنک ) ظفح  شیرق  شیپ  ار  دوخ  يرهاظ  تردـق  ات  دومرفیم  نامتک  مدرم  زا  ار  دوخ  ناـمیا  دوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

تخس عورـش  اب  دوب  ماوت  ینلع  توعد  عورـش  تخادرپ  ینلع  توعد  هب  ییادخ  تیرومام  قبط  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ 
ینامدرم مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  تبـسن  هکم  لها  هیحان  زا  اههجنکـش  اهرازآ و  نیرتکاندرد  لمعلا و  سکع  نیرت 

هشبح هب  هدومن  كرت  ار  دوخ  یگدنز  هناخ و  ناناملسم  زا  یهورگ  هک  دیسر  ییاج  هب  شیرق  يریگتخـس  ات  دندوب  هدش  ناملـسم  هزات  هک 
بعش رد  لاس  هس  مشاه  ینب  زا  دوخ  نادنواشیوخ  بلاطوبا و  دوخ  يومع  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  دندرک و  ترجاهم 

درکیمن ترشاعم  هلماعم و  نانآ  اب  یسک  دندش و  نصحتم  یگنت  یتخـس و  تیاهن  رد  هکم ) ياههّرد  زا  یکی  رد  دوب  يراصح   ) بلاطوبا
. دنتشادن ندمآ  نوریب  تردق  و 

یهاگ دنتشادیم  اور  يو  قح  رد  ینکـشراک  ازهتـسا و  تناها و  ندیبوک و  ندز و  زا  هجنکـش  راشف و  هنوگره  هکنیا  اب  هکم  ناتـسرپ  تب 
دندادیم يو  هب  تنطلس  تسایر و  فازگ و  ياهلام  هدعو  هدمآ  شیپ  تفطالم  هار  زا  دننک  فرصنم  دوخ  توعد  زا  ار  وا  هکنیا  يارب  زین 

هعجارم زا  یکی  رد  دیـشخبیمن . ياهجیتن  تمیزع  میمـصت  تمه و  دـیدشت  زج  دوب و  يواسم  نانآ  دـیعو  هدـعو  ترـضح  نآ  شیپ  یلو 
: دومرف نانآ  هب  لیثمت  ناونع  هب  ترضح  نآ  دندادیم ، تسایر  فازگ و  لام  هدعو  هدرک و  ترضح  نآ  هب  هک  ییاه 

يور دوخ  تیروماـم  ماـجنا  هناـگی و  يادـخ  يرادربناـمرف  زا  دـیراذگب ، نم  پچ  فـک  رد  ار  هاـم  تسار و  فـک  رد  ار  دیـشروخ  رگا  »
.« تفات مهاوخنرب 

دوردـب يو  یماح  هناگی  ومع و  بلاطوبا  نآ ، زا  دـعب  یمک  دـمآ ، نوریب  بلاطیبا  بعـش  زا  ترـضح  نآ  هک  تثعب  مهد  لاـس  یلاوح  رد 
هرخ الاب  دوبن و  یهاگهانپ  یناج و  نما  هنوگچیه  ترضح  نآ  يارب  رگید  تشذگرد . يو  يافواب  رسمه  هناگی  نینچمه  تفگ و  یگدنز 
بـش رخآ  هک  دـندروآرد  هرـصاحم  هب  يوس  ره  زا  ار  شا  هناـخ  هنابـش  هدرک  حرط  يو  نتـشک  يارب  ياهناـمرحم  هشقن  هکم  ناتـسرپ  تب 

. دننک شا  هعطق  هعطق  باوخ  رتسب  رد  هتخیر 
دیناباوخ دوخ  باوخ  رتسب  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هاگنآ  درک ،. شرومام  برثی  ترجه  هب  هتخاـس  شعلطم  لاـعتم  يادـخ  یلو 

زا سپ  دش و  هدنهانپ  يراغ  هب  هکم  یخسرف  دنچ  رد  تشذگب و  نانمـشد  هورگ  نایم  زا  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  ییادخ  يرادهگن  هب  هنابش 
شیپ رد  ار  برثی  هار  هدمآ  نوریب  راغ  زا  دنتشگزاب ، هکم  هب  دندوب ، هدش  دیمون  وا  يریگتسد  زا  هتشگ و  يوس  ره  هب  نانمشد  هک  زور  هس 

. تفرگ
لام ناج و  دـنتفریذپ و  زاب  شوغآ  اب  ار  شمدـقم  دـندوب ، هدرک  تعیب  هدروآ و  نامیا  ترـضح  هب  نآ  زا  شیپ  ناشناگرزب  هک  برثی  لها 

. دنتشاذگ شرایتخا  رد  ار  ناشدوخ 
نکاس نآ  فارطا  رهش و  رد  هک  دوهی  فیاوط  اب  هداد  لیکشت  یمالـسا  کچوک  هعماج  کی  برثی  رهـش  رد  راب  نیلوا  يارب  ترـضح  نآ 

« لوسرلا ۀنیدم   » هب برثی  رهـش  دومرف و  مایق  یمالـسا  توعد  رـشن  هب  تسب و  اهنامیپ  یحاون  نآ  برع  دنمورین  لیابق  اب  نینچمه  دـندوب و 
. دش فورعم 

اجیردت دندوب  راتفرگ  شیرق  يرگدادـیب  لاگنچ  رد  هکم  رد  هک  یناناملـسم  تفریم و  شیپ  یقرت  هعـسوت و  يوس  هب  زور  هب  زور  مالـسا 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  دوجو  عمـش  رود  هب  راو  هناورپ  دندومن و  ترجاهم  هنیدم  هب  هدرک ، اهر  ار  دوخ  یگدنز  هناخ و 
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. دنتفای ترهش  راصنا »  » هب ترضح  نآ  یبرثی  ناروای  هکنانچ  دندش ؛ هدیمان  نیرجاهم »  » دندمآ و درگ 
هنوگچیه ییوجارجام  ینکشراک و  زا  زاجح  دوهی  فیاوط  شیرق و  ناتسرپ  تب  لاح  نیا  اب  یلو  درکیم  تفرشیپ  مامت  تعرس  اب  مالـسا 

دندشیمن هتخانش  یـصاخ  تمـس  چیه  هب  دندوب و  ناناملـسم  تیعمج  لخاد  رد  هک  نیقفانم  هورگ  يرایتسد  هب  دندرکیمن و  يراذگورف 
تینثو مالسا و  نایم  يرایسب  ياهگنج  دیـشک و  گنج  هب  راک  هرخ  الاب  ات  دندروآیم ، دوجو  هب  ناناملـسم  يارب  ياهزات  تبیـصم  زور  ره 

کچوک گرزب و  گنج  دـنچ  داتـشه و  هب  اهگنج  نیا  هرامـش  دوب . مالـسا  رگـشل  اب  يزوریپ  اهنآ  بلغا  رد  هک  داتفا  قافتا  دوهی  برع و 
اصخش مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  اهنآ  ریغ  ربیخ و  قدنخ و  دحا و  ردب و  گنج  دننام  گرزب  ياهگنج  همه  رد  دسریم و 

هیلع یلع  تسد  هب  يزوریپ  يوگ  کـچوک ، ياـهگنج  زا  يرایـسب  گرزب و  نینوـخ  ياـهگنج  همه  رد  دـشیم و  گـنج  هکرعم  رـضاح 
تدم رد  هک  اهگنج  نیا  همه  رد  تشاذگن و  بقع  هب  اپ  اهگنج  همه  نآ  زا  یگنج  رد  زگره  هک  دوب  یـسک  اهنت  دـشیم و  هدوبر  مالّـسلا 

. تسا هدش  هتشک  نت  رازه  زا  رتمک  رافک  زا  تسیود و  زا  رتمک  ناناملسم  زا  تفرگرد  ترجه  زا  سپ  لاس  هد 
تفرگ ارف  ار  ناتسبرع  هریزج  هبش  مالسا ، ترجه ، زا  سپ  لاس  هد  تدم  رد  راصنا  نیرجاهم و  ياهیراکادف  ترضح و  نآ  تیلاعف  رثا  رد 

. دش هتشون  هشبح  رصم و  مور و  ناریا و  دننام  رگید  ياهروشک  ناهاشداپ  هب  یتوعد  ياههمان  و 
ار دوخ  تقو  هکلب  دـینارذگیمن  هدوهیب  ار  دوخ  تقو  زا  ياهظحل  درکیم و  ( 191  ) راختفا رقف  هب  تسیزیم و  ارقف  يز  رد  ترـضح  نآ 

: دوب هدرک  شخب  هس 
تخادرپیم و لزنم  ياهیدـنمزاین  هناخ و  لها  دوخ و  هب  یـشخب  تشذـگیم و  ادـخ  دای  تدابع و  اب  تشاد و  ادـخ  هب  صاصتخا  یـشخب 

عفر رد  یعس  نآ و  دسافم  حالصا  یمالسا و  هعماج  روما  هرادا  ینید و  فراعم  میلعت و  رشن و  هب  شخب  نیا  رد  دوب و  مدرم  نآ  زا  یشخب 
رد هنیدـم  رد  تماقا  لاس  هد  زا  سپ  ترـضح  نآ  تخادرپیم . هطوبرم  روما  ریاس  یجراخ و  یلخاد و  طباور  میکحت  نیملـسم و  جـیاوح 
رد هکناـنچ  دومرف و  تلحر  يروجنر ، زور  دـنچ  زا  سپ  دومن و  ادـیپ  تهاـقن  دوب ، هدـیناروخ  يو  ياذـغ  رد  يدوـهی  ینز  هک  یمـس  رثا 

. دوب نانز  ناگدرب و  هیصوت  دش ، هدینش  شنابز  زا  هک  ياهملک  نیرخآ  تسا ، دراو  یتایاور 
نآرق و  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

ناربمغیپ رد  ار  هرجعم  دوجو  زین  ترضح  نآ  دنتـساوخیم و  هزجعم  ناربمغیپ  ریاس  دننام  زین  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا 
. تسا هدش  دییات  هحارصلاب  میرک  نآرق  رد  هکنانچ  درکیم  دییات 

مه هک  ترـضح  نآ  هیقاب  هزجعم  یلو  دـشابیم  داـمتعا  لـباق  یعطق و  اـهنآ  زا  یخرب  لـقن  هک  هدیـسر  يرایـسب  تازجعم  ترـضح  نآ  زا 
دص دنچ  رازه و  شـش  هب  هک  ینامـسآ  تسا  یباتک  میرک  نآرق  تسوا . ینامـسآ  باتک  هک  تسا  میرک » نآرق   » انامه تسا  هدنز  نونکا 

ربمغیپ توعد  تثعب و  مایا  لاس  تدم 23  رد  ینآرق  همیرک  تایآ  دوشیم . میـسقت  کچوک  گرزب و  هروس  هب 114  تسا و  لمتشم  هیآ 
رفـس و زور ، بش و  فلتخم  تالاح  رد  مامت ، هروس  کی  ات  هیآ  کـی  زا  رتمک  هدـش و  لزاـن  اجیردـت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا 

. تسا هدیدرگ  یحو  یگدوسآ ، تاظحل  تخس و  ياهزور  حلص و  گنج و  رضح و 
نیرت یقار  هب  خـیرات  تداهـش  هب  هک  زور  نآ  برع  دـنکیم و  یفرعم  هزجعم  ار  دوـخ  هجهل  تحارـص  اـب  يرایـسب  تاـیآ  رد  میرک  نآرق 
هزرابم هضراعم و  هب  دندشیم  هدرمش  يرونخس  نایم  نازاتـشیپ  نایب  یناور  نابز و  ینیریـش  رد  دوب و  هدیـسر  تغالب  تحاصف و  تاجرد 

: دیوگیم دبلطیم و 
میلعت هتفرگ و  دای  یسک  زا  ای  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  دوخ  هتخاس  رـشب و  نخـس  میرک  نآرق  هک  دیرادنپیم  نینچ  رگا 

نیا رد  نکمم  هلیسو  ره  زا  دنروایب و  ار  نآ  ياههروس  زا  ( 194  ) هروس کی  یتح  ای  و  ( 193  ) هروس هد  دننام  ای  ( 192  ) ار وا  دننام  هتفای ،
زا تسا و  رحـس  نآرق  دنتفگ  هک  دوب  نیا  دـندرک  هدامآ  تساوخرد  نیا  ربارب  رد  هک  یخـساپ  برع  یمان  نارونخـس  دـننک ، هدافتـسا  راک 

(195  ) دشاب . یم نوریب  ام  هدهع 
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هـضراعم داهنـشیپ  زین  اـنعم  تهج  زا  یهاـگ  هکلب  دـبلطیمن  هضراـعم  هب  دـنکیمن و  يدـحت  تغـالب  تحاـصف و  هار  زا  اـهنت  میرک  نآرق 
تسا لمتـشم  یناسنا  ناهج  یگدنز  لماک  همانرب  هب  هک  تسا  یباتک  اریز  دیامنیم ؛ يدحت  سنا  نج و  همه  يرکف  يورین  هب  دیامنیم و 

ار تیناسنا  رامـش  زا  نوریب  لامعا  قالخا و  تاداقتعا و  رانک  هشوگ و  ره  هک  روانهپ  عیـسو و  همانرب  نیا  دوش  يواـکجنک  تقد  هب  رگا  و 
هک تسا  ینید  مالـسا   ) هدـیمان قح » نید   » ار نآ  هداد و  رارق  قح »  » انامه دـیامنیم ، یگدیـسر  نآ  تایئزج  قیاقد و  ماـمت  هب  هتفرگ و  ارف 

(. اورنامرف اناوت و  درف  کی  هاوخلد  ای  مدرم  تیرثکا  لیامت  تساوخ و  زا  هن  دریگیم  همشچرس  یعقاو  حالص  قح و  زا  نآ  تاررقم 
جاتنتـسا دیحوت  زا  فراعم  لوصا و  همه  دش و  هداد  رارق  دـشاب ، هناگی  يادـخ  هب  نامیا  هک  قح  هملک  نیرتیمارگ  عیـسو  همانرب  نیا  ساسا 

. تسا هدش  همانرب  ءزج  جاتنتسا و  فراعم  لوصا  زا  یناسنا  قالخا  نیرت  هدیدنسپ  سپ  نآ  زا  تسا و  هدیدرگ 
اهنآ هب  طوبرم  فیاظو  یسررب و  رشب ، یعامتجا  يدرف و  لاوحا  عاضوا و  یناسنا و  لامعا  رامش  زا  نوریب  تایئزج  تایلک و  سپ  نآ  زا  و 

. تسا هتشگ  میظنت  دریگیم  همشچرس  یتسرپ  هناگی  زا  هک 
هب دوش  لیلحت  هیزجت و  رگا  دـشاب  باـب  ره  زا  یعرف  مکح  ره  هک  تسا  يوحن  هب  عورف  لوصا و  ناـیم  لاـصتا  طاـبترا و  مالـسا  نییآ  رد 

. دوشیم لصاح  یعرف  تاررقم  ماکحا و  نامه  بیکرت  اب  زین  دیحوت  هملک  ددرگیم و  رب  اهنت  دیحوت  هملک  نامه 
کی يداع  يورین  زا  زین  نآ  ییادـتبا  تسرهف  میظنت  یتح  طابترا  تدـحو و  نینچ  اب  يروانهپ  نییآ  نینچ  ییاـهن ، میظنت  زا  هتـشذگ  هتبلا 

یناج و يراتفرگ  نارازه  نایم  رد  يزیچان  نامز  رد  هک  یـسک  هب  دـسرب  هچ  تسا  نوریب  يداع  لاح  رد  ناهج  نانادـقوقح  نیرتهب  زا  رفن 
. دتفیب اهنت  یناهج  ربارب  رد  هرخ  الاب  دریگ و  رارق  یلخاد  یجراخ و  ياهینکشراک  نینوخ و  ياهگنج  یمومع و  یصخش و  یلام و 

توعد زا  شیپ  دوب و  هتفرگن  دای  نتـشون  ندناوخ و  دوب و  هدیدن  يراگزومآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هکنیا  زا  هتـشذگ 
دندوب و هدینشن  تراضح  تیندم و  زا  ییوب  دندوب و  يراع  گنهرف  زا  هک  دوب  هدرب  رس  هب  یموق  نایم  رد  ار  دوخ  یگدنز  موس  ود  ( 196)

دوخ راوجمه  لود  زا  یکی  هطلـس  ریز  زور  ره  دـندرکیم و  یگدـنز  طیارـش  نیرت  تسپ  اـب  نازوس  ییاوـه  فـلع و  بآ و  یب  نیمز  رد 
. دنتفریم

زا نوگانوگ  فلتخم و  ًالماک  یطیارش  اب  اجیردت  باتک  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  دنکیم و  يدحت  رگید ، هار  زا  میرک  نآرق  اهنیا  زا  هتشذگ 
دوبن و ادـخ  بناج  زا  رگا  تسا ، هدـش  لزان  لاـس  تدـم 23  رد  اهنآ  ریغ  فعـض و  تردـق و  حلـص و  گنج و  یگدوسآ و  يراـتفرگ و 

همزال هکنانچ  دوب  رت  یقرتم  رتهب و  شلوا  زا  نآ  رخآ  ریزگان  دمآیم و  دیدپ  نآ  رد  يرایـسب  داضت  ضقانت و  دوب ، رـشب  هتخادرپ  هتخاس و 
توافتم شلوا  زا  شرخآ  دشابیم و  تخاونکی  نآ  یندم  تایآ  اب  باتک  نیا  یکم  تایآ  هکنآ  لاح  تسا و  نیمه  رشب  یجیردت  لماکت 

. دشابیم ( 197  ) قسن کی  هب  دوخ  زیگنا  تریح  نایب  تردق  رد  ءازجالا و  هباشتم  تسا  یباتک  تسین و 

یسانشداعم  - 3

ندب حور و  زا  ناسنا  بیکرت 
سفن و ای  مسج  حور و  نخـس  تنـس ، باتک و  تانایب  لالخ  رد  هک  دننادیم  دنراد  ییانـشآ  ياهزادـنا  ات  یمالـسا  فراعم  هب  هک  یناسک 
حور و روصت  تسا و  ناسآ  ياهزادـنا  ات  دوشیم  كرد  سح  کمک  هب  هک  ندـب  مسج و  روصت  هکنیا  ای  دـیآیم و  ناـیم  هب  رایـسب  ندـب 

. تسین یگدیچیپ  ماهبا و  زا  یلاخ  سفن ،
ندب حور و  هک  تسا  ملسم  ياهزادنا  ات  یلو  دنراد  یفلتخم  تایرظن  حور ،»  » تقیقح رد  یّنـس  هعیـش و  هفـسالف  نیملکتم و  زا  ثحب  لها 

یـشالتم اجیردـت  دـهدیم و  تسد  زا  ار  تایح  صاوخ  گرم ، هطـساو  هب  ندـب  دنـشابیم . رگیدـمه  فلاخم  تیعقاو  ود  مالـسا  رظن  رد 
تایح بسک  يو  زا  زین  ندب  تسا ، قلعتم  ندب  هب  حور  ات  تسا و  حور  نآ  زا  هلاص  الاب  تایح  هکلب  تسا  هنوگ  نیا  هن  حور  یلو  دوشیم 

دوخ تایح  هب  نانچمه  حور »  » دـتفایم و راک  زا  ندـب  گرم )  ) دـیرب ار  دوخ  هقلع  دومن و  تقرافم  ندـب  زا  حور  هک  یماگنه  دـنکیم و 
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. دهدیم همادا 
ریغ تسا  ياهدیدپ  یناسنا  حور  هک  تسا  نیا  دیآیم  تسد  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  تانایب  میرک و  نآرق  تایآ  رد  ربدت  اب  هچنآ 

: دیامرفیم دوخ  باتک  رد  لاعتم  يادخ  دراد . یگناگی  یگتسبمه و  عون  کی  ندب ، هدیدپ  اب  هک  يداع 
اَنْوَسَکَف ًاماظِع  َۀَغْـضُْملا  اَنْقَلَخَف  ًۀَغْـضُم  َۀَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَو  ًۀَـقَلَع  َۀَـفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُمث  ٍنیکَم  ٍرارَق  یف  ًۀَـفُْطن  ُهاْنلَعَج  َُّمث  ٍنیط  ْنِم  ٍَۀلالُـس  ْنِم  َناْسن  ْالا  ا 

(198 ( ) َرَخآ ًاْقلَخ  ُهانءاَْشنَا  َُّمث  ًامَْحل  َماظِْعْلا 
: ینعی

ار هفطن  سپس  یمارآ ، هاگیاج  رد  میداد  رارق  ياهفطن  ار  وا  سپس  میدیرفآ ، دوب  هدش  هتفرگ  لگ  زا  هک  ياهصالخ  زا  ار  ناسنا  ام  اقیقحت  »
اهناوختسا سپ  میدرک ، ییاهناوختسا  ار  هدش  هدیوج  تشوگ  سپس  میدرک ، هدش  هدیوج  یتشوگ  ار  هتسب  نوخ  سپ  میدرک  هتـسب  ینوخ 

.« میداد رارق  هقباس  یب  يرگید  هدیرفآ  ار  وا  نآ  زا  سپ  میدیناشوپ  تشوگ  ار 
هدارا روعش و  ای  حور  شیادیپ  هب  هک  لیذ  رد  دنکیم و  فصو  ار  يدام  یجیردت  شنیرفآ  تایآ ، ردص  هک  تسا  نشور  تایآ  قایـس  زا 

. تسا ریاغم  یلبق  شنیرفآ  عون  اب  هک  دنکیم  نایب  ار  يرگید  شنیرفآ  دنکیم  هراشا 
نایم رد  وا  ندش  مگ  ندب و  ندش  یـشالتم  گرم و  زا  سپ  ناسنا  هک  نومـضم  نیا  هب  داعم  نیرکنم  داعبتـسا  خـساپ  رد  رگید  ياج  رد  و 

: دیامرفیم دوشیم ، نیتسخن  ناسنا  هدرک  ادیپ  ياهزات  شنیرفآ  هنوگچ  نیمز  يازجا 
یـشالتم گرم  زا  سپ  هچنآ  ینعی  دـیدرگیم ؛ رب  ناتدوخ  يادـخ  يوس  هب  نآ  زا  سپ  دریگیم  ناتنادـبا  زا  ار  امـش  گرم ، هتـشرف  وگب  »

دیاهدش و هتفرگ  ناتیاهندب  زا  گرم  هتشرف  تسد  هب  حاورا )  ) ناتدوخ یلو  تسامش  ياهندب  دوشیم ، مگ  نیمز  يازجا  نایم  رد  هتـشگ و 
(. 199 « ) دیظوفحم ام  شیپ 

: دیامرفیم هکنانچ  دنکیم ؛ یفرعم  يدام  ریغ  ار  حور  قلطم  عماج ، ینایب  اب  میرک  نآرق  تایآ ، هنوگ  نیا  زا  هتشذگ 
(. 200 « ) تسا نم  يادخ  رما  خنس  زا  حور  وگب  دنسرپیم  ار  حور  تقیقح  وت  زا  »

: دیوگیم دوخ  رما  یفرعم  رد  رگید  ياج  رد  و 
« تسا نیمه  ءیـش  ره  توکلم  دوشیم و  فقوت  یب  زیچ  نآ  وـشب ، دـیامرفب  هک  سب  تسا و  نیا  تساوـخ  ار  يزیچ  هک  یتـقو  ادـخ  رما  »

(. 201)
حور سپ  دشابیمن ، ناکم  نامز و  ریخست  تحت  رد  تسین و  یجیردت  ءایشا ، شنیرفآ  رد  ادخ  نامرف  هک  تسا  نآ  تایآ  نیا  ياضتقم  و 

. تسین يدام  درادن  دنوادخ  نامرف  زج  یتقیقح  هک 
. درادن تسا  ناکم  نامز و  جیردت و  هک  ار  تیدام  تیصاخ  دوخ  دوجو  رد  و 

نارگید رظن  زا  حور »  » تقیقح رد  ثحب 
هک دیامنیم  كرد  ار  یتقیقح  دوخ  زا  ناسنا  دارفا  ام  زا  کی  ره  دنکیم . دـییات  حور ، هراب  رد  ار  میرک  نآرق  هیرظن  زین  یلقع  يواکجنک 

ندـب همه  یتح  اضعا  ریاس  اپ و  تسد و  رـس و  یهاـگ  یتح  تسا ، دوجوم  ناـسنا  رد  هتـسویپ  كرد ، نیا  دـنکیم و  ریبعت  نم »  » هب نآ  زا 
ماسقنا و لباق  تسا  دوهـشم  هکنانچ  دوهـشم )  ) نیا دوریمن  نوریب  وا  كرد  زا  نم »  » دوخ تسه ، دوخ  اـت  یلو  دـنکیم  شومارف  ار  دوخ 
رب نوگانوگ  ياهنامز  دـنکیم و  ذاختا  دوخ  يارب  فلتخم  هنکما  تسا و  لیدـبت  رییغت و  رد  هتـسویپ  ناسنا  ندـب  هکنیا  اـب  تسین و  يزجت 

صاوخ دوب  يدام  رگا  هک  تسا  نشور  دریذپیمن و  لیدـبت  رییغت و  دوخ  تیعقاو  رد  تسا و  تباث  نم »  » هدربمان تقیقح  درذـگیم ، يو 
. تفریذپیم دشابیم  ناکم  نامز و  رییغت  ماسقنا و  هک  ار  تیدام 

نیرتمک اب  یلو  دوشیم  هداد  تبـسن  زین  حور  هب  صاوخ  نیا  یحور  قلعت  طاـبترا و  هطـساوب  دریذـپیم و  ار  صاوخ  نیا  همه  ندـب  يرآ 
زا همه  يوس ، نآ  يوس و  نیا  لکـش و  نآ  لکـش و  نیا  اـجنآ و  اـجنیا و  زا  مد و  نآ  مد و  نیا  هک  دوشیم  یباـتفآ  ناـسنا  يارب  یهجوت 
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. دسریم يو  هب  ندب  هار  زا  اههیاریپ  نیا  زا  کی  ره  تسا و  هزنم  صاوخ  نیا  زا  حور  دشابیم و  ندب  صاوخ 
دوب يدام  هصاخ  ملع  رگا  هک  تسا  یهیدب  دـشابیم و  يراج  تسا  حور »  » صاوخ زا  هک  ملع »  » روعـش كرد و  هصاخ  رد  نایب  نیا  ریظن 

. تفریذپیم ار  ناکم  نامز و  يزجت و  ماسقنا و  هدام  عبت  هب 
رادقم نیا  تسا و  نوریب  باتک  نیا  شیاجنگ  زا  هک  دراد  دوخ  لابند  هب  يرایسب  ياهخساپ  اهـشسرپ و  زارد و  هنماد  یلقع  ثحب  نیا  هتبلا 

. دومن هعجارم  یمالسا  یفسلف  بتک  هب  دیاب  ثحب  ياصقتسا  يارب  دش و  هتشاذگ  هراشا  ناونع  هب  اجنیا  رد  ثحب  نآ  زا 
مالسا رظن  زا  گرم 

نایم رد  هک  هزور  دـنچ  یگدـنز  نیمه  اهنت  ار  ناسنا  یگدـنز  دـنکیم و  ضرف  يو  يدوبان  ار  ناـسنا  گرم  یحطـس ، رظن  هکنیا  نیع  رد 
ریـسفت يرگید  هـلحرم  هـب  یگدـنز  هـلحرم  کـی  زا  ناـسنا  لاـقتنا  ار  گرم  مالـسا  درادـنپیم ، دـشابیم ، دودـحم  تشذـگرد ، شیاز و 

ار يو  دشابیم ، ندب  زا  حور  ییادج  هک  گرم  تسین و  نآ  يارب  ینایاپ  هک  دراد  ینادـیواج  یناگدـنز  ناسنا  مالـسا ، رظن  هب  دـیامنیم .
گرم زا  شیپ  یگدـنز  هلحرم  رد  يراکدـب  يراکوکین و  هیاپ  رب  نآ  رد  یماکان  ییاورماک و  هک  دـنکیم  تاـیح  زا  يرگید  هلحرم  دراو 

. دشابیم راوتسا 
: دیامرفیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ 

(. 202 « ) دیوشیم لقتنم  يرگید  هناخ  هب  ياهناخ  زا  هکلب  دیوشیم  دوبان  ندرم  اب  هک  دیربم  نامگ  »
خزرب

هک دراد  یتقوم  دودحم و  یناگدنز  کی  یمومع ، زیخاتسر  گرم و  نایم  هلصاف  رد  ناسنا  دوشیم  هدافتـسا  تنـس  باتک و  زا  هچنآ  قبط 
(203  ) تسا . ترخآ تایح  ایند و  تایح  نایم  هطساو  خزرب و 

رارق یـصوصخ  یـسرپزاب  دروم  هداد  ماجنا  اـیند  نیا  رد  هک  يدـب  کـین و  لاـمعا  هتـشاد و  هک  یتاداـقتعا  تهج  زا  گرم  زا  سپ  ناـسنا 
اب هدیدرگ  موکحم  راوگان  خـلت و  ای  اراوگ  نیریـش و  یگدـنز  کی  هب  دـش  هتفرگ  هک  ياهجیتن  قبط  یلامجا ، هبـساحم  زا  سپ  دریگیم و 

(204  ) درب . یم رس  هب  یمومع  زیخاتسر  زور  راظتنا  رد  یگدنز  نامه 
ییاضق نامزاس  کی  هب  هدز  رـس  يو  زا  هک  یلامعا  یگدیـسر  يارب  هک  یـسک  لاح  هب  تسا  هیبش  رایـسب  یخزرب  یگدـنز  رد  ناسنا  لاح 

هب تشادزاب  رد  همکاحم  راظتنا  رد  هاگنآ  دنزادرپب ، شا  هدنورپ  لیمکت  میظنت و  هب  هتفرگ  رارق  یـسرپزاب  ییوجزاب و  دروم  دوش و  راضحا 
. درب رس 

ناکاپ و راوج  تمعن و  تداعـس و  زا  تسا  ناکین  زا  رگا  دربیم  رـس  هب  درکیم ، یگدـنز  اـیند  رد  هک  یتروص  هب  خزرب ، رد  ناـسنا  حور 
. دـنارذگیم لالـض  نایاوشیپ  نیطایـش و  تبحاصم  باذـع و  تمقن و  رد  تسا  نادـب  زا  رگا  دوشیم و  رادروخرب  ادـخ  هاـگرد  ناـبرقم 

: دیامرفیم تداعس  لها  زا  یهورگ  لاح  فصو  رد  لاعتم  يادخ 
َنُوقَزُْری ْمِّهِبَر  َْدنِع  ٌءایْحَا  َْلب  ًاتاْومَا  ِهّللا  ِلیبَس  یف  اُوِلُتق  نیذَّلا  َّنَبَسَْحت  الَو 

ٍۀَمِْعِنب نوُرِْـشبَتْسَی  هّلل  َنُونَزْحَی  ْمُه  ْمِْهیَلَع و ال  ٌفْوَخ  ْنَا ال  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  َْمل  َنیّذلِاب  َنوُرِْـشبَتْسَیَو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهّللا  ُمُهیتآ  اِمب  َنیحِرَف 
(205  ) َنینِمؤُْملا َرْجَا  ُعیُضی  َهّللا ال  نإ  ٍلْضَفَو و  ِهّللا  َنِم 

: ینعی
( برق ماقم  رد   ) ناشدوخ يادـخ  شیپ  دـناهدنز و  هکلب  دـناهدرم  دـناهدش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  یناـسک  ربمغیپ ) يا   ) ربم ناـمگ  هتبلا  »
هب زونه  دنـشابیم و  ناشلابند  هب  هک  نینمؤم  زا  یناسک  هب  دنتـسه و  داش  هداد  ناشیا  هب  دوخ  لضف  زا  ادـخ  هچنآ  زا  دـنوشیم  هداد  يزور 

ادخ و یندشن ) فصو   ) لضف تمعن و  اب  دنهدیم  هدژم  تسین . ناشیا  رب  یهودنا  سرت و  هنوگچیه  هک  دـنهدیم  هدژم  دناهدیـسرن  ناشیا 
.« دنکیمن هابت  عیاض و  ار  نانمؤم  شاداپ  دزم و  ادخ  هکنیا 
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: دیامرفیم دننکیمن ، عورشم  هدافتسا  دوخ  تورث  لام و  زا  ایند  یگدنز  رد  هک  رگید  یهورگ  لاح  فصو  رد  و 
ٍمْوَی یِلا  ٌخَزَْرب  ْمِهئارَو  نم  اُهِلئاق و  َوُه  ٌۀَِـملَک  اهَّنِا  ّـالَک  ُتْکََرت  اـمیف  ًاـِحلاص  ُلَـمْعَا  یّلََعل  ِنوُعِجْرا  َّبر  َلاـق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحَا  َءاـج  اذِا  یّتَح  )

(206 (. ) َنُوثَْعُبی
: ینعی

هن مهد ، ماجنا  یکین  راک  دوخ  هکرت  رد  دـیاش  دـینادرگرب  ایند ) هب   ) ارم ایادـخ ! دـیوگیم  دـسریم  گرم  نانآ  زا  یکی  هب  هک  مد  نآ  ات  »
همادا زیخاتـسر  زور  اـت  هک  تسا  یخزرب  ناـش  شیپ  رد  و  دوـشیمن ) هداد  شوـگ  شنخـس  هب   ) دـیوگیم وا  هک  تسا  ینخـس  نـیا  زگره 

.« دراد
زیخاتسر تمایق -  زور 

نیا زا  یمان  تاروت  هکنیا  نیع  رد  هدنار و  نخس  لیصفت  هب  زیخاتـسر »  » زور زا  هک  تسا  یباتک  اهنت  میرک  نآرق  ینامـسآ ، بتک  نایم  رد 
هدرک دای  ار  زیخاتسر  زور  نوگانوگ ، ياهمان  اب  دروم  اهدص  رد  میرک  نآرق  رد  هدومنن  يرصتخم  هراشا  زج  لیجنا  هدرواین و  نایم  هب  زور 

. تسا هدومن  نایب  لیصفت  هب  یهاگ  لامجا و  هب  یهاگ  دنراد ، زور  نیا  رد  نایناهج  ناهج و  هک  ار  یتشونرس  و 
رکنم  ) نآ دقاف  هک  تسا  مالسا  هناگ  هس  لوصا  زا  یکی  ادخ و  هب  نامیا  زارتمه  زیخاتـسر ) زور   ) ازج زور  هب  نامیا  هک  هداد  رکذت  اهراب  و 

. درادن يدبا  تکاله  زج  یتشونرس  جراخ و  مالسا  نییآ  زا  داعم )
زا ياهعومجم  هک  ینید  توعد  دشابن ، شیپ  رد  یشاداپ  ءازج و  راک و  رد  یباسح  ادخ  بناج  زا  رگا  اریز  تسا ؛ نیمه  زین  رما  تقیقح  و 

دهاوخ يواسم  رثا ، رد  غیلبت  توبن و  هاگتسد  مدع  دوجو و  تشاد و  دهاوخن  رب  رد  يرثا  نیرتمک  تسوا ، یهاون  رماوا و  ادخ و  ياهنامرف 
بلـس تفلک و  زا  یلاخ  نییآ ، عرـش و  تاررقم  زا  يوریپ  نید و  نتفریذـپ  اریز  تشاد ؛ دـهاوخ  ناـحجر  شدوجو  رب  نآ  مدـع  هکلب  دوب 

رب تسد  یعیبط  يدازآ  زا  تفر و  دنهاوخن  نآ  راب  ریز  مدرم  زگره  دشاب  هتـشادن  رب  رد  يرثا  نآ  تعباتم  هک  یتروص  رد  تسین و  يدازآ 
. تشاد دنهاوخن 

. تسا ینید  توعد  لصا  تیمها  اب  لداعم  زیخاتسر ، زور  يروآدای  رکذت و  تیمها  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  و 
هدیدنـسپان و قالخا  بانتجا  اوقت و  تمزالم  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یلماع  نیرتمهم  ءازج  زور  هب  نامیا  هک  دوشیم  نشور  اـجنیا  زا  مه  و 
رد لاعتم  يادـخ  تسا . یهانگ  هزب و  ره  یلـصا  هشیر  نآ ، هب  نتـشادن  نامیا  ای  نتخاـس  شومارف  هکناـنچ  دـنکیم  راداو  گرزب  ناـهانگ 

: دیامرفیم دوخ  باتک 
(207 ( ) ِباسِْحلا َمْوَی  اوُسَن  اِمب  ٌدیدَش  ٌباذَع  ْمَُهل  ِهّللا  ِلیبَس  ْنَع  َنوُّلِضَی  َنیذَّلا  َّنِا  )

: ینعی
.« دندرک شومارف  ار  باسح  زور  هکنیا  لباقم  رد  تخس  تسا  یباذع  ناشیا  يارب  دنوشیم ، هارمگ  هتفر و  نوریب  ادخ  هار  زا  هک  یناسک  »

نینچمه ناهج و  ناسنا و  شنیرفآ  رد  لمأت  تسا . هدش  هتفرگ  یهارمگ  ره  ءاشنم  باسح  زور  یشومارف  همیرک ، هیآ  رد  تسادیپ  هکنانچ 
. دزاسیم نشور  ار  زیخاتسر ) زور   ) يزور نینچ  ندوب  شیپ  رد  ینامسآ  عیارش  فده  ضرغ و  رد 

تکرح زا  یعون  هب  ترورض  روط  هب  هک   ) يراک چیه  هک  مینیبیم  میوشیم  قیقد  دریذپیم ، ققحت  شنیرفآ  رد  هک  ییاهراک  رد  یتقو  ام 
هکلب تسین  بولطم  دوصقم و  لالقتسا  تلاصا و  روط  هب  راک  دوخ  زگره  دباییمن و  ماجنا  تباث  فده  تیاغ و  نودب  تسا ) لمتشم  زین 

دنوشیم هدرمـش  ضرغ  یب  یحطـس  رظن  هب  هک  ییاهراک  رد  یتح  دـشابیم  بولطم  نآ  ساپ  هب  تسا و  یتیاغ  فدـه و  همدـقم  هتـسویپ 
رد هکنانچ  میباییم  راک  عون  بسانم  ییاهـضرغ  اهتیاغ و  مینک  هاـگن  تقد  هب  رگا  اـهنآ  ریاـظن  هناـگچب و  ياـهیزاب  یعیبط و  لاـعفا  دـننام 

هناگچب ياهیزاب  رد  تسا و  نآ  ضرغ  تیاغ و  تسا  نآ  يوس  هب  تکرح  هک  یتیاغ  دشابیم  تکرح  لیبق  زا  امومع  هک  یعیبط  ياهراک 
. تسا نادب  ندیسر  انامه  يزاب  زا  بولطم  هک  یمهو  یلایخ و  تسا  یتیاغ  يزاب  عون  بسانم 
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دهد يزور  دنیرفایب و  امئاد  دهد و  ماجنا  فده  یب  هدوهیب و  راک  هکنیا  زا  تسا  هزنم  ادخ  تسادـخ و  راک  ناهج ، ناسنا و  شنیرفآ  هتبلا 
دهاوخب و ار  یتباث  تیاغ  شنیرفآ  نیا  زا  هکنیا  یب  دنز  مه  هب  دنک و  تسرد  نینچمه  دناریمب و  دهد و  يزور  دنیرفایب و  زاب  دـناریمب و  و 

. دنک بیقعت  ار  ییاجرباپ  ضرغ 
تـشگرب دهاوخن  زاین  یب  يادخ  هب  نآ  هدئاف  دوس و  هتبلا  تسا و  راک  رد  یتباث  ضرغ  فده و  ناسنا ، ناهج و  شنیرفآ  يارب  راچان  سپ 

يرتلماک دوجو  تباث و  شنیرفآ  کی  يوس  هب  ناسنا  ناهج و  هک  تفگ  دیاب  سپ  دش ، دـهاوخ  دـیاع  اههدـیرفآ  يوس  هب  دـشاب  هچ  ره  و 
. دریذپن لاوز  انف و  هک  دنهجوتم 

هورگ ود  هب  مدرم  ینید ، تیبرت  ییادـخ و  یئامنهار  رثا  رد  هک  مینیبیم  میوشیم  قیقد  مدرم  لاـح  رد  ینید  تیبرت  رظن  زا  هک  یتقو  زین  و 
بلغالا یلع  سکعلاب و  هکلب  تسین  راک  رد  يزایتما  زیمت و  یگدـنز  هأشن  نیا  رد  لاح  نیا  اب  دـنوشیم ، مسقنم  ناراکدـب  ناراـکوکین و 

یشکمتس تیمورحم و  هنوگره  ینارذگدب و  يراتفرگ و  اب  ماوت  يراکوکین  دشابیم و  ناراکمتس  ناراکدب و  نآ  زا  تیقفوم  تفرـشیپ و 
. دشابیم

يازج هدربمان  هتـسد  ود  زا  کی  ره  هأشن  نآ  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يرگید  هأشن  هک  تسا  نآ  یهلا  لدـع  ياضتقم  تروص ، نیا  رد 
: دیامرفیم هدومن  هراشا  تجح  ود  نیا  هب  دوخ  باتک  رد  لاعتم  يادخ  دننک . یگدنز  دوخ  لاح  بسانم  مادک  ره  دنبایب و  ار  دوخ  لمع 

(208 (. ) نوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَا ال  َّنِکل  َو  ِّقَْحلِاب  ِّالا  امُهانْقَلَخ  ام  َنیبِعال  امُهَْنَیب  امَو  ضرالا  ِتاومَّسلا و  اَنْقَلَخ  ام  َو  )
: ینعی

میدرکن و قلخ  تحلـصم  تمکح و  يور  زا  قح و  هب  زج  ار  اهنآ   ] میدیرفاین هدوهیب  تساهنآ  نایم  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  ام  »
زا نارفاک  نیا  لاح  هب  ياو  دـندش ، رفاک  ادـخ  هب  هک  تسا  یناسک  ناـمگ  درخ ، زا  رود  لاـمتحا  نیا  [ ) دنتـسین هاـگآ  مدرم  نیا  رثکا  نکل 
رد هک  داد  میهاوخ  رارق  یناسک  دـننام  دـندرک  کین  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ام  ایآ  هدـش ! هداد  هدـعو  رافک  هب  هک  شتآ 

»؟ داد میهاوخ  رارق  روجف  لها  دننام  ار  ناراکزیهرپ  ای  دننکیم ؟ داسفا  نیمز 
: دیامرفیم هدومن ، عمج  هیآ  کی  رد  ار  تجح  ود  ره  هک  رگید  ياج  رد  و 

ُهّللا َقَلَخ  َو  َنوُمُکْحَی  ام  َءاس  ْمُُهتامَم  َو  ْمُهاـیْحَم  ًءاوَس  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلاَـک  ْمُهَلَعَْجن  ْنَا  ِتَّاـئِّیَّسلا  اوُحَرَتْجا  َنیذَّلا  َبِسَح  ْمَا  )
(209 (. ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ْتَبَسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يزُْجِتل  َو  ِّقَْحلِاب  ضرالا  ِتاومَّسلا و 

: ینعی
ماجنا کین  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناـسک  دـننام  ار  ناـنآ  اـم  هک  دـنربیم  ناـمگ  دـناهتخادرپ ، اـهتیانج  مرج و  هب  هک  یناـسک  اـیآ  »

هب دیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ادخ  دننکیم ! هک  تسا  یمکح  دب  دشاب ، ربارب  ناشگرم  یگدنز و  هک  يروط  هب  داد ؟ میهاوخ  رارق  دناهداد 
.« دوش متس  مدرم  هب  هکنیا  یب  دوش  هداد  ازج  هدرک  بسک  دوخ  لمع  اب  هچنآ  هب  سفن  ره  هکنیا  يارب  و  هدوهیب ) هن   ) قح

رگید نایب 
هدـش نایب  نوگانوگ  ياههار  زا  میرک ، نآرق  رد  یمالـسا  فراعم  هک  میدرک  هراشا  باـتک  مود  شخب  رد  نآرق  نطاـب  رهاـظ و  ثحب  رد 

. دوشیم مسقنم  نطاب  رهاظ و  قیرط  ود  هب  یلک  روط  هب  هدربمان  ياههار  تسا و 
حور اب  دراد و  هصاخ  هب  صاصتخا  هک  نطاب  قیرط  فالخ  هب  دشابیم  هماع  هداس  راکفا  حطس  بسانم  هک  تسا  ینایب  رهاظ  قیرط  زا  نایب 

. دوشیم كرد  يونعم  تایح 
ناهج رـسارس  هک  دـنکیم  یفرعم  شنیرفآ  ناهج  قالطالا  یلع  ياورنامرف  ار  لاعتم  يادـخ  دریگیم  همـشچرس  رهاظ  قیرط  زا  هک  یناـیب 
رداص ناهج  يوس  ره  هب  هک  دنتسه  يرماوا  نایرجم  ناربنامرف و  هک  دیرفآ  رامش  زا  نوریب  رایـسب  ناگتـشرف  ناهج  دنوادخ  تسوا ، کلم 

. دنتسه شخب  نآ  لکوم  هک  دراد  ناگتشرف  زا  یصاخ  هورگ  هب  طابترا  نآ  ماظن  شنیرفآ و  زا  شخب  ره  دیامرفیم و 
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اـهمایپ و نـالماح  ناربـمغیپ  دـننک و  يرادربناـمرف  يوریپ و  وا  یهاون  رماوا و  زا  دـیاب  هک  دنتـسه  وا  ناگدـنب  راگدـیرفآ و  زا  ناـسنا  عون 
. تسا هتساوخ  ار  اهنآ  نایرج  هداتسرف و  مدرم  يوس  هب  هک  دنتسه  وا  نیناوق  عیارش و  هدنروآ 

هداد و دب  يازـس  باقع و  دیعو  تیـصعم ، رفک و  هب  هداد و  کین  شاداپ  باوث و  هدعو  تعاطا ، نامیا و  هب  هک  يور  نیا  زا  لاعتم  يادخ 
هورگ ود  يرگید  هأشن  رد  هک  تسا  نیا  وا  لدـع  ياضتقم  تسا و  لداـع  هک  يور  نیا  زا  دومن و  دـهاوخن  هدـعو  فلُخ  هدومرف ، هکناـنچ 

بوخ و یگدـنز  ار  نابوخ  هدرک  ادـج  مه  زا  دـننکیمن  یگدـنز  دوخ  يدـب  یبوخ و  قفاوم  هأشن ، نیا  رد  هک  ار  ناراکدـب  ناراکوکین و 
. دیامن اطع  راوگان  دب و  یگدنز  ار  نادب  اراوگ و 

هرابود گرم  زا  سپ  انثتـسا  نودب  دنـشابیم  هأشن  نیا  رد  هک  ار  ناسنا  هورگ  هدومرف  هک  ياهدعو  دوخ و  لدـع  ياضتقم  هب  لاعتم  يادـخ 
هجیتن رد  دیامرفیم و  يرواد  تواضق و  قحب  ناشیا  نایم  دیامنیم و  یقیقح  یگدیسر  ناشلامعا  تاداقتعا و  تایئزج  هب  دنکیم و  هدنز 

هب یهورگ  دـهدیم ، شدوخ  هب  ار  سک  ره  لمع  شاداپ  دریگیم و  شملاـظ  زا  ار  یمولظم  ره  داد  دـناسریم و  يو  هب  ار  قحیذ  ره  قح 
. دنوشیم موکحم  نادواج  خزود  هب  یهورگ  نادواج و  تشهب 

میظنت فیلات و  تسا  ناسنا  یعامتجا  رکفت  دولوم  هک  يداوم  زا  یلو  دشابیم  تسرد  تسار و  هتبلا  تسا و  میرک  نآرق  يرهاظ  نایب  نیا 
. دشاب رتعیسو  شلمع  عاعش  رت و  یمومع  شا  هدیاف  ات  هدش 

هک دـنمهفیم  یبلاطم  تانایب  نیا  زا  دـنراد ، ییانـشآ  ياهزادـنا  ات  میرک  نآرق  ینطاب  نابز  هب  ياپ و  ياج  قیاقح  تحاـس  رد  هک  یناـسک 
نیا ینطاب  دـصقم  هچنآ  هب  یهاگهاگ  دوخ  ناور  تانایب  لـالخ  رد  زین  میرک  نآرق  تسا و  یناـگمه  هداـس و  مهف  حطـس  زا  رتـالاب  یـسب 

. دنزیم ياهشوگ  تسا ، تانایب 
ریـس اـب  تسا ، ناـسنا  اـهنآ  زا  یکی  هک  دوخ  يازجا  همه  اـب  شنیرفآ  ناـهج  هک  دـناسریم  ًـالامجا  دوخ ، نوگاـنوگ  ياـههراشا  اـب  نآرق 

رد هداد ، همتاخ  دوخ  تکرح  هب  هک  دیسر  دهاوخ  يزور  تسا و  تکرح  رد  ادخ  يوس  هب  تسا ) لامک  هب  ور  هتـسویپ  هک   ) دوخ ینیوکت 
. دهدیم تسد  زا  یلک  هب  ار  دوخ  لالقتسا  تینا و  ییادخ ، يایربک  تمظع و  ربارب 

دشابیم تکرح  رد  دوخ  يادخ  يوس  هب  ناباتش  تسا ، ملع  روعش و  هار  زا  يو  یـصاصتخا  لماکت  ناهج و  يازجا  زا  یکی  هک  زین  ناسنا 
تردق هک  دید  دهاوخ  وا  دومن . دهاوخ  هدهاشم  انایع  ار  هناگیب  يادـخ  یگناگی  تیناقح و  دـیناسر  رخآ  هب  ار  دوخ  تکرح  هک  يزور  و 

فوشکم يو  رب  تسه  هکنانچ  ءیـش  ره  تقیقح  هار  نیمه  زا  تسا و  يدـنوادخ  سدـقم  تاذ  راصحنا  رد  لامک  تفـص  ره  کـلم و  و 
. دش دهاوخ 

ادخ اب  سنا  تفلا و  لاصتا و  طابترا و  ناهج  نیا  رد  حلاص  لمع  نامیا و  هطـساو  هب  ناسنا  رگا  تسا ، تیدبا  ناهج  زا  لزنم  نیتسخن  نیا 
رگا دربیم و  رس  هب  الاب  ملاع  ناکاپ  تبحص  كاپ و  يادخ  راوج  رد  دیآیمن  فصو  هب  زگره  هک  یتداعـس  اب  دشاب  هتـشاد  وا  ناکیدزن  و 

كاپ و يادخ  هب  یتفلا  سنا و  هدیرب و  الاب  ملاع  زا  نآ  هیاپ  یب  نارذگ و  ذیاذل  ناهج و  نیا  یگدنز  هب  يدـنبیاپ  یگتـسبلد و  هطـساو  هب 
. دش دهاوخ  يدبا  یتخبدب  كاندرد و  یباذع  راتفرگ  دشاب  هتشادن  شهاگرد  ناکاپ 

رقتسم ناسنا  نطاب  رد  دب  کین و  لامعا  روص  یلو  دوریم  نایم  زا  تسا و  نارذگ  هأشن  نیا  رد  ناسنا  دب  کین و  لامعا  هک  تسا  تسرد 
. دشابیم وا  هدنیآ  خلت  ای  نیریش  یگدنز  هیامرس  تسوا و  هارمه  دورب  اج  ره  دوشیم و 

: دیامرفیم لاعتم  يادخ  دومن ، هدافتسا  لیذ  تایآ  زا  ناوتیم  ار  هتشذگ  بلاطم 
(210 ( ) یعْجُّرلا َّکِبَر  یِلا  َّنِا  )

: ینعی
.« تسوت يادخ  يوس  هب  اقلطم  تشگرب  »

: دیامرفیم و 
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(211 ( ) ُرُومُْالا ُریصَت  ِهّللا  َیِلا  الَا  )
: ینعی

« ددرگیم رب  ادخ  يوس  هب  روما  همه  دیشاب  هاگآ  »
: دیامرفیم و 

(212 ( ) ِِهّلل ٍِذئمْوَی  ُْرمَْالا  َو  )
: ینعی

.« تسادخ نآ  زا  هرسکی  رما  زورما  »
(213 ( ) یتَّنَج یلُخْداَو  يدابِع  یف  یلُخدْاَف  ًۀَّیضْرَم  ًۀَیِضار  ِّکِبَر  یِلا  یعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَا  ای  )

: ینعی
سپ هدش ، دونـشخ  وت  زا  يدونـشخ و  هک  یلاح  رد  درگرب ، دوخ  يادـخ  يوس  هب  ادـخ ) دای  اب   ) ياهتفای شمارآ  نانیمطا و  هک  سفن  نیا  »

.« نم تشهب  رد  وش  لخاد  نم و  ناگدنب  نایم  رد  وش  لخاد 
: دیامرفیم دوشیم  رشب  دارفا  زا  یضعب  هب  تمایق  زور  هک  یباطخ  تیاکح  رد  و 

(214 ( ) ٌدیدَح َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  َكءاطِع  َْکنَع  انْفَشَکَف  اذه  ْنِم  ًۀَْلفَغ  یف  َْتنُک  ْدََقل  )
: ینعی

.« تسا نیبزیت  زورما  وت  مشچ  هجیتن  رد  میتشادرب و  تمشچ  شیپ  زا  ار  هدرپ  کنیا  ياهدوب  تلفغ  رد  ینکیم  هدهاشم  هک  اهنیا  زا  وت  »
: دیامرفیم دریگیم ) همشچرس  اهنآ  زا  میرک  نآرق  هک  یقیاقح   ) میرک نآرق  لیوأت  دروم  رد 

ُهلیوأت ِّالا  َنوُرُْظنَی  ْلَه 
اوُرِـسَخ ْدَـق  ُلَمْعَن  اّنُک  يذَّلا  َْریَغ  َلَمْعَنَف  ُّدَُرن  َْوا  اَنل  اوُعَفْـشَیَف  َءاعَفُـش  ْنِم  اَنل  ْلَهَف  ِّقَْحلِاب  اّنِبَر  ُلُسُر  ْتَءاـج  ْدَـق  ُلـْبَق  ْنِم  ُهوُسَن  َنیذَّلا  ُلوُقَی  ُُهلی 

(215  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَضَو  ْمُهَسُْفنَا 
: ینعی

ار نآ  ًـالبق  هک  یناـسک  دوـشیم ، دوهـشم  شلیوأـت  هک  يزور  دـنرظتنم  ار  يزیچ  نآ  لـیوأت  زج  دـنریذپیمن ، ار  نآرق  هک  یناـسک  اـیآ  »
: تفگ دنهاوخ  دناهدرک  شومارف 

میوش هدنادرگرب  هکنیا  ای  دننک  تعافـش  ام  يارب  هک  دنتـسه  یناگدننک  تعافـش  زین  ام  يارب  ایآ  سپ  دندمآ  قح  هب  ام ، يادـخ  ناربمغیپ 
مگ دنتـسبیم  هک  ییارتفا  دـندرک و  نایز  ار  دوخ  ياهـسفن  ناـنیا  میهد ؟ ماـجنا  میدادیم ، ماـجنا  هک  لـمع  نآ  زا  ریغ  یلمع  و  اـیند ) هب  )

.« دندومن
: دیامرفیم و 

(216 (. ) ُنیبُْملا ُّقَْحلا  َوُه  َهّللا  َّنَا  َنوُمَْلعَی  َو  َّقَْحلا  ُمُهَنید  ُهّللا  ُمِهیّفَُوی  ٍِذئَمْوَی  )
: ینعی

.« سب تسا و  هدرپ  یب  راکشآ و  یتیعقاو  ادخ  هک  دننادیم  دهدیم و  ار  ناشیا  یعقاو  شاداپ  ادخ  يزور  نینچ  رد  »
: دیامرفیم و 

(217 (. ) ِهیقالُمَف ًاحْدَک  َّکِبَر  یِلا  ٌحِداک  َکَّنِا  ُناْسنَْالا  اَهُّیَا  ای  )
: ینعی

.« درک یهاوخ  تاقالم  ار  وا  سپ  یشابیم  ششوک  رد  دوخ  يادخ  يوس  هب  جنر  اب  وت  ناسنا  يا  »
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: دیامرفیم و 
(218 ( ) ٍتََّال ِهّللا  َلَجَا  َّنإَف  ِهّللا  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَم  )

: ینعی
.« دمآ دهاوخ  هدومرف  ررقم  تاقالم  يارب  ادخ  هک  ار  یعقوم  دشاب  راودیما  ار  ادخ  تاقالم  هک  ره  »

: دیامرفیم و 
(219 (. ) ًادحَا ِّهِبَر  ِةَدابِِعب  ْكِرُْشی  ًاِحلاص و ال  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِّهِبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  )

: ینعی
کیرـش ار  یـسک  دوخ  يادخ  شتـسرپ  رد  دنکب و  راوازـس ) راک   ) حلاص لمع  دـیاب  دـشاب  راودـیما  دوخ  يادـخ  تاقالم  هب  هک  ره  سپ  »

.« دیامنن
: دیامرفیم و 

(220 (. ) یتَّنَج یلُخْداَو  يدابِع  یف  یلُخدْاَف  ًۀَّیضْرَم  ًۀَیِضار  َّکِبَر  یِلا  یعِجِْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَا  ای  )
: دیامرفیم و 

یعَس ام  ُناْسنِْالا  ُرَّکَذَتَی  َمْوَی  يْربُْکلا  ُۀَّماّطلا  ِتَءاج  اذِاَف  )
يرَی ْنَِمل  ُمیحَْجلا  ِتَزُِّرب  َو 

(. يوْءاَْملا َیِه  َۀَّنَْجلا  َّنِاَف  يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَنَو  ِّهِبَر  َماقَم  َفاخ  ْنَم  اـّمَا  َو  يوْءاَْـملا  َیِه  َمیحَْجلا  َّنِاَـف  اْینُّدـلا  َةویَْحلا  ََرثَّا  َو  یغَط  ْنَم  اـّمَاَف 
(221)
: ینعی

يارب هک  یشتآ  دروآیم و  دای  هب  ار  دوخ  ششوک  شالت و  هنوگ  ره  ناسنا  هک  يزور  دیـسر  زیخاتـسر ) زور   ) هیهاد نیرتگرزب  هک  یتقو  »
، دومن باختنا  دوخ  يارب  ار  ایند  یگدنز  هدومن و  نایغط  هک  یـسک  اما  دنوشیم ) هورگ  ود  مدرم  ، ) دـیدرگ راکـشآ  هدـش  نشور  باذـع 

تـشهب درک ، یهن  دنـسپان  هاوخلد  ياوه  زا  ار  دوخ  سفن  هدیـسرت و  دوخ  يادـخ  ماقم  زا  هک  یـسک  اـما  تسوا و  هاـگیاج  هدربماـن  شتآ 
.« سب تسوا و  هاگیاج 

: دیامرفیم لامعا  يازج  تیوه  نایب  رد  و 
(222 (. ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  َنْوَزُْجت  امَّنِا  َمْوَْیلا  اُورِذتْعَت  اوُرَفَک ال  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  )

: ینعی
ماجنا هک  تسا  یلامعا  دوخ  نامه  دوشیم  هداد  امـش  هب  هک  ییازج  زیخاتـسر ) زور   ) زورما دییوجم ، راذـتعا  دـیدش  رفاک  هک  یناسک  يا  »

.« دیدادیم
شنیرفآ یلاوت  رارمتسا و 

هکنانچ دوش  هدیچرب  نایناهج  ناهج و  نیا  طاسب  هک  دیسر  دهاوخ  يزور  درادن و  نایاپ  یب  رمع  تسام ، دوهـشم  هک  شنیرفآ  ناهج  نیا 
: دیامرفیم لاعتم  يادخ  دنکیم ، دییات  ار  انعم  نیمه  نآرق 

(223 (. ) ًیّمَسُم ٍلَجَا  َو  ِّقَْحلِاب  ِّالا  امُهَْنَیب  ام  َو  ضرالا  ِتاومَّسلا و  اَنْقَلَخ  ام  )
: ینعی

هدـش هدرب  ماـن  هک  ینیعم  دودـحم و  تدـم  يارب   ) نیعم لـجا  قـحب و  رگم  تساـهنآ  ناـیم  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  مدـیرفاین  »
«(. تسا
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هدـیچرب زا  سپ  ایآ  تسا ؟ هدوب  یناسنا  هدـش و  هدـیرفآ  يرگید  ناهج  یناسنا ، دوجوم  لـسن  یلعف و  ناـهج  نیا  شیادـیپ  زا  شیپ  اـیآ  و 
، دش دهاوخ  هدیرفآ  یناسنا  دمآ و  دهاوخ  دوجو  هب  يرگید  ناهج  دهدیم ، ربخ  نآ  زا  زین  میرک  نآرق  هک  نایناهج  ناهج و  طاسب  ندـش 
، هدش لقن  تیب  لها  همئا  زا  هک  یتایاور  رد  یلو  یتاراشا ، زج  تفای ، ناوتیمن  میرک  نآرق  رد  ار  اهنآ  حیرص  خساپ  هک  تسا  ییاهـشسرپ 

(224  ) تسا هدش  هداد  تبثم  خساپ  اهشسرپ  نیا  هب 

یسانش ماما   - 4

ماما يانعم 

ای یملع  کلسم  ای  یسایس  مارم  ای  یعامتجا  ریسم  کی  رد  ار  ناشیا  يربهر  هداتفا  یتعامج  شیپ  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  اوشیپ  ماما و 
. دوب دهاوخ  دوخ  هنیمز  عبات  قیض ، تعسو و  رد  دراد  دوخ  هنیمز  اب  هک  یطابترا  هطساو  هب  هتبلا  دریگ و  هدهع  هب  ینید 

زا دهدیم ؛ روتـسد  هتفرگ ، رظن  رد  تهج  ره  زا  ار  رـشب  مومع  یناگدنز  دـش ) نشور  هتـشذگ  ياهلـصف  زا  هکنانچ   ) مالـسا سدـقم  نییآ 
هلخادـم نآ  هرادا  يدرف و  یگدـنز  تهج  زا  زین  يروص  تایح  رد  دـنکیم و  ییاـمنهار  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  يونعم  تاـیح  تهج 

. دیامنیم هلخادم  تموکح )  ) نآ يرادمامز  یعامتجا و  یگدنز  تهج  زا  هکنانچ  دیامنیم 
: دریگ رارق  هجوت  دروم  تسا  نکمم  تهج  هس  زا  مالسا  رد  ینید  یئاوشیپ  اما و  دش ، هدرمش  هک  یتاهج  ربانب 

. يونعم تایح  داشرا  يربهر و  تهج  زا  مالسا و  ماکحا  فراعم و  نایب  تهج  زا  یمالسا و  تموکح  تهج  زا 
هدربمان تاهج  هرادا  يدصتم  هک  یـسک  دراد ، يرورـض  يدنمزاین  هدربمان  تهج  هس  ره  هب  یمالـسا  هعماج  هکنانچ  هک  تسا  دقتعم  هعیش 

هیلع و هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هتبلا  دوش و  نییعت  دـیاب  لوسر  ادـخ و  هیحان  زا  دراد ، هدـهع  هب  تاهج  نآ  رد  ار  تعامج  یئاوشیپ  تسا و 
. تسا هدومرف  نییعت  ادخ  رما  هب  زین  مّلس  هلآ و 

یمالسا تموکح  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ینیشناج  تماما و 

ای هد  ای  رهـش  کی  ای  روشک  کی  دننام  یلکـشتم  هعماج  زگره  هک  دنکیم  كرد  دـیدرت ، هنوگچیه  نودـب  دوخ  يدادادـخ  داهن  اب  ناسنا 
هب وا  هدارا  دزادنا و  راک  هب  ار  هعماج  خرچ  هک  يرادمامز  تسرپرـس و  نودب  دبای ، لیکـشت  ناسنا  نت  دـنچ  زا  هک  هناخ  کی  یتح  هلیبق و 
رد دـهد و  همادا  دوخ  ياقب  هب  دـناوتیمن  دراداو ، دوخ  یعامتجا  هفیظو  هب  ار  هعماج  يازجا  زا  کـی  ره  دـنک و  تموکح  وزج  ياـههدارا 

. دش دهاوخ  راتفرگ  جرم  جره و  هب  شیمومع  عضو  هدش  یشالتم  هعماج  نآ  يازجا  یتقو  نیرتمک 
تیانع هعماج  ياقب  دوخ و  تمس  هب  و  کچوک ) ای  گرزب  هعماج  زا  معا   ) تسا ياهعماج  ياورنامرف  رادمامز و  هک  یـسک  لیلد  نیمه  هب 
رـضاح زگره  دراذـگیم و  دوخ  ياـج  هب  ینیـشناج  هتبلا  دـنک  تبیغ  دوخ  راـک  رـس  زا  تقوم  ریغ  اـی  تقوم  روـط  هب  دـهاوخب  رگا  دراد ،

. دشوپ مشچ  نآ  لاوز  اقب و  زا  هدرک  اهر  دوخ  رس  ار  دوخ  يرادمامز  ییاورنامرف و  ورملق  هک  دوشیمن 
( ار رگید  یـسک  ای   ) ار نانآ  زا  یکی  دنک ، عادو  ار  هناخ  لها  هناخ و  دهاوخیم  ههام  دنچ  ای  هزور  دـنچ  رفـس  يارب  هک  ياهداوناخ  سیئر 
ای نادنمراک  هک  یناکد  بحاص  ای  هسردـم  ریدـم  ای  هسـسؤم  سیئر  دراپـسیم . يو  هب  ار  لزنم  تاروما  هدرک  یفرعم  نیـشناج  دوخ  يارب 

دنکیم عاجرا  يو  هب  ار  نارگید  هدیناشن  دوخ  ياج  هب  ار  نانآ  زا  یکی  تبیغ ، تعاس  دنچ  يارب  یتح  دراد ، تسد  ریز  يدنچ  نادرگاش 
. بیترت نیمه  هب  و 

زا ار  یناشن  نیا  هناگیب  انشآ و  ره  هک  یعامتجا  تسا  ینییآ  تسا و  راوتسا  ترطف  ساسا  رب  تنس  باتک و  صن  هب  هک  تسا  ینید  مالـسا 
زیچ چیه  اب  هدوبن و  راکنا  لباق  زگره  دناهتـشاد  لوذـبم  نید  نیا  تیعامتجا  هب  ربمغیپ  ادـخ و  هک  یتیانع  دـنکیم و  هدـهاشم  نآ  يامیس 
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. تسین هسیاقم  لباق  رگید 
ره درکیمن و  كرت  درکیم ، ادیپ  ذوفن  نآ  رد  مالسا  هک  ییاج  ره  رد  ار  عامتجا  دقع  هلئسم  زین  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ 

تـسد هب  ار  نیملـسم  روما  هرادا  مامز  بصن و  اجنآ  رد  یلماع  یلاو و  تقو  برقا  رد  داتفایم ، نیملـسم  تسد  هب  هک  ياهدـکهد  اـی  رهش 
بترت وحن  هب  هدـنامرف  سیئر و  کی  زا  شیب  دروم ، تیمها  يارب  یهاگ  دومرفیم ، مازعا  داـهج  هب  هک  ییاهرگـشل  رد  یتح  درپسیم  يو 
هتـشک یمود  رگا  و  ار ، یمود  دـش  هتـشک  یلوا  رگا  هک  دومرف  نییعت  سیئر  رفن  راهچ  هتوم » گنج   » رد یتح  دومنیم  بصن  ناـشیا  يارب 

. دنسانشب یهدنامرف  تسایر و  هب  نینچمه …  ار و  یموس  دش 
هنیدم زا  تقو  ره  دومنیمن و  يراذگورف  نیـشناج  بصن  زا  موزل ، دروم  رد  زگره  تشاد و  لماک  تیانع  ینیـشناج  هلئـسم  هب  نینچمه  و 
هرادا يارب  دوبن ، يربخ  زونه  دومنیم و  ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  هک  یعقوم  رد  یتح  درکیم  نیعم  دوخ  ياج  هب  یلاو  دومرفیم ، تبیغ 

داد و رارق  دوخ  نیـشناج  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوب ، شـشیپ  مدرم  زا  هک  ییاـهتناما  نداد  سپ  هکم و  رد  دوـخ  یـصخش  روـما  هزور  دـنچ 
. دومن دوخ  نیشناج  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  شیصخش  ياهراک  نوید و  هب  تبسن  تلحر  زا  سپ  نینچمه 

: دیوگیم هعیش 
دـهدن و رارق  دوخ  نیـشناج  ار  یـسک  دـیامرف و  تلحر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  تسین  روـصتم  زگره  لـیلد ، نیمه  هب 

هلسلس کی  هب  دراد  یگتسب  ياهعماج  شیادیپ  هکنیا  دهدن . ناشن  یمالسا ، هعماج  خرچ  ندینادرگ  نیملـسم و  روما  هرادا  يارب  یتسرپرس 
تموکح کی  هب  دراد  لماک  یگتـسب  نآ  يرادـیاپ  اقب و  و  دـنریذپب ، ًالمع  ار  اهنآ  هعماـج  يازجا  تیرثکا  هک  یکرتشم  موسر  تاررقم و 

يارب ای  دشاب  هتـشاد  کش  نآ  تیمها  شزرا و  رد  یناسنا  ترطف  هک  تسین  ياهلئـسم  دریگب ، هدـهع  هب  ار  اهنآ  لماک  يارجا  هک  ياهلداع 
تیمها و رد  هن  دومن و  کش  ناوتیم  یمالـسا  تعیرـش  تقد  تعـسو و  رد  هن  هک  یلاـح  رد  دـنک  شـشومارف  اـی  دـنامب  هدیـشوپ  یلقاـع 

ناوتیم دومنیم  یگتـشذگدوخ  زا  يراکادـف و  نآ  هار  رد  دوب و  لـئاق  نآ  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  هک  یـشزرا 
دییات زا  هتـشذگ   ) مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  ریبدـت  تردـق  رظن و  تباصا  لقع و  لاـمک  رکف و  غوبن  رد  هن  دومن و  دـیدرت 

. درک هشقانم  ناوتیم  توبن ) یحو و 
لقن نآ ) ریغ  نتف و  باب  رد   ) ثیدـح عماوج  رد  هصاـخ  هماـع و  هک  يرتاوتم  راـبخا  بجوم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ 

. دش یمالسا  هعماج  ریگنماد  شتلحر  زا  سپ  هک  ییاهیراتفرگ  نتف و  زا  دناهدرک ،
ياهیراب دنب و  یب  اهیکاپان و  يادف  ار  كاپ  نییآ  هک  ناشیا  ریغ  ناورم و  لآ  تموکح  دننام  درک ، هنخر  مالسا  هرکیپ  رد  هک  ییاهداسف  و 

دوخ زا  سپ  ياهلاس  نارازه  اهلاس و  ياهیراتفرگ  ثداوح و  تایئزج  زا  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا و  هداد  ربخ  ًالیصفت  دنتخاس ، دوخ 
ای دنک ! تلفغ  دیآ  دوجو  هب  دیوگ ، شگرم  زا  سپ  تاظحل  نیلوا  رد  دـیاب  هک  یعـضو  نیرتمهم  زا  یلو  دـیوگ ، نخـس  و  دـنکن ، تلفغ 

يداع نیرت و  یعیبط  هب  هکنیا  اب  دریگ و  زیچان  هب  رگید ) فرط  زا   ) تیمها نیا  هب  و  فرط ) کی  زا   ) یگداس نیا  هب  يرما  دزرو و  لاـمها 
توکـس یلک  هب  یـشزرا  اب  هلئـسم  نینچ  زا  هدومن و  رداص  روتـسد  اهدص  هلخادم و  ندـیباوخ ، ندیـشون و  ندروخ و  دـننام  اهراک  نیرت 

؟ دیامرفن نییعت  دوخ  ياج  هب  ار  یسک  هدیزرو 
مرکا ربمغیپ  دوب  مزال  زاب  دوب  هدش  راذگاو  ناملـسم  مدرم  دوخ  هب  مالـسا  عرـش  رد  یمالـسا  هعماج  رادـمامز  نییعت  لاحم  ضرف  هب  رگا  و 

اـساسا هک  ياهلئـسم  رد  مدرم  ات  دهدب  تسیاب  یفاک  تاروتـسد  دشاب و  هدرک  صوصخ  نیا  رد  یفاش  تانایب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
. دنشاب رایشه  رادیب و  تسا ، راوتسا  فقوتم و  نآ  هب  نید  رئاعش  تایح  یمالسا و  هعماج  دشر  اقب و 

مامز مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  سپ  هک  یناسک  دوب  رگا  تسین و  يربخ  ینید  روتسد  يوبن و  نایب  نینچ  زا  هکنآ  لاح  و 
نینچمه تخاس و  لقتنم  تیـصو  اب  مود  هفیلخ  هب  ار  تفالخ  لوا  هفیلخ  هک  یتروص  رد  دـندرکیمن  شتفلاخم  دـنتفرگ  تسد  هب  ار  روما 

نآ همان  نییآ  نآ و  ياضعا  شدوخ  هک  يرفن  شـش  ياروش  کی  اب  ار  موس  هفیلخ  مود  هفیلخ  دومن و  تیـصو  شدنزرف  هب  مراهچ  هفیلخ 
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زا سپ  درب و  قیرط  نیا  هب  ار  تفالخ  هدومن  راداو  حلـص  هب  روز  هب  ار  نسح  ماما  هیواـعم  دروآ و  راـک  يور  دوب ، هدرک  میظنت  نییعت و  ار 
اهنآ ریغ  دودـح و  هماقا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج و  زا  ینید  رئاعـش  اجیردـت  دـش و  لیدـبت  یثوروم  تنطلـس  هب  تفالخ  نآ 

(225  ) دیدرگ . بآرب شقن  مالسا  عراش  یعاسم  درک و  ترجه  هعماج  زا  يرگید  زا  سپ  یکی 
ترطف يایحا  هک  مالسا  نییآ  یساسا  رظن  رد  قمعت  ناسنا و  يالقع  هرمتسم  هریس  رشب و  يرطف  كرد  رد  يواکجنک  ثحب و  هار  زا  هعیش 
ریگنماد هک  ییاهیراتفرگ  هتـسویپ و  عوقو  هب  تلحر  زا  سپ  هک  يروآ  فسا  ثداوح  هعلاطم  مرکا و  ربمغیپ  یعاـمتجا  شور  و  دـشابیم ،

نیا هب  ددرگیم ، رب  ترجه  هیلوا  نورق  یمالـسا  ياهتموکح  يراگنا  لهـس  یهاتوک و  رد  لیلحت  هیزجت و  هب  هتـشگ و  نیملـسم  مالـسا و 
تسا هدیـسر  ربمغیپ  نیـشناج  ماما و  نییعت  صوصخ  رد  یفاک  صن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هیحان  زا  هک  دسریم  هجیتن 

تلزنم و ثیدح  قح و  ثیدح  نیلقث و  ثیدح  هنیفـس و  ثیدح  و  ( 226  ) ریدغ ثیدح  تیالو و  هیآ  دـننام  یعطق  رتاوتم  رابخا  تایآ و 
اهنآ يور  یشوپرس  هدش و  لیوأت  یعاود  ياهراپ  هب  رظن  یلو  دنراد  هتـشاد و  تلالد  انعم  نیا  هب  اهنآ  ریغ  نیبرقا و  هریـشع  توعد  ثیدح 

. تسا هدش  هتشاذگ 

هتشذگ نانخس  دییات  رد 

: دومرف ترضح  نآ  دنتشاد  روضح  هباحص  زا  یعمج  دوب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  يرامیب  ياهزور  نیرخآ 
نیرـضاح زا  یـضعب  دیوشن ، هارمگ  زگره  نآ ) تیاعر  اب   ) نم زا  سپ  هک  مسیونب  يزیچ  امـش  يارب  ات  دیروایب  نم  يارب  يذغاک  تاود و 

: دنتفگ
: دومرف مرکا  ربمغیپ  دش . دنلب  راضح  يوهایه  هاگنآ  تسا !! سب  ام  يارب  ادخ  باتک  دیوگیم  نایذه  درم  نیا 

(. 227 « ) دننک وهایه  دیابن  يربمغیپ  شیپ  اریز  دیور ؛ نوریب  نم  شیپ  زا  دیزیخرب و  »
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  میمـصت  ندـش  یلمع  زا  هیـضق  نیا  رد  هک  یناسک  هکنیا  هب  هجوت  هتـشذگ و  لصف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
ار هفیلخ  باختنا  هکنیا  هژیو  هب  دندش و  دنمهرهب  یباختنا  تفالخ  زا  زور  نامه  يادرف  هک  دندوب  یـصاخشا  نامه  دندرک  يریگولج  مّلس 

ربمغیپ دوصقم  هک  دومن  کش  ناوتیم  ایآ  دـنداد  رارق  هتفای  ماجنا  راک  ربارب  رد  ار  نانآ  هدومن ، شناکیدزن  مالّـسلا و  هیلع  یلع  عالطا  یب 
؟ دوب مالّسلا  هیلع  یلع  یفرعم  دوخ و  نیشناج  صخش  نییعت  الاب  ثیدح  رد  مرکا 

هن دوش  فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  نآ  رثا  رد  هک  دوب  لاق  لیق و  داـجیا  نخـس  نیا  زا  دوصقم  و 
ربمغیپ زا  يرامیب  تدم  مامت  رد  هکنیا  زا  هتشذگ  ًالوا : اریز  دشاب ؛ روظنم  ضرم ) هبلغ  هار  زا  نتفگ  ياجبان  نخس   ) نآ يدج  يانعم  هکنیا 

یناملـسم ینید ، نیزاوم  يور  تسا ، هدرکن  لـقن  مه  یـسک  هدـشن و  هدینـش  اـجبان  فرح  کـی  یّتح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا 
. دهد تبسن  ییوگ  هدوهیب  نایذه و  هب  تسا  نوصم  یهلا  تمصع  اب  هک  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  دناوتیم 

اجبان تابثا  يارب  دوبن و  تسا ) سب  ام  يارب  ادـخ  باتک   ) يدـعب هلمج  يارب  یلحم  دوب ، شیدـج  ياـنعم  نخـس  نیا  زا  روظنم  رگا  اـیناث :
ربمغیپ نخـس  هب  يزاین  نآرق  دوجو  اب  هکنیا  اـب  هن  دـشیم  لالدتـسا  شیراـمیب  اـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  نخـس  ندوب 
ضرتفم ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  ادـخ ، باتک  نامه  هک  دـنامب  هدیـشوپ  تسیابن  یباحـص  رفن  کی  يارب  اریز  تسین ؛

لمع يدازآ  راـیتخا و  هنوـگچیه  لوـسر ، ادـخ و  مکح  ربارب  رد  مدرم  میرک  نآرق  صن  هب  هداد و  رارق  ادـخ  نخـس  ار  شنخـس  هعاـطلا و 
. دنرادن

همانتیصو هفیلخ ، رما  هب  نامثع  هک  یتقو  درک  تیصو  مود  هفیلخ  تفالخ  هب  يو  تفای و  رارکت  لوا  هفیلخ  توم  ضرم  رد  قافتا  نیا  اثلاث :
هراب رد  دوب  هتفگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هراب  رد  هک  ار  ینخـس  مود  هفیلخ  لاح  نیا  اب  دش  شوهیب  هفیلخ  تشونیم ، ار 

(228  ) درکن . رارکت لوا  هفیلخ 
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: دیوگیم يو  دیامنیم ، فارتعا  تقیقح  نیا  هب  ( 229  ) سابع نبا  ثیدح  رد  مود  هفیلخ  اهنیا  زا  هتشذگ 
. مدز مه  هب  تحلصم  تیاعر  يارب  یلو  دنک ، لیجست  ار  یلع  تفالخ  دهاوخیم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هک  مدیمهف  نم 

: دیوگیم
دنتفریمن نآ  راب  ریز  شیرق  درکیم و  راداو  تسار  هار  قح و  هب  ار  مدرم  تسشنیم  تفالخ  هب  رگا  یلو  ( 230  ) دوب یلع  نآ  زا  تفالخ 

 ]!!![ میدز رانک  تفالخ  زا  ار  يو  يور  نیا  زا 
هفیلخ يارب  هک  یعقوم  دومن ، كرت  فلختم  رطاـخ  يارب  ار  قح  هن  دومن  راداو  قح  هب  ار  قح  زا  فلختم  دـیاب  ینید  نیزاوم  قبط  هکنیا  اـب 

: تفگ داد و  گنج  روتسد  دنزرویم ، عانتما  تاکز  نداد  زا  ناملسم  لیابق  زا  یعمج  هک  دندروآ  ربخ  لوا 
مامت تمیق  ره  هب  هک  دوب  نیا  نخس  نیا  زا  دارم  هتبلا  و  ( 231  ) مگنجیم ناشیا  اب  دنهدن  نم  هب  دندادیم  ادخ  ربمغیپ  هب  هک  ار  یلاقع  رگا 

. دوب رت  شزرا  اب  رتمهم و  لاقع  کی  زا  هقح  تفالخ  عوضوم  هتبلا  دوش  ایحا  قح  دیاب  دوش 

هّیهلا فراعم  نایب  رد  تماما 

شنیرفآ نیوکت و  هار  زا  شنیرفآ  عاونا  زا  عون  ره  یمومع ، تیاده  يرورـض  تباث و  نوناق  قبط  هک  تشذگ  یـسانش  ربمغیپ  ياهثحب  رد 
. دوشیم يربهر  تیاده و  دوخ  یعون  تداعس  لامک و  يوس  هب 

رد یعامتجا ، رکفت  ینیب و  عقاو  هزیرغ  هار  زا  تسین و  انثتـسم  یمومع  نوناق  نیا  تیلک  زا  تسا  شنیرفآ  عاونا  زا  یکی  هک  زین  ناـسنا  عون 
هلـسلس کـی  دـیاب  رگید : تراـبع  هب  دـیامن و  نیماـت  ار  شترخآ  اـیند و  تداعـس  هک  دوش  تیادـه  دـیاب  یـصاخ  شور  هب  دوخ  یگدـنز 

دروآ تسد  هب  ار  دوخ  یناسنا  لامک  تداعـس و  ات  دنک  قیبطت  اهنآ  هب  ار  دوخ  یگدـنز  شور  هدومن  كرد  ار  یلمع  فیاظو  تاداقتعا و 
یحو و  » ماـن هب  تسا  يرگید  هار  هکلب  تسین  لـقع  هار  دوشیم  هدـیمان  نید »  » ماـن هب  هک  یگدـنز  هماـنرب  نیا  كرد  هار  هک  دـش  هتفگ  و 

! دوشیم تفای  ادخ ) ناربمغیپ   ) ایبنا مان  هب  تیرشب  ناهج  ناکاپ  زا  یخرب  رد  هک  توبن »
اهنآ نتـسب  راک  هب  رثا  رد  ات  دـنناسریم ، مدرم  هب  هتـشاد  تفایرد  ادـخ  بناج  زا  یحو  هلیـسو  هب  ار  مدرم  یناـسنا  فیاـظو  هک  دـنناربمغیپ 

نینچمه دناسریم ، توبث  هب  رشب  دارفا  نایم  رد  ار  یکرد  نینچ  ترورض  موزل و  هکنانچ  لیلد  نیا  هک  تسا  نشور  دننک . تداعـس  نیمات 
توبث هب  دـنناسرب ، مدرم  هب  موزل  تروص  رد  دـننک و  ظـفح  ار  هماـنرب  نیا  هدروخن  تسد  هرکیپ  هک  ار  يدارفا  شیادـیپ  ترورـض  موزل و 

. دناسریم
، دـننک میلعت  مدرم  هب  هدومن  كرد  یحو  هار  زا  ار  یناسنا  فیاظو  هک  دـنوش  ادـیپ  یـصاخشا  تسا  مزـال  ییادـخ  تیاـنع  هار  زا  هکناـنچ 
هضرع و مدرم  هب  موزل  تروص  رد  دـنامب و  ظوفحم  یناسنا  ناهج  رد  هشیمه  يارب  ینامـسآ  یناسنا  فیاظو  نیا  هک  تسا  مزال  ناـنچمه 

. دسرب فرصم  هب  موزل  تقو  رد  دشاب و  ظوفحم  ناشدزن  ادخ  نید  هک  دنشاب  هتشاد  دوجو  یصاخشا  هتسویپ  ینعی  دوش  میلعت 
هکنانچ دوشیم  هدیمان  ماما »  » هتفای صاصتخا  تمـس  نیا  هب  ادخ  بناج  زا  تسا و  ینامـسآ  نید  يرادـهگن  ظفح و  يدـصتم  هک  یـسک 
نکمم دراد و  مان  یبن »  » دشابیم ادخ  بناج  زا  ینامسآ  عیارش  ماکحا و  تفایرد  ذخا و  يدصتم  توبن و  یحو و  حور  لماح  هک  یـسک 

، درکیم تابثا  ار  ناربمغیپ  تمـصع  هدربمان  لیلد  هکنانچ  دنـشاب و  ادج  مه  زا  تسا  نکمم  دنوش و  عمج  اجکی  رد  تماما  توبن و  تسا 
هتـشاد رـشب  نایم  رد  یغیلبت  لباق  هدروخن و  تسد  یعقاو  نید  هشیمه  يارب  ادخ  دیاب  اریز  دنکیم ؛ تابثا  زین  ار  نایاوشیپ  همئا و  تمـصع 

. ددنبن تروص  ییادخ  تینوصم  تمصع و  نودب  انعم  نیا  دشاب و 

ماما یبن و  نایم  قرف 
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نتفرگ ینعی  یحو  لصا  ردقنیمه  دریگیم ، ماجنا  ناربمغیپ  هطساو  هب  هک  ینامسآ  عیارش  ماکحا و  نتشاد  تفایرد  دروم  رد  هتشذگ  لیلد 
يرارمتـسا و تسا  يرما  اعبط  هک  نآ  يرادـهگن  ظـفح و  فـالخ  هب  ار  نآ  یگـشیمه  رارمتـسا و  هن  دـنکیم  تاـبثا  ار  ینامـسآ  ماـکحا 

ینامـسآ نید  هدنرادهگن  هک  ماما  دوجو  یلو  دـشاب  هتـشاد  دوجو  رـشب  نایم  رد  يربمغیپ  هتـسویپ  درادـن  موزل  هک  تساجنیا  زا  و  موادـم ،
باتک رد  لاعتم  يادخ  دنسانشن و  ای  دنسانشب  دوشیمن ، یلاخ  ماما  دوجو  زا  يرشب  هعماج  زگره  تسا و  مزال  رشب  نایم  رد  هتسویپ  تسا ،

: دیامرفیم دوخ 
(232 (. ) َنیِرفاِکب اِهب  اوُْسَیل  ًامْوَق  اِهب  اْنلَّکَو  ْدَقَف  ِءالُؤه  اِهب  ْرُفْکَی  ْنِاَف  )

: ینعی
رفاک نآ  هب  زگره  هک  میا  هدرک  لکوم  نآ  هب  ار  یهورگ  ام  دندرواین  نامیا  نارفاک  دـنکیمن -  فلخت  زگره  هک  ام -  تیادـه  هب  رگا  «و 

.« دش دنهاوخن 
ینامسآ و تعیرش  ذخا   ) ییاوشیپ يربمغیپ و  بصنم  ود  ره  ياراد  درف  کی  دوشیم و  عمج  یهاگ  تماما  توبن و  دش ، هراشا  هکنانچ  و 

دوجو یقح  ماما  رـصع  ره  رد  تسا  یلاخ  ناربمغیپ  زا  هک  ياهنمزا  رد  هکناـنچ  دـنوشیم  ادـج  مه  زا  یهاـگ  دوشیم و  نآ ) ناـیب  ظـفح 
. دناهتشادن دوجو  هشیمه  دودحم و  ادخ  ناربمغیپ  ددع  تسا  یهیدب  دراد و 

: دیامرفیم میهاربا  ترضح  هراب  رد  هکنانچ  تسا  هدومرف  یفرعم  تماما  هب  ار  ناربمغیپ  زا  یعمج  دوخ  باتک  رد  لاعتم  يادخ 
(233 (. ) َنیِملاّظلا يِدْهَع  ُلانَی  َلاق ال  یتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َلاق  ًاماِما  ِساّنِلل  َُکلِعاج  ّینِا  َلاق  َّنُهَّمَتَاَف  ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیهْربِا  یلَْتبا  ِذِا  َو  )

: ینعی
: دومرف دیناسر ، رخآ  هب  هدرک و  مامت  ار  اهنآ  سپ  درک  ناحتما  ییاه  هملک  هب  ار  وا  میهاربا  يادخ  هک  یتقو  »

.« دسریمن ناراکمتس  هب  نم  نامرف  دهع و  دومرف  نم ، نادنزرف  زا  تفگ و  میهاربا  مهدیم ، رارق  اوشیپ  ماما و  مدرم  يارب  ار  وت  نم 
: دیامرفیم و 

(234 (. ) انِْرمَِاب َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَا  ْمُهاْنلَعَجَو  )
: ینعی

.« دندرکیم يربهر  تیاده و  ام  رما  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  ناشیا  ام  «و 

لامعا نطاب  رد  تماما 

رالاس هلفاق  تسوا  دراد و  يربهر  ییاوشیپ و  تمـس  زین  نطاب  رد  نانچمه  تسامنهار ، اوشیپ و  مدرم ، لامعا  رهاظ  هب  تبـسن  هکنانچ  ماما 
. دومن هجوت  دیاب  نیریز  همدقم  ودب  تقیقح  نیا  ندش  نشور  يارب  دنکیم . ریس  ادخ  يوس  هب  نطاب  هار  زا  هک  تیناسنا  ناوراک 

يدبا یعقاو و  یتخبدب ) یتخبشوخ و   ) تواقش تداعس و  هلیـسو  هناگی  ینامـسآ  نایدا  ریاس  مالـسا و  رظن  هب  هک  تسین  دیدرت  ياج  لّوا :
ار اهنآ  يدـب  یکین و  يدادادـخ  داهن  ترطف و  هار  زا  مه  دـنکیم و  شمیلعت  ینامـسآ  نید  هک  تسوا  دـب  کین و  لاـمعا  اـنامه  ناـسنا ،

. دیامنیم كرد 
یهن و رما و  تروص  رد  نامدوخ ، یعامتجا  نابز  اب  رـشب  هورگ  ام  رکفت  زرط  بسانم  ار  لاـمعا  نیا  توبن  یحو و  هار  زا  لاـعتم  يادـخ  و 
رب لمتـشم  هک  ینیریـش  دـیواج  یگدـنز  نارادربنامرف ، ناراکوکین و  يارب  اهنآ ، درمت  تعاط و  لباقم  رد  هدومرف و  ناـیب  عیبقت  نیـسحت و 

یتخبدب و هنوگره  نمـضتم  هک  یخلت  دیواج  یگدنز  نارگمتـس  ناراکدب و  يارب  هداد و  دـیون  دـشابیم ، ناسنا  یلامک  ياهتـساوخ  همه 
. تسا هداد  ربخ  دشابیم  یماکان 

نامزاس نیا  درادن و  یعامتجا  رکفت  ام  دـننام  تسام ، روصت  زا  رتالاب  تهج  ره  زا  هک  شنیرفآ  يادـخ  هک  تسین  دـیدرت  کش و  ياج  و 
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درادـن و دوـجو  اـم  یعاـمتجا  یگدـنز  زا  نوریب  رد  شاداـپ  دزم و  یهن و  رما و  يربناـمرف و  ییاورناـمرف و  یگدـنب و  ییاـقآ و  يدادرارق 
دراد و یگتـسب  یعقاو  طباور  قبط  ادخ  شنیرفآ  هب  زیچ  ره  شیادـیپ  یتسه و  نآ  رد  هک  تسا  شنیرفآ  هاگتـسد  انامه  ییادـخ  هاگتـسد 

. سب
تـسا یفراعم  قیاقح و  هب  لمتـشم  نید  هدش  هراشا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  تانایب  و  ( 235  ) میرک نآرق  رد  هکناـنچ  و 

ام يارب  تسا ، مهف  لباق  ام  هب  تبـسن  هک  ینابز  اب  بسانم و  ام  رکف  حطـس  اب  هک  ینایب  اب  ار  اهنآ  لاعتم  يادـخ  هک  ام  يداع  مهف  زا  رتـالاب 
. تسا هدومرف  لزان 

هطبار تسه ، یگدنز  تایـصوصخ  یگدنز و  زا  تیدبا  ناهج  رد  هچنآ  نایم  دب و  کین و  لامعا  نایم  هک  تفرگ  هجیتن  دـیاب  نایب  نیا  زا 
. تسا نآ  دولوم  ادخ  تساوخ  هب  هدنیآ  یگدنز  یشوخان  یشوخ و  هک  تسا  رارقرب  یعقاو 

نوهرم وا  هدنیآ  یگدنز  یگنوگچ  هک  دیآیم  دوجو  هب  یتیعقاو  ناسنا  نورد  رد  دب ، کین و  لامعا  زا  کی  ره  رد  رت : هداس  ترابع  هب  و 
. تسا نآ 

نکب و  » ظفل اب  یبرم  زا  هک  ییاهروتـسد  زج  يو  دریگیم ، رارق  تیبرت  تحت  هک  تسا  یکدوک  دـننام  تسرد  دـمهفن ، اـی  دـمهفب  ناـسنا 
هطـساو هب  تیبرت  ماـیا  ندـینارذگ  ندـش و  گرزب  زا  سپ  یلو  دـمهفیمن  يزیچ  دـهدیم ، ماـجنا  هک  ییاـهراک  رکیپ  دونـشیم و  نـکن »

ياهروتـسد ماجنا  زا  رگا  دش و  دهاوخ  لیان  يدنمتداعـس  یگدـنز  هب  عامتجا  رد  هدرک  اّیهم  دوخ  نطاب  رد  هک  ياهدـنزرا  یحور  تاکلم 
. تشاد دهاوخن  ياهرهب  یتخبدب  زج  دشاب ، هدز  زاب  رس  دوخ  هاوخکین  یبرم 

روتـسد نتـسب  راک  هب  نتفرگ و  زج  يو  دیامنیم  تموادـم  یـصوصخم  شزرو  اذـغ و  اود و  هب  کشزپ  روتـسد  قبط  هک  یـسک  دـننام  ای 
یتسردنت ءادبم  هک  دنکیم  ادیپ  دوخ  یلخاد  نامتخاس  رد  یصاخ  تلاح  مظن و  روتـسد ، ماجنا  اب  یلو  درادن  راک  رـس و  يزیچ  اب  کشزپ 

. تسا یبایماک  یشوخ و  هنوگ  ره  و 
دـشر دریگیم و  همـشچرس  يو  لامعا  زا  هک  دراد  يونعم ) تایح   ) ینطاب يرگید  تایح  يرهاـظ ، تاـیح  نیا  نطاـب  رد  ناـسنا  هصـالخ 

. دراد نآ  هب  لماک  یگتسب  ارس ، نآ  یگدنز  رد  يو  یتخبدب  یتخبشوخ و  دنکیم و 
يرگید حور  رگید و  تایح  نامیا  لها  ناراـکوکین و  يارب  يرایـسب  ( 236  ) تایآ رد  دـنکیم و  دـییات  ار  یلقع  نایب  نیا  زین  میرک  نآرق 

زین يوبن  تانایب  رد  دنادیم و  ناسنا  هارمه  هتـسویپ  ار  لامعا  ینطاب  جـیاتن  دـیامنیم و  تابثا  حور  نیا  زا  رت  نشور  تایح و  نیا  زا  رتالاب 
(237  ) تسا . هدش هراشا  رایسب  انعم  نیمه  هب 

لماع دوخ  هتفگ  هب  شدوخ  هک  یلاح  رد  دـنک  ییامنهار  دـب  ای  کین  يرما  هب  ار  یـسک  ام  زا  یکی  هک  دـتفایم  قاـفتا  رایـسب  هکنیا  مود :
هک ینید  هب  ناـشیا  دـنکیمن  ادـیپ  ققحت  لاـح  نیا  تسادـخ ، رما  هب  ناـشیربهر  تیادـه و  هک  ناـماما  ناربـمغیپ و  رد  زگره  یلو  دـشابن 

ناشدوخ دنهدیم ، قوس  ار  مدرم  هک  يونعم  تایح  يوس  هب  دنلماع و  زین  ناشدوخ  دناهتفرگ ، هدهع  هب  ار  نآ  يربهر  دننکیم و  تیادـه 
تیاده دراپـسیمن و  شتـسد  هب  ار  نارگید  تیاده  دنکن  تیادـه  دوخ  ار  یـسک  ات  ادـخ  اریز  دنـشابیم ؛ يونعم  تایح  نامه  ياراد  زین 

: دروآ تسد  هب  ار  لیذ  جیاتن  ناوتیم  نایب  نیا  زا  تسین . رادرب  فلخت  زگره  ییادخ  صاخ 
زیاـح ار  لوا  ماـقم  دـننکیم ، تیادـه  توعد و  نآ  يوس  هب  هک  ینید  يونعم  تاـیح  لاـمک  رد  تما  نآ  ماـما  ربمغیپ و  یتما ، ره  رد   - 1

. دندجاو ار  نآ  يونعم  تایح  هدوب و  لماع  ناشدوخ  توعد  هب  دیاب  دیاش و  هکنانچ  اریز  دنشابیم ؛
. دنلضفا همه  زا  دنتسه  همه  ربهار  ورشیپ و  دنلوا و  نوچ   - 2

زین يونعم  تایح  هلحرم  رد  تسامنهار  ربهر و  يرهاظ  لامعا  هلحرم  رد  هکنانچ  دراد  هدهع  هب  ادخ  رما  هب  ار  یتما  يربهر  هک  یـسک   - 3
(238  ) دنک . یم ریس  وا  يربهر  اب  لامعا  قیاقح  ربهر و 
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مالسا نایاوشیپ  همئا و 

تما نایم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  مالسا  رد  دوشیم ، هتفرگ  هجیتن  هتشذگ  ياهلصف  زا  هکنآ  بسح  هب 
. دوب دهاوخ  هدوب و  ادخ  بناج  زا  بوصنم ) ياوشیپ   ) یماما هتسویپ  یمالسا 

زا ناـش  همه  هکنیا  رد  ناـشیا و  ددـع  رد  ناـشیا و  فیـصوت  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  ( 239  ) یهوبنا ثیداـحا  و 
. تسا هدش  لقن  دوب ، دهاوخ  ناشنیرخآ  ناشیا و  زا  دوعوم » يدهم   » هکنیا رد  دنربمغیپ و  تیب  لها  زا  دنشیرق و 

تسا و هدش  دراو  تسا  لوا  ماما  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  تماما  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  ( 240  ) صوصن نینچمه  و 
ناگتشذگ بیترت  نیمه  هب  مود و  ماما  تماما  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یعطق  صوصن  نینچمه 

. دناهدومن یعطق  صن  ناشناگدنیآ  تماما  هب  همئا 
: تسا بیترت  نیا  هب  ناشسدقم  ياهمان  دنشابیم و  نت  هدزاود  مالسا  همئا  صوصن ، نیا  ياضتقم  هب 

بلاط یبا  نب  یلع   - 1
یلع نب  نسح   - 2

یلع نب  نیسح   - 3
نیسح نب  یلع   - 4

یلع نب  دمحم   - 5
دمحم نب  رفعج   - 6

رفعج نب  یسوم   - 7
یسوم نب  یلع   - 8

یلع نب  دمحم   - 9
دمحم نب  یلع   - 10

یلع نب  نسح   - 11
مالّسلا مهیلع  يدهم   - 12

ع)  ) ماما هدزاود  یگدنز  خیرات  زا  یلامجا 

لّوا ماما 

هک دوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  يومع  مشاه ، ینب  خیـش  بلاطوبا  دـنزرف  يو  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
تیامح ترـضح  نآ  زا  دوب  هدـنز  ات  زین  تثعب  زا  سپ  دوب و  هدرک  گرزب  هداد و  ياج  دوخ  هناخ  رد  هدومن و  یتسرپرـس  ار  مرکا  ربمغیپ 

. دومن عفد  يو  زا  ار  شیرق  هصاخ  برع و  رافک  ّرش  درک و 
قافتا نآ  یلاوح  هکم و  رد  هک  یطحق  رثا  رد  لاس  شش  زا  سپ  دش و  دلوتم  تثعب  زا  شیپ  لاس  هد  روهشم ) لقن  هب  انب   ) مالّسلا هیلع  یلع 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  دوخ  يومع  رسپ  هناخ  هب  ردپ  هناخ  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  تساوخرد  هب  انب  داتفا ،
(241  ) دمآرد . ترضح نآ  میقتسم  شرورپ  یتسرپرس و  تحت  دیدرگ و  لقتنم  مّلس  و 

ینامسآ یحو  ارح » راغ   » رد راب  نیتسخن  يارب  دش و  لیان  توبن  تبهوم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هک  لاس  دنچ  زا  سپ 
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و ( 242  ) دروآ نامیا  ترضح  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  دومرف ، ار  لاح  حرش  دش ، دوخ  هناخ  رهش و  راپسهر  راغ  زا  هک  یتقو  دیـسر  يو  هب 
: دومرف هدومن  توعد  دوخ  نید  هب  عمج و  ار  دوخ  کیدزن  نادنواشیوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هک  یسلجم  رد  زاب 

دروآ نامیا  دش و  دنلب  دوخ  ياج  زا  هک  یسک  اهنت  دوب ، دهاوخ  نم  ریزو  یصو و  هفیلخ و  دریذپب  ارم  توعد  امـش  زا  هک  یـسک  نیتسخن 
(243  ) دومن اضما  شا  هراب  رد  ار  دوخ  ياههدعو  تفریذپ و  ار  وا  نامیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع 
ار هناـگی  يادـخ  ریغ  زگره  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  دروآ و  ناـمیا  هک  مالـسا  رد  تسا  یـسک  نیتسخن  مالّـسلا  هیلع  یلع  يور  نیا  زا  و 

. دیتسرپن
بـش رد  دومن و  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  ترـضح  نآ  ات  دوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  مزالم  هتـسویپ  مالّـسلا  هیلع  یلع 
باوخ رتسب  رد  ار  ترـضح  نآ  هناخ و  هب  بش  رخآ  دنتـشاد  میمـصت  دندوب و  هدرک  هرـصاحم  ار  ترـضح  نآ  هناخ  رافک  هک  زین  ترجه 
هدـمآ نوریب  هناـخ  زا  ترـضح  نآ  هدـیباوخ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  رتـسب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنیامن ، هعطق  هعطق 

(244  ) دیدرگ . هنیدم راپسهر 
نز ود  اـب  ار  ربمغیپ  رتخد  دوخ و  رداـم  هدرک ، در  شناـبحاص  هب  ار  مدرم  ياـهتناما  دوب ، هدرک  هک  یتیـصو  قباـطم  ترـضح  نآ  زا  سپ  و 

(245  ) دومن . تکرح هنیدم  هب  هتشادرب  رگید 
دزن و رانک  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  یتولجو  تولخ  چیه  رد  ترضح  نآ  دوب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  مزالم  زین  هنیدم  رد 

. دومن جیوزت  يو  هب  ار  همطاف  دوخ  هبوبحم  رتخد  هناگی 
(246  ) داد . رارق دوخ  ردارب  ار  وا  تسبیم  توخا  دقع  دوخ  باحصا  نایم  هک  یعقوم  رد  و 

نآ هک  كوبت  گنج  زج  دش  رضاح  دوب  هدومرف  تکرـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  اهگنج  همه  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
دینادرگن و يور  یفیرح  چیه  زا  تشاذـگن و  بقع  هب  ياپ  یگنج  چـیه  رد  و  ( 247  ) دوب هدیناشن  دوخ  ياج  هب  هنیدم  رد  ار  وا  ترـضح 

: دومرف ترضح  نآ  هکنانچ  درکن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  تفلاخم  يرما  چیه  رد 
(248 .« ) دنوش یمن . ادج  یلع  زا  قح  قح و  زا  یلع  زگره  »

، دوب زاتمم  ربمغیپ  باحصا  نایم  رد  دمآرـس و  ینید  لئاضف  همه  رد  هکنیا  اب  تشاد و  لاس  مرکا 33  ربمغیپ  تلحر  زور  مالّسلا  هیلع  یلع 
اب هتخیر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  شیپاشیپ  اهگنج  رد  هک  ییاـهنوخ  هطـساو  هب  مدرم  تسا و  ناوج  يو  هکنیا  ناونع  هب 
ار هناخ  هشوگ  زین  يو  دـش . عطق  یلک  هب  یمومع  تانوؤش  زا  ترـضح  نآ  تسد  بیترت  نیا  هب  دـندز و  شرانک  تفالخ  زا  دننمـشد  يو 
دینارذگ و دوب ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  هفیلخ  هس  نامز  هک  لاس  تخدارپ و 25  دارفا  تیبرت  هب  تـفرگ 

. دندیزگرب شتفالخ  هب  هدومن و  تعیب  ترضح  نآ  اب  مدرم  موس ، هفیلخ  ندش  هتشک  زا  سپ 
هب تشاد و  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  تریـس  دیـشک ، لوط  هام  هن  لاس و  راهچ  ابیرقت  هک  دوخ  تفالخ  رد  ترـضح  نآ 

دشیم و مامت  نایوجدوس  زا  یخرب  ررـض  هب  تاحالـصا  نیا  هتبلا  تخادرپ و  تاحالـصا  هب  هداد  بالقنا  تضهن و  تروص  دوخ  تفالخ 
رارق زیواتـسد  ار  موس  هفیلخ  نوخ  دندوب ، هیواعم » ریبز و  هحلط و  هشیاع و   » نینمؤملا ما  اهنآ  شیپاشیپ  هک  هباحـص  زا  ياهدع  يور  نیا  زا 

. دنتشاذگ يرگبوشآ  شروش و  يانب  دنتشارفارب و  تفلاخم  هب  رس  هداد 
فورعم لـمج » گـنج   » هب هک  درک  هرـصب  یکیدزن  رد  ریبز  هحلط و  هشیاـع و  نینمؤملا  ما  اـب  یگنج  هنتف ، ندـیناباوخ  يارب  ترـضح  نآ 

یگنج تفای و  همادا  مین  لاس و  کـی  تسا و  فورعم  نیفـص »  » گـنج هب  هک  درک  ماـش  قارع و  زرم  رد  هیواـعم  اـب  رگید  یگنج  تسا و 
، دوخ تفالخ  مایا  رد  ترـضح  نآ  یعاسم  رتشیب  بیترت ، نیا  هب  تسا و  فورعم  ناورهن »  » گنج هب  هک  درک  ناورهن  رد  جراوخ  اب  رگید 
رد هفوک  دجـسم  رد  يرجه  ملهچ  لاس  ناضمر  هام  مهدزون  زور  حبـص  هاتوک ، نامز  تشذـگ  زا  سپ  دوب و  یلخاد  فالتخا  عفر  فرص 

(249  ) دش . دیهش هام  نامه  بش 21  رد  هدروخ و  یتبرض  جراوخ  زا  یضعب  تسد  هب  زامن  رس 
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یمالسا لئاضف  رد  تشادن و  ياهصیقن  یناسنا  تالامک  رد  نمشد  تسود و  فارتعا  خیرات و  تداهـش  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
. دوب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  تیبرت  زا  یلماک  هنومن 

هراب رد  دناهتـشون ، ناواکجنک  نیعلطم و  ریاس  ینـس و  هعیـش و  هراـب  نیا  رد  هک  ییاـهباتک  هدـش و  وا  تیـصخش  فارطا  رد  هک  ییاـهثحب 
. تسا هداتفین  قافتا  خیرات  ياهتیصخش  زا  کیچیه 

تسا یسک  نیتسخن  دوب و  مالسا  لها  ریاس  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  نارای  نیرتاناد  شناد ، ملع و  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
نخـس نآرق  نطاب  رد  دومن و  یفـسلف  ثحب  هّیهلا  فراعم  رد  درک و  زاـب  ار  ناـهرب  لالدتـسا و  رد  دوخ ، یملع  تاـنایب  رد  هک  مالـسا  رد 

زین باتک  لّوا  شخب  رد  هکنانچ   ) ینارنخـس رد  دوب  برع  نیرتاناوت  دومرف و  عضو  ار  یبرع  نابز  روتـسد  شظفل  يرادهگن  يارب  تفگ و 
(. دش هراشا 

نآ زا  سپ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  نامز  رد  هک  اهگنج  همه  نآ  رد  دوب و  لثملا  برض  تعاجش  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
گنج نینح و  گنج  دـحا و  گنج  دـننام  یثداوح  نمـض  اهراب و  هکنیا  اب  دادـن و  ناشن  دوخ  زا  بارطـضا  سرت و  زگره  درک ، تکرش 
زگره دندومن ، رارف  هدش  هدنکارپ  ای  دندیزرل و  مالسا  نایرکـشل  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  نارای  قدنخ ، گنج  ربیخ و 
لامک اب  لاح  نیع  رد  درب و  تمالـس  هب  ناج  دزیوآرد و  يو  اب  یگنج  نادرم  لاطبا و  زا  یـسک  هک  هدشن  زگره  درکن و  نمـشد  هب  تشپ 

. تسبیمن نمشد  يور  هب  بآ  دزیمن و  نوخیبش  درکیمن و  لابند  ار  يرارف  تشکیمن و  ار  یناوتان  ییاناوت ،
ار هعلق  رد  یناکت  اب  هدـیناسر  رد  هقلح  هب  تسد  دومن ، هعلق  هب  هک  ياهلمح  رد  ربیخ  گنج  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  خـیرات  تاملـسم  زا 

(250  ) تخادنا . رود هب  هدنک 
هکم و ياهتب  نیرتگرزب  هک  لبه »  » تب دومن ، اهتب  نتـسکش  هب  رما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  هکم  حـتف  زور  نیچمه  و 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  رما  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دندوب ، هدرک  بصن  هبعک  يالاب  رب  هک  دوب  گنـس  زا  ياهثجلا  میظع  همـسجم 

(251  ) تخادنا . نییاپ دنک و  دوخ  ياج  زا  ار  لبه »  » تفر و هبعک  يالاب  هتشاذگ  ترضح  نآ  شود  يور  ياپ  مّلس 
زا يو  دزن  هک  یناسک  خساپ  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  دوب ، هناگی  زین  قح  تدابع  ینید و  ياوقت  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 

: دیامرفیم دندرکیم  هلگ  مالّسلا  هیلع  یلع  يدنت 
(. 252 « ) تسادخ هتفیش  يو  اریز  دینکن ؛ شنزرس  ار  یلع  »

هناخ هب  عالطا ، يارب  تسا ، هداتفا  کشخ  بوچ  دننام  هک  دـید  هنیدـم  ياهناهتـسلخن  زا  یکی  رد  ار  ترـضح  نآ  رکیپ  یباحـص  ءادردوبا 
، تفگ تیلست  ار  شرسمه  تشذگرد  دوب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  رتخد  هک  يو  یمارگ  رـسمه  هب  دمآ و  ترـضح  نآ 

: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  رتخد 
.« دتفایم قافتا  رایسب  يو  يارب  لاح  نیا  تسا و  هدومن  شغ  ادخ  فوخ  زا  تدابع  رد  هکلب  تسا  هدرمن  نم  مع  رسپ  »

تایاکح صـصق و  نادنمتـسم ، ارقف و  هب  اخـس  مرک و  ناگراچیب و  نایاونیب و  هب  يزوسلد  ناتـسدریز و  هب  یناـبرهم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
نیرت هداس  نیرت و  تخس  اب  دوخ  دادیم و  ناگراچیب  نادنمتسم و  هب  ادخ  هار  رد  دیسریم  شتسد  هب  ار  هچ  ره  ترضح  نآ  دراد . رایـسب 

ياهنیمز ندرک  دابآ  يراکتخرد و  تاونق و  جارختـسا  هب  ابلاغ  تشادیم و  تسود  ار  يزرواشک  ترـضح  نآ  درکیم . یگدـنز  یعـضو 
نآ فاـقوا  دومرفیم و  ارقف  فـقو  دروآیم  نوریب  هک  ار  یتاـنق  ره  اـی  درکیم و  داـبآ  هک  ار  یکلم  ره  هار  نیا  زا  یلو  تخادرپیم  ریاـب 

(253  ) تشاد (. الط رانید  رازه   24  ) یهجوت لباق  هنایلاس  دیاوع  يو ، دهع  رخاوا  رد  دوب  فورعم  یلع  هقدص  هب  هک  ترضح 

مّود ماما 
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ترضح زا  دندوب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دنزرف  ود  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردارب  ترضح و  نآ  مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
: هک دومرفیم  اهراب  مرکا  ربمغیپ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  رتخد  مالّسلااهیلع  همطاف 

: دومرفیم دوخ  نادنزرف  ریاس  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هملک ، نیمه  ساپ  هب  و  دننم » نادنزرف  نیسح  نسح و  »
(. 254 « ) دنیادخ ربمغیپ  نادنزرف  نیسح  نسح و  دیتسه و  نم  نادنزرف  امش  »

رهم شوغآ  رد  دومن و  كرد  ار  دوخ  دج  ياهدرخ  لاس و  تفه  و  ( 255  ) دش دلوتم  هنیدم  رد  ترجه  موس  لاس  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما 
رتشیب هام  شش  ای  هام  هس  همطاف ، ترضح  تلحر  اب  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  درب و  رس  هب  ترـضح  نآ 

. تفرگ رارق  دوخ  راوگرزب  ردپ  تیبرت  تحت  تشادن ، هلصاف 
تفالخ ماقم  دیـسر و  تماـما  هب  ترـضح ، نآ  تیـصو  قبط  ادـخ و  رما  هب  دوخ  راوگرزب  ردـپ  تداهـش  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما 

هیلع یلع  تخـسرس  نمـشد  هک  هیواعم  تدـم  نیا  رد  تخادرپ و  نیملـسم  روما  هرادا  هب  هام  شـش  هب  کیدزن  درک  لاغـشا  زین  ار  يرهاظ 
دوب هدیگنج  تفالخ ) حیرص  يوعد  هب  اریخا  موس و  هفیلخ  یهاوخنوخ  مان  هب  ادتبا  رد   ) تفالخ عمط  هب  اهلاس  دوب و  وا  نادناخ  مالّـسلا و 

نـسح ماما  نایرکـشل  نارادرـس  رگید  يوس  زا  درک و  زاغآ  گنج  دیـشک و  رکـشل  دوب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تفالخ  رقم  هک  قارع  هب 
(256  ) دیناروش . ترضح نآ  رب  ار  نایرکشل  دومن و  اوغا  هدنبیرف  ياهدیون  فازگ و  ياهلوپ  اب  اجیردت  ار  مالّسلا  هیلع 

هب تفالخ  هرابود  هیواعم  تشذگرد  زا  سپ  هکنیا  طرش  هب   ) یطیارـش اب  ار  يرهاظ  تفالخ  هدش ، روبجم  حلـص  هب  ترـضح  نآ  هرخ  الاب 
بیترت نیا  هب  هیواـعم  ( 257  ) دومن راذـگاو  هیواعم  هب  دنـشاب ) نوصم  ضرعت  زا  شنایعیـش  نادـناخ و  ددرگرب و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
نکمم هار  ره  زا  و  ( 258  ) دومن ءاغلا  ار  حلـص  طیارـش  یمـسر  یمومع  ینارنخـس  رد  دش و  قارع  دراو  درک و  هضبق  ار  یمالـسا  تفالخ 

. تشاد اور  ناشیا  نایعیش  تیب و  لها  هب  ار  هجنکش  راشف و  نیرت  تخس  هدرک  هدافتسا 
یتینما هنوگچیه  درک و  یگدنز  قانتخا  تدـش و  تیاهن  رد  دیـشک  لوط  لاس  هد  هک  دوخ  تماما  تدـم  مامت  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما 

(259  ) دش . دیهشو مومسم  دوخ  رسمه  تسد  هب  هیواعم  کیرحت  هب  يرجه  هاجنپ  لاس  رد  هرخ  الاب  تشادن و  دوخ  هناخ  لخاد  رد  یتح 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  ات  دوب و  دوخ  راوگرزب  ّدـج  لماک  هنومن  ردـپ و  راگدای  یناسنا  تالامک  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما 

. درکیم راوس  دوخ  شود  رب  ار  نانآ  یهاگ  دنتشاد و  ياج  ترضح  نآ  رانک  رد  شردارب  وا و  دوب ، تایح  دیق  رد  مّلس 
: دومرف مالّسلاامهیلع  نیسح  نسح و  هراب  رد  هک  دناهدرک  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هصاخ  هماع و 

(. 260 « ) نآ يدصت  مدع  يرهاظ و  تفالخ  ماقم  يدصت  زا  تسا  هیانک   ) دننیشنب هاوخ  دنزیخرب و  هاوخ  دنشابیم  ماما  نم  دنزرف  ود  نیا  »
ردـپ زا  دـعب  ترـضح  نآ  تماـما  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  مّلـس و  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  رایـسب  تاـیاور  و 

. تسا هدش  دراو  شراوگرزب ،

موس ماما 

لاس رد  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  رتخد  مالّسلااهیلع  همطاف  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  مود  دنزرف  ءادهـشلادیس )  ) نیـسح ماما 
قبط ادـخ و  رما  هب  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دوخ  راوگرزب  ردارب  تداهـش  زا  سپ  ترـضح  نآ  تسا . هدـش  دـلوتم  يرجه  مراـهچ 

(261  ) دیسر . تماما هب  يو ، تیصو 
رد دوب و  عقاو  هیواعم  تفالخ  رد  رخآ  هام  شـش  ابیرقت )  ) يانثتـسا هب  ار  تدـم  نیا  مامت  دومن و  تماما  لاس  هد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

ار دوخ  رابتعا  ینید  نیناوق  تاررقم و  هکنیا  زا  هتشذگ  اریز  دومرفیم  یگدنز  قانتخا  تیاهن  اب  لاوحا  نیرتراوگان  عاضوا و  نیرت  تخس 
ره زا  وا  نارایتسد  هیواعم و  هکنیا  زا  هتشذگ  دوب و  هدش  لوسر  ادخ و  ياههتساوخ  نیزگیاج  تموکح  ياههتـساوخ  دوب و  هداد  تسد  زا 
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ددص رد  هیواعم  دـندرکیم ، هدافتـسا  یلع  لآ  یلع و  مان  ندومن  وحم  ناشنایعیـش و  تیب و  لها  ندرب  نایم  زا  ندرک و  درخ  يارب  یناکما 
هیواعم دندوبن ، دونـشخ  رما  نیا  زا  دیزی ، يرابودنب  یب  هطـساو  هب  مدرم  زا  یهورگ  دوب و  هدمآرب  دیزی  دوخ  دنزرف  تفالخ  ساسا  میکحت 

. دوب هدز  تسد  يرت  هزات  رتشیب و  ياهیریگ  تخس  هب  تفلاخم ، روهظ  زا  يریگولج  يارب 
لمحت يو  نارایتسد  هیواـعم و  زا  ار  یحور  رازآ  هجنکـش و  هنوگره  دـینارذگیم و  ار  کـیرات  راـگزور  نیا  هاوخاـن  هاوخ  نیـسح  ماـما 

(262  ) تسشن . ردپ ياج  هب  دیزی  شرسپ  تشذگرد و  هیواعم  يرجه ، تصش  لاس  طساوا  رد  ات  درکیم 
تعیب و تسد  ناسانـشرس  هژیو  هب  ناتـسدریز  دـشیم و  ارجا  تراما ، تنطلـس و  دـننام  مهم  ياهراک  رد  هک  دوب  یبرع  تنـس  کی  تعیب 

یمرج یعطق ، ياضما  زا  فلخت  دننام  دوب و  یموق  گنن  راع و  تعیب ، زا  دعب  فلاخم  دندادیم و  ًالثم  ریما  ای  ناطلس  هب  تعاط  تقفاوم و 
ماجنا رابجا  نودب  رایتخا و  هب  هک  ییاج  رد  ینعی  هلمجلا  یف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هریـس  رد  دشیم و  هدرمـش  ملـسم 

. تشاد رابتعا  تفاییم ،
تعیب فیلکت  ترضح  نآ  هب  هدشن و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاح  ضرعتم  یلو  دوب  هتفرگ  تعیب  دیزی  يارب  موق  فیراعم  زا  زین  هیواعم 

توکس و اب  دنکن و  يریگیپ  دنز  زاب  رس  يو  تعیب  زا  یلع  نب  نیسح  رگا  هک  ( 263  ) دوب هدرک  تیصو  دیزی  هب  صوصخلاب  دوب و  هدومنن 
. تسنادیم ار  نآ  میخو  بقاوع  هدرک  روصت  تسرد  ار  هلئسم  يور  تشپ و  اریز  دنارذگب ؛ ضامغا 

روتسد هنیدم  یلاو  هب  ردپ  تشذگرد  زا  سپ  گنرد  یب  درک ، شومارف  ار  ردپ  تیصو  تشاد ، هک  یکاب  یب  ینیبدوخ و  رثا  رد  دیزی  یلو 
(!! 264  ) دتسرف ماش  هب  ار  شرس  هنرگ  دریگ و  تعیب  يو  يارب  نیسح  ماما  زا  هک  داد 

تلهم هیـضق  فارطا  رد  رکفت  يارب  ترـضح  نآ  درک  غـالبا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  ار  دـیزی  تساوخرد  هنیدـم  یلاو  هکنآ  زا  سپ 
. دش هدهانپ  دشابیم  یمسر  نمام  مالسا  رد  هک  ادخ  مرح  هب  دومرف و  تکرح  هکم  يوس  هب  دوخ  نادناخ  اب  هنابش  تفرگ و 

رد هکم  رهـش  رد  هام  راهچ  ابیرقت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوب و  يرجه  تصـش  لاس  نابعـش  هام  لیاوا  بجر و  هاـم  رخاوا  رد  هعقاو  نیا 
هرود ياهیرگدادیب  زا  هک  مدرم  زا  يرایسب  يوس  کی  زا  دش . رشتنم  یمالسا  دالب  راطقا  رد  اجیردت  ربخ  نیا  درب و  رس  هب  یگدنهانپ  لاح 
لیـس يوس  کی  زا  دندرکیم و  يدردمه  راهظا  هدوارم و  ترـضح  نآ  اب  دوزفایم  ناشیتیاضران  رب  دیزی  تفالخ  دندوب و  روخلد  هیواعم 

يربهر ییاوشیپ و  هب  هتفر و  قارع  هب  هک  دنتساوخیم  ترضح  نآ  زا  دشیم و  ریزارس  هکم  رهش  هب  هفوک  رهـش  زا  هژیو  هب  قارع و  زا  همان 
. دنک مایق  متس  دادیب و  نتخادنارب  يارب  هتخادرپ  تیعمج 

. دوب كانرطخ  دیزی  يارب  نایرج  نیا  هتبلا  و 
هتـسد هتـسد  هورگ و  هورگ  جح ، ناونع  هب  ناهج  ناناملـسم  دیـسر و  جح  مسوم  ات  تشاد  همادا  هکم ، رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تماقا 
دناهدش هکم  دراو  جاجح  يز  رد  دیزی  ناسک  زا  یعمج  هک  درک  ادیپ  عالطا  ترـضح  نآ  دندشیم ، جـح  لمع  ماجنا  يایهم  هکم و  دراو 

(265  ) دنناسر . لتق هب  جح  لمع  ءانثا  رد  ار  ترضح  نآ  دناهتسب  مارحا  سابل  ریز  رد  هک  یحالس  اب  دنراد  تیرومام  و 
هدرک یهاتوک  ینارنخس  هداتـسیا  اپرـس  مدرم  هوبنا  هورگ  نایم  رد  تفرگ و  تکرح  هب  میمـصت  هتخاس  ففخم  ار  دوخ  لمع  ترـضح  نآ 

دادمتـسا ناناملـسم  زا  دـیامنیم و  دزـشوگ  ار  دوخ  تداهـش  هاـتوک  ینارنخـس  نیا  رد  يو  داد . ربـخ  قارع  يوـسب  دوـخ  تکرح  ( 266)
دوخ نارای  زا  یهورگ  نادناخ و  اب  زور  نآ  يادرف  دـننک و  لذـب  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  نوخ  دـنیامن و  شیرای  فدـه  نیا  رد  هک  دـنکیم 

. دش قارع  راپسهر 
فرگش و یگنج  يورین  دش و  دهاوخ  هتشک  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  دنکن و  تعیب  هک  دوب  هتفرگ  یعطق  میمصت  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دوباـن درخ و  ار  وا  دـشیم ، دـییات  قارع  لـها  هصاـخ  مدرم و  یگدارا  یب  يرکف و  طاـطحنا  یموـمع و  داـسف  اـب  هک  هیما  ینب  كانتـشهد 
. درک دهاوخ 

رد ترـضح  نآ  یلو  دـنداد ، رکذـت  ار  تضهن  تکرح و  نیا  رطخ  هتفرگ و  يو  رب  ار  هار  رـس  یهاوـخریخ  ناوـنع  هب  فیراـعم  زا  یعمج 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 693 

http://www.ghaemiyeh.com


ارم مشاـب  اـج  ره  رد  مور و  اـج  ره  هب  هک  منادیم  میاـمنیمن و  اـضما  ار  دادـیب  ملظ و  تموـکح  منکیمن و  تعیب  نم  هـک  دوـمرف  خـساپ 
(267  ) دوشن . کته نم  نوخ  نتخیر  اب  هک  تسادخ  هناخ  تمرح  تیاعر  يارب  میوگیم  كرت  ار  هکم  هکنیا  تشک و  دنهاوخ 

هفوک رد  دیزی  یلاو  هک  تفای  ربخ  تشاد ، هفوک  ات  هار  زور  دنچ  زونه  هک  هار  يانثا  رد  تفرگ ، شیپ  ار  هفوک  هار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
رازاب هچوک و  رد  هتسب  ناشیاپ  هب  نامـسیر  يو  روتـسد  هب  هتـشک و  دوب ، يدج  يرادفرط  هک  رهـش  فیراعم  زا  رفن  کی  اب  ار  ماما  هدنیامن 
یهار دنربیم و  رس  هب  يو  راظتنا  رد  نمشد  رامش  یب  هاپـس  هدمآرد و  دیدش  تبقارم  تحت  نآ  یحاون  رهـش و  و  ( 268  ) دناهدیشک هفوک 

دوخ ریـس  هب  تشاد و  راـهظا  دـیدرت  یب  ندـش  هتـشک  هب  ار  دوخ  یعطق  میمـصت  ماـما  هک  دوـب  اـجنیمه  تسین . شیپ  رد  ندـش  هتـشک  زج 
(269  ) داد . همادا

زور تشه  دندمآرد و  دـیزی  نایرگـشل  هرـصاحم  هب  شناسک  ترـضح و  نآ  البرک ، مان  هب  ینابایب  رد  ابیرقت )  ) هفوک يرتمولیک  داتفه  رد 
هرامـش اب  شناسک  نادناخ و  ترـضح و  نآ  هرخ  الاب  دـشیم و  رتنوزفا  نمـشد  هاپـس  رتگنت و  هرـصاحم  هقلح  زور  ره  هک  دنتـشاد  فقوت 

(270  ) دنتفرگ . رارق یگنج  درم  رازه  یس  زا  لکشتم  ياههقلح  نایم  رد  زیچان ،
نمض رد  دومرف  راضحا  ار  دوخ  ناهارمه  مومع  هنابـش  دومن ، هیفـصت  ار  دوخ  نارای  هتخادرپ  دوخ  عضوم  میکحت  هب  ماما  زور  دنچ  نیا  رد 

: هک تشاد  راهظا  یهاتوک  ینارنخس 
دناوتیم دهاوخب  هک  ره  متشادرب  امش  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  دنرادن ، راک  نم  زج  یسک  اب  نانیا  میرادن و  شیپ  رد  تداهـش  گرم و  زج  ام 

. دناهرب كانلوه  هطرو  نیا  زا  ار  دوخ  ناج  هدومن  هدافتسا  بش  یکیرات  زا 
زا یمک  تعامج  زج  دندش و  هدنکارپ  دندوب  هارمه  يدام  دصاقم  يارب  هک  ناهارمه  رثکا  دندرک و  شوماخ  ار  اهغارچ  دومرف  نآ  زا  سپ 

. دنامن یسک  مشاه  ینب  زا  ياهدع  و  ماما ) نارای  زا  نت  لهچ  هب  کیدزن   ) قح ناگتفیش 
دوخ یمـشاه  نادنواشیوخ  نارای و  هب  هک  یباطخ  رد  هدروآرد  شیامزآ  ماقم  هب  هدرک و  عمج  ار  ناگدنامزاب  رگید  راب  مالّـسلا  هیلع  ماما 

: هک تشاد  راهظا  درک ،
زا کی  ره  راب  نیا  یلو  دبای ، تاجن  رطخ  زا  هدرک  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  دیناوتیم  امش  زا  کی  ره  دنراد ، راک  نم  اب  اهنت  نانمشد  نیا 

كاپ نماد  زا  تسد  تفات و  میهاوخن  يور  ینآ  ياوشیپ  وت  هک  قح  هر  زا  زگره  ام  هک  دنداد  خـساپ  فلتخم  ياهنایب  اب  ماما  يافواب  نارای 
(271  ) دومن . میهاوخ عافد  وت  میرح  زا  میراد  تسد  هب  ریشمش  هضبق  نت و  رد  یقمر  ات  تشادرب و  میهاوخن  وت 

تلهم تدابع  يارب  ار  بش  ترـضح  نآ  دیـسر و  ماما  هب  نمـشد  بناج  زا  گنج ) ای  تعیب  ای   ) فیلکت نیرخآ  مرحم ، هام  مهن  زور  رخآ 
(272  ) دش . ادرف گنج  هب  ممصم  تفرگ و 

ماما قباس  ناهارمه  زا  ناشیا  زا  رفن  لهچ  هک  رفن  دون  زا  رتمک  هتفر  مه  يور   ) دوخ مک  تیعمج  اب  ماـما  يرجه ، لاس 61  مرحم  مهد  زور 
ناردارب نادنزرف و  زا  ماما ، یمشاه  نادنواشیوخ  یقبام  دندوب و  هتسویپ  ماما  هب  نمشد  رکشل  زا  گنج  زور  بش و  رد  رفن  دنچ  یـس و  و 
. تفرگ رد  گنج  دندومن و  ییارآ  فص  نمشد  نارک  یب  رکشل  ربارب  رد  دندوب ) ناگدازومع  ناگدازرهاوخ و  ناگادزردارب و  و 

هتشک نایم  رد   ) دندش دیهش  رفن  نیرخآ  ات  يو  نارای  یمشاه و  ناناوج  ریاس  مالّسلا و  هیلع  ماما  دندیگنج و  نیسپاو  ات  دادماب  زا  زور  نآ 
(273  ) درمش . دیاب زین  ار  نیسح  ماما  راوخریش  دنزرف  کی  لاسرخ و  كدوک  کی  نسح و  ماما  لاسدرخ  دنزرف  ود  ناگدش 

، هدیرب ار  ادهـش  ياهرـس  دندز و  شتآ  ار  هاگرخ  همیخ و  دندرک و  تراغ  ار  ماما  يارـسمرح  گنج ، نتفای  همتاخ  زا  سپ  نمـشد  رکـشل 
اب دندوب  هانپ  یب  رتخد  نز و  همه  هک  ار  مرح  لها  سپـس  دـنتخادنا . نیمز  هب  دنراپـسب ، كاخ  هب  هکنیا  یب  هدرک ، تخل  ار  ناشیا  ياهندـب 

ماما هلاس  دنزرف 22  نانآ  هلمج  زا  هک  دوبن  شیب  دنچ  ینت  روکذ  سنج  زا  ناریـسا  نایم  رد   ) دـنداد تکرح  هفوک  يوس  هب  ادهـش  ياهرس 
ینثم نسح  رگید  دشاب و  مجنپ  ماما  هک  یلع  نب  دمحم  يو  هلاس  راهچ  دنزرف  رگید  مراهچ و  ماما  ینعی  دوب -  رامیب  تخس  هک  نیـسح - 

نیرخآ رد  زین  ار  وا  دوب  هداتفا  ناگتشک  نایم  رد  هدروخ و  يراک  مخز  گنج  رد  دوب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  داماد  هک  مود  ماما  دنزرف 
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. دندرب دیزی  شیپ  قشمد  يوس  هب  زین  هفوک  زا  و  دندرب ) هفوک  هب  ناریسا  اب  دندیربن و  رس  نارادرس ، زا  یکی  تعافش  هب  دنتفای و  قمر 
ماما مالّسلا و  هیلع  نیمؤملاریما  رتخد  هک  ییاهینارنخس  ناشیا و  ندینادرگ  رهش  هب  رهش  تیب و  لها  نارتخد  نانز و  يریـسا  البرک و  هعقاو 

تخادـنا و راک  زا  ار  هیواعم  هلاس  نیدـنچ  تاغیلبت  درک و  اوسر  ار  هیما  ینب  دـندومن  ماش  هفوک و  رد  دـندوب -  ناریـسا  ءزج  هک  مراهچ - 
، دوخ لج  ؤم  ریثات  اب  هک  دوب  يرثؤم  لماع  البرک  هعقاو  تسج و  يرازیب  ماع  الم  رد  دوخ  نیرومام  لمع  زا  دیزی  هک  دیشک  ییاج  هب  راک 

هارمه هب  هک  دوـب  ییاهـشروش  تاـبالقنا و  نآ ، لـجعم  راـثآ  زا  تخاـس و  رتراوتـسا  ار  هعیـش  هـشیر  تخادـنارب و  ار  هـیما  ینب  تموـکح 
. دنتسجن ماقتنا  تسد  زا  رفن  کی  یتح  دندوب ، هتسج  تکرش  ماما  لتق  رد  هک  یناسک  زا  تشاد و  همادا  لاس  هدزاود  ات  نینوخ  ياهگنج 

شخب نیا  رد  دوش و  قیقد  درکیم ، تموکح  زور  نآ  هک  یلاوحا  عاضوا و  دیزی و  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تایح  خیرات  رد  هک  یـسک 
دوب ندش  هتشک  نامه  نآ  دوبن و  رتشیب  هار  کی  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربارب  رد  زور  نآ  هک  دنکیمن  کش  دیامن ، يواکجنک  خیرات  زا 

مالسا و نییآ  يارب  یمارتحا  هکنیا  اب  دیزی  اریز  دوبن ؛ رودقم  ماما  يارب  تشادن ، مالـسا  ینلع  ندرک  لامیاپ  زج  ياهجیتن  هک  دیزی  تعیب  و 
. درکیم زین  رهاظت  هناکاب  یب  یمالسا  نیناوق  تاسدقم و  ندرک  لامیاپ  هب  تشادن ، يرابودنب  دوبن و  لئاق  نآ  تاررقم 

هدرمش مرتحم  ار  نید  تروص  دندرکیم و  نید  هفافل  رد  دندرکیم  هچنآ  دندرکیم ، تفلاخم  ینید  تاررقم  اب  رگا  يو  ناگتشذگ  یلو 
. دندومنیم راختفا  دندوب ، دقتعم  ناشیا  يارب  مدرم  هک  ینید  تاماقم  ریاس  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  يرای  اب 

فلتخم هقیلـس  ود  نیـسح ) ماما  نسح و  ماما   ) اوشیپ ود  نیا  هک  دـناهتفگ  ثداوح  نیرـسفم  زا  یخرب  هچنآ  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  و 
لهچ نتـشاد  اب  ردارب  نآ  هکنانچ  دادیم  حیجرت  ار  گنج  هک  نیـسح  ماما  فالخ  هب  دیدنـسپیم  ار  حلـص  کلـسم  نسح  ماما  دنتـشاد و 
ماما نیمه  مینیبیم  اریز  اجبان ؛ تسا  ینخـس  تساخرب ، دـیزی  گنج  هب  رفن  لـهچ  اـب  ردارب  نیا  درک و  حلـص  هیواـعم  اـب  یگنج  درم  رازه 

هب هیواعم  اب  لاس  هد  زین  وا  هک   ) نسح ماما  شردارب  دـننام  هیواعم و  تموکح  رد  لاس  هد  تفرن ، دـیزی  تعیب  راب  ریز  زور  کی  هک  نیـسح 
دندشیم و هتشک  دندیگنجیم  هیواعم  اب  نیسح  ماما  ای  نسح  ماما  رگا  اقح  تشادنرب و  تفلاخم  هب  رس  زگره  درب و  رـس  هب  دوب ) هدرب  رس 

نینمؤملا لاخ  یحو و  بتاک  یباحـص و  ار  دوخ  هک  هیواعم  یبناـج  هب  قح  تسایـس  ربارب  رد  دیـشخبیمن و  يدوس  نیرتمک  مالـسا  يارب 
. تشادن يریثات  دربیم ، راک  هب  ار  هسیسد  ره  هدرک و  یفرعم 

ماـقم هب  هتـسشن  ناـشیازع  هب  دوـخ  دـشکب و  ناـشدوخ  ناـسک  تسد  هب  ار  ناـنآ  تسناوـتیم  تـشاد  هـک  يدـیهمت  اـب  هـکنیا  زا  هتـشذگ 
. درک ار  هلماعم  نیمه  ریظن  موس  هفیلخ  اب  هکنانچ  دیایب  یهاوخنوخ 

مراهچ ماما 

ناریا هاشنهاش  درجدزی  رتخد  نانز  هاـش  زا  هک  دوب  موس  ماـما  دـنزرف  يو  داجـس ) نیدـباعلا و  نیز  هب  بقلم  نیـسح  نب  یلع   ) داجـس ماـما 
نآ و  ( 274  ) دندیـسر تداهـش  هب  البرک  هعقاو  رد  شرگید  ردارب  هس  اریز  دوب ؛ هدنام  یقاب  هک  دوب  موس  ماما  دنزرف  اهنت  دوب و  هدش  دلوتم 

تداهـش داهج و  زا  تشادـن ، گنج  هحلـسا و  لمح  ییاناوت  دوب و  رامیب  تخـس  نوچ  یلو  دوب  هدـمآ  البرک  هب  ردـپ  هارمه  زین  ترـضح 
. دیدرگ مازعا  ماش  هب  مرح  ناریسا  اب  دنامزاب و 

هب زین  مود  راب  ار  ترضح  نآ  دیدرگ ، هناور  هنیدم  هب  امرتحم  یمومع  راکفا  تلامتسا  يارب  دیزی  رما  هب  يریسا ، نارود  ندینارذگ  زا  سپ 
(275  ) تسا . هتشگرب هنیدم  هب  دعب  دناهدرک و  بلج  ماش  هب  هنیدم  زا  ریجنز  دنب و  اب  يوما ، هفیلخ  کلملادبع  رما 

زج یـسک  اب  دوب و  راـگدرورپ  تداـبع  لوغـشم  هتـسب  هناـگیب  يور  هب  رد  هتفرگ و  ار  هناـخ  هشوگ  هنیدـم  هب  هعجارم  زا  سپ  مراـهچ  ماـما 
ذخا ترضح  نآ  زا  هک  ار  یفراعم  صاوخ ، هتبلا  تفرگیمن  سامت  ناشیا  لاثما  و  یلباک » دلاخوبا  یلامث و  هزمحوبا   » دننام هعیـش  صاوخ 

. تسویپ روهظ  هب  مجنپ  ماما  تماما  نامز  رد  نآ  رثا  هک  تفای  یناوارف  هعسوت  عّیشت  هار ، نیا  زا  دندادیم و  رشن  هعیش  نایم  رد  دندرکیم 
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روبز دشابیم و  لمتشم  هیهلا  فراعم  نیرتقیقد  هب  هک  تساعد  نآ 57  و  هفیحص » هیعدا   » مان هب  تسا  ياهیعدا  مراهچ ، ماما  راثآ  هلمج  زا 
. دنیوگیم شدمحم  لآ 

کلملادـبع نب  دـیلو  تسد  هب  يوما ، هفیلخ  ماشه  کیرحت  هب  هعیـش  تاـیاور  زا  یـضعب  بسح  هب  تماـما  لاـس  زا 35  سپ  مراهچ  ماـما 
. تشذگرد يرجه  لاس 95  رد  و  ( 276  ) دش مومسم 

مجنپ ماما 

ترضح نآ  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  یبقل  تسا و  هدنفاکش »  » يانعم هب  رقاب »  » ظفل رقاب )  ) یلع نب  دمحم  ماما 
(277  ) دوب هداد .

شراوگرزب ردپ  زا  سپ  دوب و  رـضاح  هلاسراهچ و  البرک  هعقاو  رد  دوب ، هدش  دلوتم  يرجه  لاس 57  رد  مراهچ و  ماما  دنزرف  ترضح  نآ 
طسوت ( 278  ) هعیش تایاور  زا  یضعب  بسح  هب   ) يرجه ای 117  لاس 114 و  رد  دیسر و  تماما  هب  دوخ ، ناگتـشذگ  یفرعم  ادخ و  رما  هب 

. تشذگرد هدش ) مومسم  يوما  هفیلخ  ماشه  هدازردارب  کلملادبع  نب  دیلو  نب  میهاربا 
دوخ زا  دادیم و  خر  ییاهگنج  بالقنا و  یمالـسا  دالب  راطقا  زا  يرطق  رد  زور  ره  هیما ، ینب  ملاـظم  رثا  رد  یفرط  زا  مجنپ  ماـما  دـهع  رد 

فرـص تیب  لـها  هب  ضرعت  زا  ياهزادـنا  اـت  لوغـشم و  ار  تفـالخ  هاگتـسد  اـهیراتفرگ  نیا  درکیم و  زورب  تاـفالتخا  زین  يوما  نادـناخ 
. درکیم

تیب لـها  دـنمهقالع  بوذـجم و  ار  ناناملـسم  دوـب  مراـهچ  ماـما  نآ ، لـثمم  هک  تیب  لـها  تیموـلظم  ـالبرک و  هعجاـف  عوـقو  یفرط  زا  و 
تخاس و ریزارس  مجنپ  ماما  روضح  هنیدم و  يوس  هب  لیـس  دننام  ار  هعیـش  هصاخ  مدرم و  هداد  مه  تسد  هب  تسد  لماوع  نیا  تخاسیم .

تیب لها  هتـشذگ  نایاوشیپ  زا  کیچیه  يارب  هک  دمآ  دوجو  هب  ترـضح  نآ  يارب  تیب  لها  فراعم  یمالـسا و  قیاقح  رـشن  رد  یتاناکما 
. دوب هدشن  رسیم 

هک هعیـش  نادنمـشناد  ملع و  لاجر  زا  تسا  یهوبنا  یهروگ  لقن  مجنپ  ماما  زا  هک  تسا  يرامـش  یب  ثیداحا  رابخا و  بلطم  نیا  هاوگ  و 
(279  ) تسا . هدش طبض  ناشیماسا  لاجر ، بتک  اهتسرهف و  رد  دناهتفای و  شرورپ  ترضح  نآ  بتکم  رد  یمالسا  فراعم  هقرفتم  نونف  رد 

مشش ماما 

کیرحت هب  هعیش ) تایاور  قبط   ) يرجه لاس 148  رد  دلوتم و  يرجه ، لاس 83  رد  هک  مجنپ  ماما  دنزرف  قداص )  ) دـمحم نب  رفعج  ماما 
(280  ) تسا . هدش دیهش  مومسم و  یسابع  هفیلخ  روصنم 

تفالخ نتخادـنارب  يارب  ناگماج ) هایـس   ) هدوسم هک  یمایق  اصوصخ  یمالـسا و  ياهروشک  ياهبالقنا  رثا  رد  مشـش  ماما  تماما  دـهع  رد 
ماـما هک  یبوخ  هنیمز  اـهنآ  رثا  رد  دـیدرگ و  هیما  ینب  ضارقنا  تفـالخ و  طوقـس  هب  رجنم  هک  ینینوخ  ياـهگنج  دـندوب و  هدرک  هیما  ینب 

رتشیب و تاناکما  مشـش  ماما  يارب  دوب ، هدرک  ایهم  تیب  لها  فراعم  یمالـسا و  قیاـقح  رـشن  اـب  دوخ  تماـما  ناـمز  لاـس  تسیب  رد  مجنپ 
. دش ادیپ  ینید  میلاعت  رشن  يارب  يرتبسانم  طیحم 

هب هدومن  هدافتـسا  تصرف  زا  دوب  سابع  ینب  تفالخ  لوا  هیما و  ینب  تفالخ  رخآ  اب  فداصم  هک  دوخ  تماما  نامز  رخاوا  ات  ترـضح  نآ 
« قاط نمؤم   » و ملسم » نب  دمحم   » و هرارز »  » دننام یلقن  یلقع و  هفلتخم  نونف  رد  يرایسب  یملع  ياهتیصخش  تخادرپ و  ینید  میلاعت  رـشن 

ناشیا ریغ  نادیمیش و  یفوص » نایح  نب  رباج   » و هباسن » یبلک  ماشه   » و زیرح »  » و ملاس » نب  ماشه   » و بلغت » نب  نابا   » و مکح » نب  ماشه   » و
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و ینوکـس » یـضاق   » هیفنح و بهذـم  سیئر  هفینحوبا »  » و يروث » نایفـس   » دـننام زین  هماع  یملع  لاـجر  زا  ياهدـع  یتح  داد ، شروررپ  ار 
رازه راهچ  مشـش  ماما  میلعت  هزوح  سرد و  سلجم  زا  هک  تسا  فورعم   ) دندرک ادیپ  ار  شذملت  راختفا  ناشیا  ریغ  و  يرتخبلاوبا » یـضاق  »

(. 281  ) تسا هدمآ  نوریب  دنمشناد  ثدحم و  رفن 
هد مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یثیداحا  عومجم  زا  تسا ، روثأم  مشـش  مجنپ و  ماما  زا  ینعی  نیقداص  زا  هک  یثیداحا 

. تسا رتشیب  تسا ، هدش  طبض  رگید  ماما 
اههجنکـش و اهرازآ و  روصنم  دمآرد . دیدش  تیدودـحم  تبقارم و  تحت  دـش و  یـسابع  هفیلخ  روصنم  راچد  دوخ ، دـهع  رخاوا  رد  یلو 

يو روتـسد  هب  دوب . هدزن  رـس  یکاب  یب  یلدگنـس و  همه  نآ  اب  هیما  ینب  زا  هک  دـید  اور  نییولع  تاداس  قح  رد  ياهنامحریب  ياهراتـشک 
دندزیم ندرگ  ار  یعمج  دندادیم و  همتاخ  ناشیگدنز  هب  رازآ  هجنکش و  اب  کیرات  ياهنادنز  رعق  رد  دنتفرگیم و  هتـسد  هتـسد  ار  نانآ 

. دنتخاسیم انب  ناشیور  هتشاذگ  اهراوید  نایم  ای  اهنامتخاس  یپ  رد  ار  یعمج  دندرکیم و  كاخ  ریز  هدنز  ار  یهورگ  و 
شیپ قارع و  هب  یسابع  هفیلخ  حافس  رما  هب  راب  کی  زین  نآ  زا  شیپ  مشش  ماما   ) درک رداص  هنیدم  زا  ار  مشـش  ماما  بلج  روتـسد  روصنم ،

( دوب هدش  بلج  قشمد  هب  يوما  هفیلخ  ماشه  رما  هب  مجنپ  ماما  روضح  رد  زین  نآ  زا 
هداد و ار  هنیدـم  هب  هعجارم  هزاجا  هرخ  الاب  یلو  درک  اهکته  هدومن و  ار  ترـضح  نآ  نتـشک  مزع  اهراب  دـنتفرگ و  رظن  ریز  ار  ماما  یتدـم 
مومسم و روصنم  هسیسد  هب  ات  درکیم  رازگرب  ینیشن  هشوگ  تلزع و  اب  اتبسن  دیدش و  هیقت  اب  ار  رمع  هیقب  دومرف و  تعجارم  هنیدم  هب  ماما 

(. 282  ) دش دیهش 
دورب ماما  هناخ  هب  ناگدنامزاب ، دقفت  ناونع  هب  هک  تشون  هنیدم  یلاو  هب  تشاد ، تفایرد  ار  مشش  ماما  تداهـش  ربخ  هکنآ  زا  سپ  روصنم 

. دنزب ندرگ  سلجملا  یف  هدش  یفرعم  ماما  یصو  هک  ار  یسک  دناوخب و  هتساوخ و  ار  ترضح  نآ  همانتیصو  و 
یلو دـنک  شوماـخ  یلک  هب  ار  عیـشت  همزمز  دـهد و  همتاـخ  تماـما  هلئـسم  هب  هک  دوب  نیا  روتـسد  نیا  ناـیرج  زا  روـصنم  دوـصقم  هتبلا  و 
هفیلخ دوخ  هدومرف . نییعت  تیاصو  يارب  ار  رفن  جنپ  ماما  دید  دناوخ  ار  همانتیـصو  روتـسد ، قبط  هنیدم  یلاو  هک  یتقو  يو  هئطوت  فالخرب 
بآرب شقن  روصنم  ریبدت  بیترت  نیا  هب  هدیمح و  ترـضح و  نآ  کچوک  دنزرف  یـسوم  گرزب و  دنزرف  حطفا  هّللادـبع  هنیدـم و  یلاو  و 

(. 283  ) دش

متفه ماما 

(284  ) دش دیهش  ًامومسم  نادنز  رد  يرجه  لاس 183  دش و  دلوتم  يرجه  لاس 128  رد  مشش  ماما  دنزرف  مظاک )  ) رفعج نب  یسوم  ماما 
. دیسر تماما  هب  دوخ  ناگتشذگ  یفرعم  ادخ و  رما  هب  دوخ  راوگرزب  ردپ  تشذگرد  زا  سپ  ترضح  نآ 

ات تسیزیم  تخس  هیقت  اب  راوشد  کیرات و  رایـسب  دهع  رد  رـصاعم و  نوراه  يدهم و  يداه و  روصنم و  اب  یـسابع  يافلخ  زا  متفه  ماما 
هتـسب ریجنز  هب  هتفرگ و  دوب  زامن  لوغـشم  ربمغیپ  دجـسم  رد  هک  یلاح  رد  ار  ماما  يو  رما  هب  تفر و  هنیدـم  هب  جـح  رفـس  رد  نوراه  اریخا 

رد دادغب  رد  هرخالاب  دندومنیم و  لقتنم  ینادنز  هب  ینادنز  زا  اهلاس  دـندرب و  دادـغب  هب  هرـصب  زا  هرـصب و  هب  هنیدـم  زا  دـندرک و  ینادـنز 
. دیدرگ نوفدم  دشابیم  هیمظاک  رهش  ًالعف  هک  شیرق  رباقم  رد  و  ( 285  ) تشذگرد مس  اب  کهاش  نبا  يدنس  نادنز 

متشه ماما 

(286  ) تسا . هتشذگرد يرجه  لاسو 203  دلوتم  يرجه  لاس 148  خیراوت ) رهشا  هب  انب   ) هک متفه  ماما  دنزرف  اضر )  ) یسوم نب  یلع  ماما 
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هفیلخ نوراه  اب  دوخ  تماما  نامز  زا  یتدم  دیسر و  تماما  هب  دوخ  ناگتشذگ  یفرعم  ادخ و  رما  هب  دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  سپ  متشه  ماما 
. دوب رصاعم  نومام  شرگید  رسپ  اب  نآ  زا  سپ  نیما و  شرسپ  اب  نآ  زا  سپ  یسابع و 

هب نومام  دیدرگ و  نیما  ندش  هتـشک  هرخ  الاب  نینوخ و  ياهگنج  هب  رجنم  هک  درک  ادیپ  نیما  دوخ  ردارب  اب  یتافالتخا  ردپ ، زا  سپ  نومام 
(287  ) تفای الیتسا . تفالخ  ریرس 

تفریم و یتخس  هب  ور  هتسویپ  هدوب ، ینینوخ  زیمآ و  تنوشخ  تسایـس  يولع ، تاداس  هب  تبـسن  سابع  ینب  تفالخ  تسایـس  زور  نآ  ات 
. دوب یتخس  يراتفرگ  تفالخ  هاگتسد  يارب  دوخ  نیا  دشیم و  اپرب  یبوشآ  نینوخ و  گنج  هدرک  مایق  نییولع  زا  یکی  یهاگ  دنچ  ره 
زور نآ  هک  هعیش  یلو  دنتشادن  ياهلخادم  دندرکیمن و  يراکمه  ناگدننک  مایق  تضهن و  اب  هچرگا  تیب  لها  زا  هعیش  نایاوشیپ  همئا و  و 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  رمغیپ  یعقاو  يافلخ  هعاطلا و  ضرتفم  ینید  نایاوشیپ  ار  تیب  لها  همئا  هتسویپ  دندوب ، یهجوت  لباق  تیعمج 
، دـشیم هرادا  راب  دـنب و  یب  مدرم  تشم  کی  تسد  هب  تشاد و  رـصیق  يرـسک و  رابرد  هفایق  هک  ار  تفـالخ  هاگتـسد  دنتـسنادیم و  مّلس 
دوب و كانرطخ  تفالخ  هاگتـسد  يارب  عضو  نیا  تفرـشیپ  ماود و  دندیدیم و  دوخ  نایاوشیپ  سدـق  تحاس  زا  رود  كاپان و  یهاگتـسد 

. درکیم دیدهت  تدشب  ار  نآ 
همتاخ يرگید  هزات  تسایس  اب  دنک ، هراچ  تسناوتن  يو  ناینیشیپ  هلاس  داتفه  هنهک و  تسایس  هک  اهیراتفرگ  نیا  هب  هک  داتفا  رکف  هب  نومام 
تـسد هکنآ  زا  سپ  يولع  تاداس  اریز  دنک ؛ عفر  ار  يراتفرگ  ره  هار  نیا  زا  دهدب و  دهع  تیالو  ار  متـشه  ماما  هک  دوب  نیا  نآ  دشخب و 
هتسویپ هک  یتفالخ  هب  ار  دوخ  ماما  یگدولآ  هکنآ  زا  سپ  زین  هعیش  دندرکیمن و  مایق  هاگتسد  ررض  هب  رگید  دش  دنب  تفالخ  هب  ناشدوخ 
ناماما قح  رد  هک  ار  ینطاب  تدارا  يونعم و  داقتعا  نآ  رگید  دـندرک ، هدـهاشم  دندرمـشیم ، كاپان  دـیلپ و  ار  نآ  نانادرگراک  ار و  نآ 
دیدرگ . دهاوخن تفالخ  هاگتسد  هجوتم  هار  نیا  زا  يرطخ  رگید  هدرک  طوقـس  ناشیبهذم  لکـشت  دنهدیم و  تسد  زا  دنتـشاد ، تیب  لها 

(288)
ار ماما  میمصت ، نیا  هب  نداد  ققحت  يارب  نومام  تشادن ، یلاکشا  نومام  يارب  ماما  ندرب  نیب  زا  دوصقم ، لوصح  زا  سپ  هک  تسا  یهیدب 

راذتعا ترضح  نآ  دومن و  داهنشیپ  ماما  هب  ار  دوخ  دهع  تیالو  نآ  زا  سپ  تفالخ و  لوا  روضح  زا  سپ  درک و  راضحا  ورم  هب  هنیدم  زا 
تلود لامع  بصن  لزع و  یتموکح و  ياهراک  رد  هک  طرـش  نیا  هب  زین  ماما  دـینالوبق و  دوب  بیترت  ره  هب  هرخ  الاب  یلو  تفریذـپن  هتـسج 

(289  ) تفریذپ . ار دهع  تیالو  دنکن ، هلخادم 
تبسن ناشیا  تدارا  ندش  رتشیب  هعیش و  عیرس  تفرـشیپ  زا  نومام  هک  تشذگن  يزیچ  یلو  داتفا  قافتا  يرجه  تسیود  لاس  رد  هعقاو  نیا 

هدـمآرب ییوج  هراچ  ددـص  هب  درب و  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  یتلود ، روما  يایلوا  نایهاپـس و  یتح  مدرم و  هماع  بیجع  لابقا  ماما و  تحاس  هب 
نوفدم دوشیم  هدیمان  دهشم  رهـش  ًالعف  هک  ناریا  سوط  رهـش  رد  تداهـش  زا  سپ  متـشه  ماما  تخاس . دیهـش  مومـسم و  ار  ترـضح  نآ 

. دیدرگ
رد بهاذم  نایدا و  نادنمشناد  هک  دوب  هدرک  دقعنم  یملع  سلجم  دادیم و  ناشن  یبرع  هب  یلقع  مولع  همجرت  هب  يرایـسب  تیانع  نومام ،

هثحابم و هب  نایدا  للم و  ياـملع  اـب  دومرفیم و  تکرـش  سلجم  نآ  رد  زین  متـشه  ماـما  دـنتخادرپیم  یملع  هرظاـنم  هب  هتفاـی  روضح  نآ 
(290  ) تسا . طوبضم هعیش  ثیدح  عماوج  رد  اههرظانم  نیا  زا  يرایسب  تخادرپیم و  هرظانم 

مهن ماما 

هنیدم رد  يرجه  لاس 195  هک  متـشه  ماما  دـنزرف  دوشیم ) رکذ  زین  اضرلا  نبا  داوج و  ماما  بقل  هب  یهاـگ  یقت و   ) یلع نب  دـمحم  ماـما 
یسابع هفیلخ  نومام  رتخد  هک  دوخ  رسمه  تسد  هب  یسابع  هفیلخ  مصتعم  کیرحت  هب  يرجه  لاس 220  هعیش ، تایاور  قبط  هدش و  دلوتم 
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. دیدرگ نوفدم  هیمظاک  رد  متفه  ماما  دوخ  دج  راوج  رد  هدش  دیهش  مومسم و  دوب 
هنیدم رد  دوخ  راوگرزب  ردپ  تشذگرد  عقوم  مهن  ماما  دیسر . تماما  هب  دوخ  ناگتـشذگ  یفرعم  ادخ و  رما  هب  دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  سپ 

رتخد دومن و  يرایـسب  تفطالم  تبحم و  رهاظ  بسح  هب  هدرک  راضحا  دوب -  تفالخ  همـصاع  زور  نآ  هک  دادغب -  هب  ار  يو  نومام  دوب ،
تحت لـخاد  جراـخ و  زا  ار  ماـما  هلیـسو  نیا  هب  تساوخیم  تقیقح  رد  تشادـهگن و  دادـغب  رد  دروآرد و  يو  جاودزا  دـقع  هب  ار  دوخ 

. دروآرد لماک  تبقارم 
هک نومام  تشذگرد  زا  سپ  دوب و  هنیدم  رد  نومام  دهع  رخآ  ات  تفر  هنیدم  هب  هدرک  هزاجتسا  نومام  زا  سپـس  دوب  دادغب  رد  یتدم  ماما 
هب تشذـگ  هکناـنچ  هرخ  ـالاب  تفرگ و  رظن  تحت  هدرک  راـضحا  دادـغب  هب  ار  ماـما  هراـبود  تفرگ ، تسد  هـب  ار  تفـالخ  ماـمز  مـصتعم ،

(291  ) تشذگرد دش و. مومسم  دوخ  رسمه  تسد  هب  ترضح  نآ  مصتعم ، کیرحت 

مهد ماما 

قبط  ) لاس 254 رد  هدش و  دلوتم  هنیدم  رد  لاس 212  رد  مهن  ماما  دنزرف  دوشیم ) رکذ  يداه  بقل  هب  یهاگ  یقن و   ) دمحم نب  یلع  ماما 
(292  ) تسا . هدرک شدیهش  مَس  اب  یسابع  هفیلخ  زتعم ، هعیش ) تایاور 

هدوب رصاعم  زتعم  ینیعتـسم و  رـصتنم و  لکوتم و  قثاو و  مصتعم و  نومام و  یـسابع ، يافلخ  زا  رفن  تفه  اب  دوخ  تایح  مایا  رد  مهد  ماما 
ناماما یفرعم  ادخ و  رما  هب  دوب و  هنیدم  رد  يو  تشذگرد ، مس  اب  دادـغب  رد  شراوگرزب  ردـپ  هک  دوب  لاس 220  مصتعم ، دهع  رد  تسا .

. دیسر لکوتم  نامز  ات  تخادرپیم  ینید  میلاعت  رشن  هب  دیسر و  تماما  هب  هتشذگ 
ارماس هب  هنیدم  زا  ار  ترضح  نآ  هک  داد  تیرومام  ار  دوخ  تلود  يارما  زا  یکی  دندوب  هدرک  هک  ییاهتیاعس  رثا  رد  لاس 243  رد  لکوتم 
دومن تاقالم  تکرح و  ياضاقت  هتشون  ترـضح  نآ  هب  میظعت  لامک  اب  زیمآرهم  ياهمان  دنک و  بلج  دوب  تفالخ  همـصاع  زور  نآ  هک  - 

ندروآ مهارف  رد  تسناوتیم  هچنآ  لاح  نیع  رد  یلو  دماین  لمع  هب  یتامادقا  رهاظ  رد  ارماس  هب  ترـضح  نآ  دورو  زا  سپ  هتبلا  و  ( 293)
ار شا  هناخ  يو  رما  هب  هدرک و  راضحا  ار  ماما  کـته ، اـی  لـتق  روظنم  هب  اـهراب  درکیمن و  یهاـتوک  ترـضح  نآ  کـته  تیذا و  لـئاسو 

. دندومنیم شیتفت 
اراکشآ دوب و  تخسرس  نمشد  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هژیو  هب  تشادن و  ریظن  یسابع  يافلخ  نایم  رد  تلاسر  نادناخ  اب  ینمـشد  رد  لکوتم 

لاس رد  و  دیدنخیم !! هفیلخ  دروآیم و  رد  ار  ترضح  نآ  دیلقت  شیع ، ياهمزب  رد  هک  تشاد  فظوم  ار  يدلقم  درم  تفگیم و  ازـسان 
اب بارخ و  دندوب ، هتخاس  شفارطا  رد  هک  يرایسب  ياههناخ  نینچمه  البرک و  رد  ار  نیسح  ماما  حیرـض  هبق  درک  رما  هک  دوب  يرجه   237

مسا و یلک  هب  ات  دننک  تعارز  مخـش و  ار  رهطم  ربق  نیمز  داد  روتـسد  دنتـسب و  ماما  مرح  هب  بآ  هک  داد  روتـسد  و  دندومن ! ناسکی  نیمز 
(294  ) دوش . شومارف رازم  مسر 

رتاس ناشیا  ياهنز  هکنانچ  دوب  هدیـسر  يراـب  تقر  هلحرم  هب  دـندوب -  زاـجح  رد  هک  يولع -  تاداـس  یگدـنز  عضو  لـکوتم ، ناـمز  رد 
نیا ریظن  و  ( 295  ) دـندناوخیم زامن  هدیـشوپ  هبون  هب  ار  نآ  زامن  تاقوا  رد  هک  دنتـشاد  هنهک  رداـچ  کـی  ناـشیا  زا  ياهدـع  دنتـشادن و 

. تخاسیم دراو  زین  دندوب  رصم  رد  هک  يولع  تاداس  هب  ار  اهراشف 
هب دـندمآ و  راـک  يور  زتعم  نیعتـسم و  رـصتنم و  يو  زا  سپ  تشذـگرد و  يو  اـت  دومرفیم  ربص  لـکوتم  رازآ  هجنکـش و  هب  مهد  ماـما 

. دش دیهش  مومسم و  ترضح  نآ  زتعم ، هسیسد 

مهدزای ماما 
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( هعیش تایاور  زا  یضعب  هب  انب   ) يرجه لاس 260  رد  هدش و  دلوتم  يرجه  لاس 232  رد  مهد  ماما  دنزرف  يرکـسع )  ) یلع نب  نسح  ماما 
(296  ) تسا . هتشذگرد امومسم  یسابع  هفیلخ  دمتعم  هسیسد  هب 

تماما هک  یلاس  تفه  دیسر و  تماما  هب  هتشذگ  نایاوشیپ  نیعتلا  بسح  ادخ و  رما  هب  دوخ  راوگرزب  ردپ  تشذگرد  زا  سپ  مهدزای  ماما 
زج هتسب  هعیش  هماع  یتح  مدرم  يور  برد  درکیم ، راتفر  دیدش  رایـسب  هیقت  اب  تفالخ ، ماقم  هزادنا  زا  نوریب  يریگتخـس  هطـساو  هب  درک 

(297  ) دوب . ینادنز تاقوا  رثکا  لاحنیا  اب  دادیمن  راب  ار  یسک  هعیش  صاوخ 
هب هعیش  هکنیا  دوب و  هدیـسر  یهجوت  لباق  دح  هب  ناشتردق  ترثک و  هعیـش  تیعمج  هنمزا  نآ  رد  ًالوا : هک  دوب  نیا  راشف  همه  نیا  ببـس  و 

همئا شیپ  زا  شیب  تفالخ  ماقم  يور  نیا  زا  دندشیم و  هتخانـش  زین  هعیـش  ناماما  دوب و  هدش  یباتفآ  نشور و  ناگمه  يارب  دنلئاق  تماما 
. دندیشوکیم ناشیا  ندرک  دوبان  وحم و  رد  زومرم  ییاه  هشقن  اب  دوب  هار  ره  زا  هدروآرد و  تبقارم  تحت  ار 

زا مه  مهدزای و  ماما  دوخ  زا  هک  یتایاور  قبط  دـندقتعم و  دـنزرف  مهدزای  ماـما  يارب  هعیـش  صاوخ  هک  دوب  هدرب  یپ  تفـالخ  ماـقم  اـیناث :
یّلص مرکا  ربمغیپ  هصاخ  هماع و  قرط  زا  هرتاوتم  رابخا  بجوم  هب  هک  دنـسانشیم  دوعوم  يدهم  نامه  ار  وا  دنزرف  دننکیم  لقن  شناردپ 

. دننادیم مهدزاود  ماما  ار  وا  و  ( 298  ) دوب هداد  ربخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
ره هب  هک  دوب  هتفرگ  یعطق  میمـصت  تقو  هفیلخ  دوب و  هدـمآرد  تفالخ  ماقم  تبقارم  تحت  همئا  ریاس  زا  رتشیب  مهدزای  ماـما  ببـس  نیدـب 

. ددنبب هشیمه  يارب  ار  هناخ  نیا  ِرَد  دشخب و  همتاخ  هعیش  تماما  ناتساد  هب  دشاب  قیرط 
زا نت  دـنچ  داتـسرف و  ترـضح  نآ  دزن  بیبـط  دـنداد ، شرازگ  تقو  هفیلخ  دـمتعم ، هب  ار  مهدزاـی  ماـما  يراـمیب  هکنیمه  يور  نـیا  زا  و 
زا سپ  دنـشاب و  هدوب  لزنم  یلخاد  عاضوا  بقارم  يو و  مزـالم  هتـسویپ  هک  تشاـمگ  شلزنم  هب  ار  تاـضق  زا  رفن  دـنچ  دوخ و  نادـمتعم 

ادیپ طخ  رد  هفیلخ  یهاگآ  نیرومام  لاس  ود  ات  دندرک و  هنیاعم  ار  ترـضح  نآ  نازینک  اههلباق  طسوت  شیتفت و  ار  هناخ  زین  ماما  تداهش 
(299  ) دندش . دیمون یلک  هب  ات  دندوب  تیلاعف  لوغشم  ترضح  نآ  فلخ  ندرک 

لها همئا  هک  تسناد  دیاب  دندرپس و  كاخ  هب  شراوگرزب  ردپ  يولهپ  ارماس ، رهش  رد  شدوخ  هناخ  رد  تشذگرد  زا  سپ  ار  مهدزای  ماما 
تیاعر يارب  ام  دسریم و  نت  اهدص  هب  ناشیا  هرامـش  هک  دـنداد  شرورپ  ار  نیثدـحم  املع و  زا  یهوبنا  هورگ  ناشیگدـنز  هرود  رد  تیب 

(300  ) میدشن . ناشلاوحا حرش  یملع و  راثآ  نافلؤم و  ناشدوخ و  یماسا  تسرهف  ضرعتم  باتک  نیا  رد  راصتخا 

مهدزاود ماما 

هراشا

ربمغیپ مسا  قباطم  شمـسا  هک  مهدزای  ماما  دـنزرف  دوشیم ) رکذ  نامزلا  بحاص  رـصع و  ماما  بقل  هب  ابلاغ  هک   ) دوعوم يدـهم  ترـضح 
دش دیهـش  شراوگرزب  ردپ  هک  يرجه  لاس 260  ات  هدش و  دـلوتم  ارماس  رد  يرجه  لاس 256  رد  دوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا 

لیان يو  تاقالم  فرـش  هب  یـسک  هعیـش  صاوخ  زا  ياهدع  زج  دوب و  هدیـشوپ  ناهنپ و  مدرم  زا  تسیزیم و  ردـپ  تیبرت  تلافک و  تحت 
. دشیمن

یسک رب  دوخ  صاخ  باّون  اب  زج  درک و  رایتخا  تبیغ  ادخ  رما  هب  دش  رقتـسم  ترـضح  نآ  رد  تماما  هک  مهدزای  ماما  تداهـش  زا  سپ  و 
(301  ) ییانثتسا . دراوم رد  زج  دشیمن  رهاظ 

صاخ باّون 
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هب داد و  رارق  دوخ  بیان  تشاد  رارق  ناشیا  نیما  هقث و  دوب و  شردپ  دج و  باحصا  زا  هک  ار  يرمع  دیعس  نب  نامثع  يدنچ  ترـضح  نآ 
. دادیم باوج  هعیش  تالاؤس  ضیارع و  هب  يو  طسوت 

مـساقلاوبا يرمع ، نامثع  نب  دـمحم  تافو  زا  سپ  دـش و  بوصنم  ماما  تباین  هب  نامثع  نب  دـمحم  شدـنزرف  دیعـس ، نب  نامثع  زا  سپ  و 
ار ماما  هسدقم  هیحان  تباین  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  یتخبون ، حور  نب  نیـسح  تافو  زا  سپ  دوب و  صاخ  بئان  یتخبون ، حور  نب  نیـسح 

. تشاد
هک دش  رداص  یعیقوت  هسدقم  هیحان  زا  هک  دوب  هدـنام  داتفا ) قافتا  يرجه  لاس 329  رد  هک   ) يرمـس دمحم  نب  یلع  گرم  هب  زور  دنچ  و 

هـصاخ تباین  ِرَد  نآ  زا  سپ  تفگ و  دهاوخ  یگدنز  دوردب  رگید )  ) زور شـش  ات  هک  دوب  هدـش  غالبا  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  هب  نآ  رد 
ياضتقم هب  و  ( 302  ) تفای دهاوخ  ماود  تبیغ  دهد ، نذا  ترضح  نآ  روهظ  رد  ادخ  هک  يزور  ات  دش و  دهاوخ  عقاو  يربک  تبیغ  هتـسب ،

. دوشیم مسقنم  شخب  ود  هب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  عیقوت ، نیا 
. دشابیم نآ  دادتما  تدم  لاس  داتفه  ابیرقت  دباییم و  همتاخ  لاس 329  رد  هدومن و  عورش  يرجه  لاس 260  زا  هک  يرغص :» تبیغ   » لّوا

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  تفای . دهاوخ  همادا  دـهاوخب  ادـخ  هک  یتقو  ات  هدرک و  عورـش  لاـس 329  زا  هک  يربک :» تبیغ   » مود
: دیامرفیم هیلع  قفتم  ثیدح  رد  مّلس 

داد لدع و  زا  رپ  ار  ایند  هدومن  روهظ  نم  نادنزرف  زا  يدـهم  ات  دـنکیم  زارد  ار  زور  نآ  ادـخ  زور ، کی  رگم  ایند  زا  دـشاب  هدـنامن  رگا  »
(303 .« ) دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هکنانچ  دنک 

یمومع رظن  زا  ع )  ) يدهم روهظ  رد  ثحب 

مکح هب  ناسنا  عون  تسا ، يراج  شنیرفآ  عاونا  همه  رد  هک  یمومع  تیادـه  نوناق  بجوم  هب  هک  میدرک  هراشا  تماما  توبن و  ثحب  رد 
یهیدـب دـنکیم و  ییامنهار  یعون  تداعـس  تیناسنا و  لاـمک  يوس  هب  ار  وا  هک  تسا  زهجم  توبن ) یحو و  يورین   ) ییورین اـب  ترورض 

وغل و زیهجت  لصا  دـشاب  هتـشادن  عوقو  ناکما و  تسا ، یعامتجا  یگدـنز  شیگدـنز  هک  ناسنا  يارب  تداعـس  لاـمک و  نیا  رگا  هک  تس 
. درادن دوجو  شنیرفآ  رد  وغل  دوب و  دهاوخ  لطاب 

مامت هب   ) تداعس هب  نورقم  یعامتجا  یگدنز  کی  يوزرآ  رد  هتسویپ  هدیزرو  ینکس  نیمز  طیسب  رد  هک  يزور  زا  رـشب  رگید : ینایب  اب  و 
رد يدیما  وزرآ و  نینچ  زگره  تشادن  یجراخ  ققحت  هتـساوخ  نیا  رگا  درادیم و  رب  مدق  يزور  نینچ  ندیـسر  دیما  هب  دشابیم و  انعم )

لیامت دوبن ، یلسانت  رگا  تفرگیمن و  ققحت  یگنشت  دوبن ، یبآ  رگا  دوبن و  یگنسرگ  دوبن ، ییاذغ  رگا  هکنانچ  تسبیمن  شقن  يو  داهن 
. تشادن روصت  یسنج 

دهاوخرب رد  ار  يزور  ناهج  هدنیآ  ربج )  ) ترورض مکح  هب  يور ، نیا  زا 
. دنوش لامکو  تلیضف  قرغ  یناسنا  دارفا  دیامن و  یتسیزمه  افص  حلص و  اب  هدش و  داد  لدع و  زا  رپ  يرشب  هعماج  زور  نآ  رد  هک  تشاد 

« يدهم ، » تایاور ناسل  هب  يرـشب و  ناهج  یجنم  ياهعماج  نینچ  ربهر  دوب و  دـهاوخ  ناسنا  دوخ  تسد  هب  یعـضو  نینچ  رارقتـسا  هتبلا  و 
. دوب دهاوخ 

هک یسک  زا  مالـسا ، تیـسوجم و  تیحیـسم و  تیمیلک و  تینثو و  دننام  دننکیم ، تموکح  ناهج  رد  هک  نوگانوگ  بهاذم  نایدا و  رد 
هیلع قفتم  ثیدح  دنراد و  فالتخا  قیبطت  رد  هچرگا  دناهداد  دیون  ار  وا  روهظ  امومع  هدمآ و  نایم  هب  نخس  تسا ، تیرـشب  هدنهد  تاجن 

: مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ 
.« يْدلُو ْنِم  ُّيِدْهَْملَا  »

: ینعی
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. تسانعم نیمه  هب  هراشا  دشابیم ،» نم ) لسن  زا   ) نم نادنزرف  زا  دوهعم  يدهم  »
یصوصخ رظن  زا  ع )  ) يدهم روهظ  رد  ثحب 

رد مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هصاخ  هماع و  قیرط  زا  هک  يرامـش  یب  ثیداحا  رب  هوالع 
تایح دـیناسر و  دـهاوخ  یعقاو  لامک  هب  ار  يرـشب  هعماـج  دوخ  روهظ  اـب  دـشابیم و  ربمغیپ  لـسن  زا  هکنیا  مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  روهظ 

(304  ) دیشخب . دهاوخ يونعم 
تبیغ دـلوت و  زا  سپ  دـشابیم و  مهدزای ) ماما   ) يرکـسع نسح  ماما  لـصفالب  دـنزرف  يدـهم  هک  تسا  دراو  يرگید  رامـش  یب  تاـیاور 

. دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  اب  هکنانچ  درک ؛ دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  هدرک  روهظ  ینالوط ،
اهنآ خساپ  دنچ و  یلاکشا 

رد دـشاب  هدرک  رمع  نرق  هدزاود  هب  کیدزن  نونک  ات  دـیاب  بیاغ  ماما  هفیاط ، نیا  داقتعا  قبط  هک  دـننکیم  ضارتعا  هعیـش  نیفلاخم  فلا :
؟ دنکیمن يزارد  نیا  هب  رمع  ناسنا  زگره  هک  یتروص 

رد هک  يرابخا  هب  هک  یـسک  یلو  دـشابیم  داعبتـسا  لباق  نیا  زا  رتشیب  يزارد و  نیا  هب  رمع  هتبلا  تسا و  داعبتـسا  هب  ضارتعا  يانب  خـساپ :
دهاوخ دـیامن ، هعجارم  هدـش  دراو  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  رئاس  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  بیاغ  ماما  صوصخ 

. دننکیم یفرعم  تداع  قرخ  قیرط  هب  ار  بیاغ  ماما  یگدنز  عون  دید 
بابـسا هک  درک  تابثا  ناوتیمن  زگره  اریز  درک ؛ یفن  ار  تداع  قرخ  ناوتیمن  زگره  ملع  هار  زا  تسا و  لاحم  زا  ریغ  تداـع  قرخ  هتبلا 

، میرادن ربخ  اهنآ  زا  ام  هک  یبابسا  رگید  میسانشیم و  میا و  هدید  ار  اهنآ  ام  هک  دنتـسه  اهنامه  اهنت  دننکیم  راک  ناهج  رد  هک  یلماوع  و 
یلماوع بابـسا و  رـشب  زا  يدارفا  ای  يدرف  رد  تسا  نکمم  يور  نیا  زا  درادن . دوجو  میا ، هدیمهفن  ای  میا ، هدیدن  ار  اهنآ  لامعا  راثآ و  ای 

زا نونک  ات  یکـشزپ  ناهج  هک  تساجنیا  زا  دیامن و  نیمات  ناشیا  يارب  هلاس  رازه  نیدنچ  ای  رازه  ینالوط  رایـسب  يرمع  هک  دیآ  دوجو  هب 
. تسا هدشن  سویام  دیمون و  ینالوط ، رایسب  ياهرمع  يارب  یهار  ندرک  ادیپ 

ناربمغیپ تازجعم  تداع و  قرخ  ناشدوخ ، ینامـسآ  ياهباتک  بجوم  هب  هک  مالـسا  تیحیـسم و  تیمیلک و  دـننام  نییلم  زا  ضارتعا  نیا 
. تسا روآ  تفگش  رایسب  دنراد ، لوبق  ار  ادخ 

دـننادیم و مزال  مدرم  یئامنهار  نییآ و  قیاقح  نید و  ماکحا  ناـیب  يارب  ار  ماـما  دوجو  هعیـش  هک  دـننکیم  ضارتعا  هعیـش  نیفلاـخم  ب :
شدوجو رب  ياهدـیاف  دـنرادن ، يو  هب  یـسرتسد  هنوـگچیه  مدرم  شتبیغ ، هطـساو  هب  هک  یماـما  اریز  تسا ؛ ضرغ  نیا  ضقاـن  ماـما  تبیغ 

هب رگید  دـنیرفایب  ار  وا  موزل  عقوم  رد  هک  تسا  رداـق  دزیگنارب  يرـشب  ناـهج  حالـصا  يارب  ار  یماـما  دـهاوخب  ادـخ  رگا  تسین و  بترتـم 
. تسین يزاین  يو  عقوم  زا  شیپ  لاس  رازه  نیدنچ  شنیرفآ 

ییامنهار فراعم و  يروص  نایب  اهنت  ماما  هفیظو  هک  دش  نشور  تماما  ثحب  رد  اریز  دنا ؛ هدربن  یپ  تماما  يانعم  تقیقح  هب  نانیا  خساپ :
هدـهع هب  ار  لامعا  ینطاب  يربهر  تیالو و  نانچمه  دراد  هدـهع  هب  ار  مدرم  تروص  یئامنهار  هفیظو  هکنانچ  ماما  تسین و  مدرم  يرهاـظ 

. دهدیم قوس  ادخ  يوس  هب  ار  لامعا  قیاقح  دنکیم و  میظنت  ار  مدرم  يونعم  تایح  هک  تسوا  دراد و 
لاصتا فارـشا و  مدرم  حاورا  سوفن و  هب  نطاب  هار  زا  ماما  درادـن و  يریثات  باب  نیا  رد  ماما  ینامـسج  تبیغ  روضح و  هک  تسا  یهیدـب 

نونک اـت  شیناـهج  حالـصا  روهظ و  عـقوم  هچرگا  تسا  مزـال  هتـسویپ  شدوـجو  تسا و  روتـسم  ناـشیا  ینامـسج  مشچ  زا  هچرگا  دراد ،
. تسا هدیسرن 

هعیش يونعم  مایپ  همتاخ :
شیپ ار  یـسانشادخ  هار  : » رگید ریبـعت  و  دیـسانشب » ار  ادـخ   » هک تسا  نیا  نآ  تسین و  شیب  هلمج  کـی  ناـیناهج ، هب  هعیـش  يونعم  ماـیپ 
توعد راب  نیتسخن  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  ياهلمج  نامه  نیا  و  دیوش » راگتـسر  دنمتداعـس و  ات  دیریگ 
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: دومرف حاتتفا  نآ  هب  ار  دوخ  یناهج 
: مییوگیم لامجا  روط  هب  مایپ  نیا  حیضوت  رد  دیوش » راگتسر  ات  دینک  فارتعا  دیسانشب و  یگناگی  هب  ار  ادخ  مدرم ! يا  »

کیش ياهیندیشوپ  اراوگ و  ياهیندیشون  اهیندروخ و  میتسه ، يدام  ذیاذل  یگدنز و  دصاقم  زا  يرایسب  هادلد  عبط  بسح  هب  رـشب  دارفا  ام 
هطلس طسب  هاج و  ماقم و  تسایس  تردق و  هار  زا  نیگنس  تورث  یمیمص و  ناتسود  زاونلد ، ابیز و  رـسمه  هدنبیرف ، ياههرظنم  اهخاک و  و 

. میراد تسود  میهاوخیم و  ار  دنکیم  تفلاخم  ام  ياههتساوخ  اب  هک  يزیچ  ره  ندرک  درخ  ییاورنامرف و  و 
ناسنا لابند  هب  اهنآ  اهنآ و  يارب  ناسنا  هن  هدـش  هدـیرفآ  ناسنا  يارب  بلاطم  ذـیاذل و  همه  نیا  هک  میمهفیم  دوخ  يدادادـخ  داهن  اـب  یلو 

. اهنآ لابند  هب  ناسنا  هن  دنشاب  دیاب 
ربب و قطنم  نارگید ، ندرک  هراچیب  ندـیرب و  ندـیرد و  تسا و  دنفـسوگ  واگ و  قطنم  مکـش ، زا  رت  نییاـپ  مکـش و  ندوب  ییاـهن ، فدـه 

. سب دشابیم و  درخ  يرطف  قطنم  ناسنا ، قطنم  تسا ، هابور  گرگ 
. یهاوخدوخ ینیبدوخ و  ینارتوهـش و  عاونا  هاوخلد  يوس  هب  هن  دنکیم  تیاده  قح  يوریپ  يوس  هب  ار  ام  دوخ ، ینیب  عقاو  اب  درخ » قطنم  »
ار دوـخ  ناـسنا  هچنآ  فـالخرب  درادـن و  يدوخرـس  لالقتـسا و  هنوـگچیه  هک  دـنادیم  شنیرفآ  هـلمج  زا  یئزج  ار  ناـسنا  درخ » قـطنم  »

تلآ زین  شدوخ  دروآ  یمرد  وناز  هب  دنکیم و  مار  دوخ  ياههتـساوخ  هب  ار  شکرـس  تعیبط  دوخ  نامگ  هب  هتـشادنپ  شنیرفآ  ياورنامرف 
. تسا نآ  نارادربنامرف  نارایتسد و  زا  یکی  تعیبط و  تسد 

ناهج و یتسه  هک  ددرگ  نشور  ات  دوش  قیقد  دراد ، نارذگ  ناهج  نیا  یتسه  زا  هک  یکرد  رد  هک  دـنکیم  توعد  ار  ناسنا  درخ » قطنم  »
ددرگ نشور  ات  دریگیم  همشچرس  یهانتمان  عبنم  کی  زا  تسا  نآ  رد  هچ  ره  ناهج و  هکلب  تسین  ناشدوخ  شیپ  زا  تسا  نآ  رد  هچ  ره 

تیعقاو هانپ  رد  دنکیم ، هولج  ناسنا  هدـید  رد  لقتـسم  ياهتیعقاو  تروص  رد  هک  نامـسآ  نیمز و  تادوجوم  ابیز و  تشز و  همه  نیا  هک 
اهتردـق و اـهتیعقاو و  هکناـنچ  دوخ و  شیپ  زا  هن  دوـخ و  زا  هن  دـناهدش  ادـیوه  ادـیپ و  نآ  وـترپ  ریز  رد  دـنیامنیم و  راد  تیعقاو  يرگید 

شیب ياهناـسفا  دوـخ  شیپ  رد  زیچ  همه  هرخ  ـالاب  دـننانچمه و  زین  يزورما  ياـهتیعقاو  تـسین  شیب  ياهناـسفا  زورما  يزورید ، ياـهتمظع 
. تسین

ادـیپ نشور و  وا  تاذ  یئانـشور  اب  دـنباییم و  یتسه  گنر  وا  یتسه  هانپ  رد  زیچ  همه  لاوز و  لباق  ریغ  تسا  یتیعقاو  هک  تسادـخ  اـهنت 
. دنوشیم

ورف بآ  يور  باـبح  دـننام  شمـشچ  شیپ  رد  وا  یتـسه  همیخ  هـک  تـسا  تـقو  نآ  دوـش ، زهجم  یکرد  نـینچ  اـب  ناـسنا  هـک  یماـگنه 
هیکت یهانتمان  لامک  هنوگره  ملع و  تردق و  تایح و  دودحمان و  یتسه  کی  هب  نایناهج  ناهج و  هک  دنکیم  هدهاشم  انایع  دباوخیم و 

هک ار  دوخ  ياروام  دوخ  تیفرظ  هزادنا  هب  مادک  ره  هک  دنتـسه  ینوگانوگ  ياههچیرد  دـننام  یناهج  رگید  هدـیدپ  ره  ناسنا و  دـناهدز و 
. دنهدیم ناشن  تسا  تیدبا  ناهج 

هناگی يادخ  هب  هدنک  اج  ره  زا  لد  دنکیم و  در  شبحاص  هب  هتفرگ  زیچ  ره  زا  دوخ و  زا  ار  لالقتـسا  تلاصا و  ناسنا  هک  تسا  تقو  نآ 
. دروآیمن دورف  میظعت  رس  يو  زج  يزیچ  هب  يو  يایربک  تمظع و  ربارب  رد  ددنویپیم و 

تیادـه و اب  دسانـشیم و  ادـخ  اب  دسانـشب  ار  هچ  ره  دریگیم ، رارق  كاپ  راگدرورپ  یتسرپرـس  تیالو و  تحت  ناسنا  هک  تسا  تقو  نآ 
. ددرگیم سبلتم  تسا ) ترطف  نییآ  هک  قح  میلست  مالسا و  نییآ   ) کین یلامعا  كاپ و  یقالخا  اب  ادخ  يربهر 

هار زا  هک  یناسک  هدیـسر و  ماقم  نیا  هب  ییادـخ  تبهوم  هب  هک  ماـما  ینعی  لـماک  ناـسنا  ماـقم  یناـسنا و  لاـمک  هجرد  نیرخآ  تسا  نیا 
. دنشابیم ماما  یقیقح  ناوریپ  دنراد  هک  یتاجرد  فالتخا  اب  دنوش  لئان  لامک  نیا  هب  باستکا 

ادـج مه  زا  یـسانشدوخ  یـسانشادخ و  هکنانچ  دـنوشیمن  ادـج  مه  زا  زگره  یـسانش  ماما  یـسانشادخ و  هک  دوشیم  نشور  اـجنیا  زا  و 
. تسا هتخانش  ار  زاین  یب  يادخ  یقیقح  یتسه  دسانشب ، ار  دوخ  يزاجم  یتسه  هک  یسک  اریز  دنوشیمن ؛
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یقرواپ

ات 101 زا 1 

. تسا هدیسر  عبط  هب  اهباتک  نیا  مامت  يوق  لامتحا  هب  رضاح  رصع  رد  تسا ، شیپ  اهلاس  هب  طوبرم  قوف  نتم  هکنیا  هب  هجوت  اب  و 2 -   - 1
. تسا هدیسر  عبط  هب  اهباتک  نیا  مامت  يوق  لامتحا  هب  رضاح  رصع  رد  تسا ، شیپ  اهلاس  هب  طوبرم  قوف  نتم  هکنیا  هب  هجوت  اب   - 2

. تفرگ رارق  نادنم  هقالع  رایتخا  رد  هدیسر و  پاچ  هب  یسراف  یبرع و  تادلجم  مامت  هّللادمحب  باتک ، نیا  پاچ  زا  دعب   - 3
نکیل تسا  هدوب  نازیملا  دنمشزرا  باتک  نتشون  لوغـشم  همالع ، موحرم  هک  تسا  یمایا  هب  طوبرم  بلطم  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال   - 4

. تسا هدیسر  عبط  هب  ررکم  نآ  یسراف  یبرع و  نازیملا ، ریسفت  هزورما 
(. ًاجَوِع اهَنوُْغبَی  َو  ِهّللا  ِلیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  َنیذَّلا  َنیِملاّظلا  یَلَع  ِهّللا  ُۀَنَْعل  ْنَا   - ) 5

: ینعی
جوـعم جـک و  ار  نآ  ناـشدوخ  دـننادرگیم و  رب  ار  مدرم  ادـخ ، نـید  هار  زا  هـک  یناـسک  داـب ، ناراکمتـس  رب  ادـخ  تـنعل  دیــشاب  هاـگآ  »

« دنریذپیم دنهاوخیم و 
هیآ 44 و 45) فارعا ، هروس  )

(. ًافینَح َمیهاْربِا  َۀَِّلم  َعَّبتاَو  ٌنِسُْحم  وه  ِِهّلل و  ُهَهْجَو  َمَلْسَا  ْنَّمِم  ًانید  ُنَسْحَا  ْنَمَو   - ) 6
: ینعی

يوریپ میهاربا  لدتعم  كاپ و  نییآ  زا  دشاب و  مه  راکوکین  دنک و  ادخ  مکح  میلـست  ار  شدوخ  صخـش  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  نید  مادک  »
« دیامن

هیآ 125) ءاسن ، هروس  )
ْنِاَف ِهّللا  ِنُود  ْنِم  ًابابْرَا  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتَی  ًاْئیَـش و ال  ِِهب  َكِرُْـشن  َهّللا و ال  ِالا  َُدبْعَن  ّالَا  ْمُکَْنَیبَو  انَْنَیب  ٍءاوَس  ٍۀَِملَک  یِلا  ْاَولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَا  ای  ُْلق  )

(. َنوُِملْسُم ّانَِاب  اوُدَهْشا  اُولوُقَف  اوَّلََوت 
: ینعی

میهدـن و رارق  شیارب  یکیرـش  مینکن و  تدابع  ار  ادـخ  زج  مینک : يراکمه  مه  اـب  كرتشم  نخـس  کـی  رد  دـییایب  وگب  باـتک  لـها  هب  »
« میتسه قح  میلست  ام  دیشاب  هاوگ  سپ  وگب : ناشیا  هب  دندرک  ضارعا  نخس  نیا  زا  رگا  دهدن  رارق  بابرا  ار  رگید  یضعب  ام  زا  یضعب 

هیآ 64) نارمع ، لآ  هروس  )
: ینعی ًۀَّفاک .) ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  )

« دیوش میلست  ماقم  رد  لخاد  یگمه  نامیا ! لها  يا  »
هیآ 208) هرقب ، هروس  )

(. ََکل ًۀَِملْسُم  ًۀَُّما  اِنتَّیِّرُذ  نم  ََکل و  ِْنیَِملْسُم  اْنلَعْجاَو  انَّبَر   - ) 7
: ینعی

: دنتفگ لیعامسا  میهاربا و  »
« هد رارق  ملسم  ار  یتما  زین  ام  نادنزرف  زا  نادرگ و  دوخ  نامرف  میلست  ار  ام  اراگدرورپ !

هیآ 128) هرقب ، هروس  )
.( َنیِملْسُْملا ُمُکیّمَس  َوُه  َمیهاْربِا  ْمُکیبَا  َۀَِّلم  )
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: ینعی
.« تسا هدیمان  هدنوش ) میلست   ) ناملسم ار  امش  هک  تسوا  تسا  میهاربا  امش  ردپ  نییآ  نیا  »

دننکیم لمع  هفینح  یبا  هقف  هب  عورف  رد  دنیامنیم و  تابثا  ار  رگید  هفیلخ  ود  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  شیپ  هک  هیدـیز »  » زا ياهفیاط  هب   - 8
. دننادیم یلع  دالوا  یلع و  صتخم  ار  تفالخ  سابع ، ینب  هیما و  ینب  يافلخ  ربارب  رد  هکنیا  تبسانم  هب  دوشیم  هتفگ  هعیش »  » زین

دندش روهشم  مسا  نیا  اب  رامع  دادقم و  رذوبا و  ناملس و  هک  دوب  هعیش » ، » دش ادیپ  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  یمسا  نیلوا   - 9
ص 188) ج 1 ، یمالسالا ، ملاعلا  رضاح  )

( َنیبَْرقَْالا َکَتَریشَع  ْرِْذنَا  َو   - ) 10
هیآ 214) ارعش ، هروس  )

: دیامرفیم ع )  ) یلع ثیدح ، نیا  لیذ  رد   - 11
: مدرک ضرع  مدوب  رتکچوک  همه  زا  هک  نم  »

: دومرف هتشاذگ  نم  ندرگ  هب  ار  شتسد  ربمغیپ  موشیم ، وت  ریزو  نم 
: دنتفگیم بلاط  یبا  هب  دندیدنخیم و  مدرم  دییامن ، تعاطا  وا  زا  دیاب  دشابیم  نم  نیشناج  یصو و  ردارب و  صخش  نیا 

« ینک تعاطا  ترسپ  زا  هک  درک  رما  ار  وت 
ج 2 ص 321. يربط ، خیرات  )

ص 116. ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات 
ص 39. ج 3 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و 

ص 320) مارملا ، ۀیاغ 
: دومرف ربمغیپ  دیوگیم  هملس  ما   - 12

قیرط هدزناپ  اب  ثیدح  نیا  .«، ) دش دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  تمایق  ات  تسوا و  اب  هشیمه  زین  نآرق  قح و  تسا و  نآرق  قح و  اب  هشیمه  یلع  »
بویاوبا یلیلوبا و  يردخ و  دیعـسوبا  و  ع )  ) یلع هشیاع و  رکبوبا و  سابع و  نبا  هملـس و  ما  هدـش و  لقن  هصاخ  زا  قیرط  هدزای  هماع و  زا 

ص 539 و 540) ینارحب ، مارملا  ۀیاغ  دنتسه . نآ  نایوار  زا  يراصنا 
: دومرف ربمغیپ 

« تسوا اب  قح  هشیمه  هک  دنک  تمحر  ار  یلع  ادخ  »
ص 36) ج 7 ، هیاهنلا ،، ۀیادبلا و  )

: دومرف ربمغیپ   - 13
« تسا هدش  تمسق  مدرم  مامت  نایم  رد  نآ  ءزج  کی  یلع و  هرهب  نآ  ءزج  هن  هدش ، تمسق  هد  تمکح  »

ص 359) ج 7 ، هیاهنلا ، ۀیادبلا و  )
میمصت ص )  ) ربمغیپ دندرک ، هرصاحم  ار  شا  هناخ  فارطا  دنناسر و  لتق  هب  ار  ص )  ) دمحم دنتفرگ  میمصت  هکم  رافک  هک  یماگنه   - 14

: دومرف یلع  هب  دنک ، ترجه  هنیدم  هب  تفرگ 
، كانرطخ عضو  نآ  رد  یلع  مشاب ،» ناما  رد  نانآ  بیقعت  زا  ماهدـیباوخ و  نم  دـنرب  نامگ  ات  یباوخب  نم  رتسب  رد  بش  يرـضاح  وت  ایآ  »

. تفریذپ زاب  شوغآ  اب  ار  داهنشیپ  نیا 
. ثیدح عماوج  خیراوت و   - 15

ار نآ  فلتخم  ياهترابع  اهدنس و  اب  یباحـص  رفن  دص  زا  زواجتم  دشابیم و  هعیـش  ینـس و  نایم  همّلـسم  ثیداحا  زا  ریدغ » ثیدح   - » 16
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هعجارم ریدغلا  ریدغ و  دـلج  تاقبع ، ص 79 و  مارملا ، ۀیاغ  باتک  هب  لیـصفت  يارب  هدش ، طبـض  هصاخ  هماع و  بتک  رد  دناهدومن و  لقن 
. دوش

جورم ص 107 . ج 4 ، يراخب ، حیحـص  ص 156 . ءادـفلا ج 1 ، یبا  خـیرات  و 140 . ص 137  ج 2 ، فـجن ) ط   ) یبوـقعی خـیرات   - 17
ص 127 و 161. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  ص 437 . ج 2 ، بهذلا ،

، ءادفلا یبا  خیرات  ص 437 . ص 23 و ج 2 ، ج 2 ، بهذلا ، جورم  ص 207 . ج 4 ، يراخب ، حیحص  ص 176 . ج 15 ، ملسم ، حیحص   - 18
ص 127 و 181. ج 1 ،

: دیوگیم رباج   - 19
: دومرف ربمغیپ  دش ، نایامن  رود  زا  یلع  هک  میدوب  ربمغیپ  دزن 

: هیآ یتقو  دیوگیم  سابع  نبا  دوب ،» دنهاوخ  راگتـسر  تمایق  رد  شنایعیـش  صخـش و  نیا  تسوا ! تسد  هب  مناج  هک  یـسک  هب  دنگوس  »
: دومرف یلع  هب  ربمغیپ  دش ، لزان  ِۀَّیِرَْبلا » ُْریَخ  ْمُه  َکئلُوا  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنِا  »

نیدنچ ثیدح و  ود  نیا  تسا ،» یضار  امش  زا  مه  ادخ  دوب و  دیهاوخ  دونـشخ  تمایق  رد  هک  دیـشابیم  تنایعیـش  وت و  هیآ  نیا  قدصم  »
. تسا هدش  لقن  ص 326  مارملا ، ۀیاغ  ص 379 و  ج 6 ، روثنملاردلا ، ریسفت  رد  رگید ، ثیدح 

تکرـش گنج  نیا  رد  همه  هک  تشاد  رارـصا  هدرک  زهجم  دیز  نب  ۀـماسا  يرادرـس  هب  ار  يرکـشل  شتافو  ضرم  رد  ص )  ) دـمحم  - 20
هیـضق نیا  دندوب و  رمع » رکبوبا و   » هلمج نآ  زا  هک  دندرک  فلخت  ص )  ) مرکا ربمغیپ  روتـسد  زا  ياهدـع  دـنور ، نوریب  هنیدـم  زا  دـننک و 

ص 53) ج 1 ، رصم ، ط  دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   ) درک تحاران  تدشب  ار  ربمغیپ 
: دومرف شتافو  ماگنه  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

: تفگ هدش  عنام  راک  نیا  زا  رمع  دیوشن ،» هارمگ  هدش  امش  تیاده  ببس  هک  مسیونب  امش  يارب  ياهمان  ات  دینک  رضاح  ملق  تاود و  »
!!! دیوگیم نایذه  هدرک  نایغط  شضرم 

ص 436. ج 2 ، يربط ، خیرات 
ج 3. يراخب ، حیحص 

ج 5. ملسم ، حیحص 
ص 227. ج 5 ، هیاهنلا ، ۀیادبلا و 
ص 133 ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا 

یلو دش ، شوهیب  تیصو  يانثا  رد  یتح  درک و  تیصو  رمع  تفالخ  هب  لوا  هفیلخ  تفای و  رارکت  لوا  هفیلخ  توم  ضرم  رد  هیضق  نیمه 
ص)  ) مرکا ربمغیپ  یلو  دوب ، هدش  شوهیب  تیـصو ، نتـشون  ماگنه  هک  یلاح  رد  دادن  تبـسن  نایذه  هب  ار  لوا  هفیلخ  تفگن و  يزیچ  رمع 

ج 2 ص 260) افصلا ، ۀضور   ) دوب اجب  شرعاشم  موصعم و 
.460 ص 445 -  ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 102 . ج 2 ، یبوقعی ، . 135 ص 58 و ص 123 -  ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   - 21

نبا حرش  ص 307 و 352 . ج 2 ، بهذلا ، جورم  ص 156 و 166 . ءادفلا ج 1 ، یبا  خیرات  . 106 ص 103 -  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 22
ص 17 و 134. ج 1 ، دیدحلا ، یبا 

: تفگ دیز  نب  دیعس  هب  ثیرح  نب  ورمع   - 23
: داد خساپ  درک ؟ تفلاخم  رکب  یبا  تعیب  اب  یسک  ایآ 

! دنوش دترم  دوب  کیدزن  ای  دندوب  هدش  دترم  هک  یناسک  زج  دوبن  فلاخم  سک  چیه 
ص 447) ج 2 ، يربط ، خیرات  )
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: دیامرفیم نیلقث  فورعم  ثیدح  رد   - 24
متیب لها  نآرق و  دش . دیهاوخن  هارمگ  زگره  دـیوش  کسمتم  اهنآ  هب  رگا  هک  مراذـگیم  تناما  هب  ار  شزرا  اب  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  »

، تسا هدـش  لـقن  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هباحـص  زا  رفن  زا 35  قیرط  دـص  زا  رتشیب  اب  ثیدـح  نیا  دـش ،» دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  تمایق  زور  ات 
ص 211. مارملا ، ۀیاغ  نیلقث . ثیدح  تاقبط  هب  دوش  عوجر 

: دومرف ربمغیپ 
« دوش دراو  شرد  زا  تسا  ملع  بلاط  هک  ره  سپ  دشابیم  نآ  برد  یلع  ملع و  رهش  نم  »

ص 359) ج 7 ، هیاهنلا ، ۀیادبلا و  )
. تسا هدش  رکذ  ًاررکم   150 ص 105 -  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 25

: دیامرفیم مرکا  ربمغیپ  هک  ییاج  ات  ملع  لیصحت  هب  صیرحت  بیغرت و  اب  تیب  لها  همئا  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تانایب  ادخ و  باتک   - 26
« ٍِملْسُم ِّلُک  یلَع  ٌۀضیرَف  ِْملِْعلا  ُبَلَط  »
تسا بجاو  یناملسم  ره  هب  شناد  بلط 

ص 172) ج 1 ، راحب ، )
ص 360. ج 7 ، هیاهنلا ، ۀیادبلا و   - 27

126 و 129. ص 111 ، یبوقعی ، خیرات   - 28
: دیامرفیم دوخ  مالک  رد  یلاعت  يادخ   - 29

( ِهِْفلَخ ْنِم  الَوِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطا  ْبلا  ِهیتءاَی  ٌزیزَع ال  ٌبا  تَِکل  ُهَّنِاَو  )
: ینعی

« تفای دهاوخن  هار  نآ  هب  سپ  شیپ و  زا  لطاب  زگره  هک  یمارگ  تسا  یباتک  نآرق  »
: دیامرفیم هیآ 41 و 42 ) تلّصف ، هروس  )

( ِِهّلل ِّالا  ُمْکُْحلا  ِنِا  )
: ینعی

« دنک مکح  دیابن  یسک  ادخ  زج  »
: دیامرفیم دسرب و  مدرم  هب  دیاب  توبن  هار  زا  هک  تسادخ  نیناوق  تعیرش و  اهنت  تعیرش  ینعی  هیآ 67 ) فسوی ، هروس  )

( َنیِّیبَّنلا َمَتاخ  َو  ِهّللا  َلوُسَر  ْنِکلَو  )
هیآ 40) بازحا ، هروس  )

. دیامرفیم مالعا  ص )  ) مرکا ربمغیپ  اب  ار  تعیرش  توبن و  متخ  هیآ ، نیا  اب  و 
: دیامرفیم و 

: ینعی َنوُِرفاْکلا .) ُمُه  َکئلوُاَف  ُهّللا  َلَْزنَا  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  )
« تسا رفاک  دنکن ، مکح  ادخ  مکح  قباطم  سک  ره  »

هیآ 44) هدئام ، هروس  )
ص 158. ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 110 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 30

: دشابیم صوصنم  میرک  نآرق  رد  سمخ  بوجو  اهنیا  زا  هتشذگ  ص 48 ، ج 3 ، یبوقعی ، خیرات  ص 186 . ج 3 ، روثنملاردلا ، رد   - 31
( یبْرُقْلا يِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِِهّلل  َّنَاَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتْمنَغ  امَّنَا  اوُمَلْعا  (و 
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هیآ 41) لافنا ، هروس  )
: تفگ نم  هب  حبص  مدید ، برطضم  ار  مردپ  حبص  ات  بش  کی  دیوگیم  هشیاع  درک ، عمج  ثیدح  دصناپ  شتفالخ  رد  رکبوبا   - 32

ص 237) ج 5 ، لامعلا ، لزنک   ) دز شتآ  ار  اهنآ  همه  سپ  روایب ، ار  ثیداحا 
ص 237) لامعلازنک ج 5 ،  ) دنک شدوبان  دیاب  تسه  یثیدح  سک  ره  دزن  تشون : اهرهش  همه  هب  رمع 

: دیوگیم رکب  یبا  نب  دمحم 
ص 140) ج 5 ، دعس ، نبا  تاقبط   ) دندینازوس ار  اهنآ  داد  روتسد  دندروآ  شدزن  هب  یتقو  دش ، دایز  ثیداحا  رمع ، نامز  رد 

. نآ ریغ  ص 151 و  ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات   - 33
هب خلا ) ِةَرْمُعلِْاب ) َعَّتَمَت  ْنَمَف  : ) هیآ قبط   ) دنوش دراو  هکم  هب  رود  زا  هک  جاجح  يارب  ار  جح  لمع  عادولا  ۀجح  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ   - 34

. تخاس عونمم  ار  نآ  دوخ  تفالخ  رد  رمع  تشاد و  ررقم  صوصخم  لکش 
ررقم نیفلختم  يارب  درک و  نغدـق  ار  نآ  دوخ  تفالخ  مایا  رد  رمع  یلو  دوب  ریاد  تقوم ) جاودزا   ) هعتم ادـخ  لوسر  نامز  رد  نینچمه  و 

. دنوش راسگنس  هک  تشاد 
، دـشیم هتفگ  تسازامن ، هک  لامعا  نیرتهب  يارب  شاب  ایهم  ینعی  ِلَمَْعلا ؛ » ِْریَخ  یلَع  َّیَح   » زامن ناذا  رد  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  نینچمه  و 

: تفگ رمع  یلو 
کی سلجم  کـی  رد  ترـضح  نآ  روتـسد  هب  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  نینچمه  و  درک ! نغدـق  درادیم و  زاـب  داـهج  زا  ار  مدرم  هملک  نیا 

هقف و ثیدـح و  بتک  رد  هدربمان  يایاضق  دوش !! هداد  قالط  هس  سلجم  کی  رد  هک  داد  هزاجا  رمع  یلو  تفرگیمن  ماـجنا  رتشیب  قـالط 
. تسا روهشم  هعیش  ینس و  مالک 

ص 160. ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 131 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 35
ج 3. هباصالا ، ص 386 . ج 4 ، ۀباغلادسا ،  - 36

. اهنآ ریغ  ص 377 و  ج 3 ، يربط ، خیرات  ص 168 . ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 150 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 37
ص 397. ج 3 ، يربط ، خیرات  ص 150 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 38

یلع درک ، تمادن  راهظا  هدومن  دادمتسا  بلاطیبا  نب  یلع  زا  هدرک  رطخ  ساسحا  نامثع  دندیروش ، نامثع  هب  رـصم  لها  زا  یتعامج   - 39
: دومرف نییرصم  هب 

: دیوگیم هدرک  هبوت  نامثع  دیاهدرک و  مایق  قح  ندرک  هدنز  يارب  امش 
لزع ار  راکمتـس  نارادـنامرف  داد و  مهاوخ  رثا  بیترت  امـش  ياههتـساوخ  هب  رگید  زور  هس  اـت  مرادیم و  رب  تسد  ماهتـشذگ  راـتفر  زا  نم 

. دندرک تعجارم  ناشیا  هتشون و  يدادرارق  ناشیا  يارب  نامثع  بناج  زا  یلع  سپ  منکیم ،
ياهمان وا  اب  دندومن ، شیتفت  ار  وا  هدش  نامگدـب  يو  زا  دوریم ، رـصم  فرط  هب  راوس و  وا  رتش  رب  هک  دـندید  ار  نامثع  مالغ  هار ، نیب  رد 

رس نزب و  وا  هب  هنایزات  دص  دمآ ، وت  دزن  سیدع  نب  نامحرلادبع  یتقو  ادخ ، مان  هب  نومضم : نیدب  دوب  هتـشون  رـصم  یلاو  يارب  هک  دنتفای 
ةورع نارمح و  نب  نادوس  قمحلا و  نب  ورمع  هراب  رد  ار  لمع  نیا  دـننام  نک و  شموکحم  هدـملا  لیوط  نادـنز  هب  شارتب و  ار  شـشیر  و 

!! نک ءارجا  عابن  نب 
: دنتشاد راهظا  هتشگرب  نامثع  بناج  هب  مشخ  اب  هتفرگ و  ار  همان 

. هدش بکترم  ار  لمع  نیا  نم  هزاجا  نودب  داد  خساپ  دوب . همان  لماح  وت  مالغ  دـنتفگ  دومن . راکنا  ار  همان  نامثع  يدرک ! تنایخ  ام  هب  وت 
: دنتفگ دنا ! هدیدزد  ار  مرتش  داد  خساپ  دوب ، وت  رتش  شبوکرم  دنتفگ 

!! هداد ماجنا  ار  راک  نیا  نم  عالطا  هزاجا و  نودب  داد  خساپ  دشابیم ، وت  یشنم  طخ  هب  همان 
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یتسه و هشیپ  تنایخ  هتفرگ  ماجنا  وت  هزاجا  هب  راک  نیا  رگا  اریز  یهد ؛ افعتـسا  دـیاب  يرادـن و  تفالخ  تقایل  وت  لاـح  ره  هب  سپ  دـنتفگ 
افعتـسا ای  لاح  ره  هب  دوشیم و  تباث  وت  تقایل  مدـع  یگـضرع و  یب  سپ  هتفرگ  تروص  وت  عالطا  هزاجا و  نودـب  مهم  ياهراک  نیا  رگا 

. نک لزع  ار  راکمتس  لامع  الا ن  ای  نک و 
: داد خساپ  نامثع 

دندش دنلب  سلجم  زا  مشخ  تلاح  اب  نانآ  متسه ؟ هراک  هچ  نم  دیراد ، تموکح  امش  سپ  منک  راتفر  امش  لیم  قباطم  مهاوخب  نم  رگا 
.409 ص 402 -  ج 3 ، يربط ، خیرات 
ج 2 ص 150 و 151 یبوقعی ، خیرات 
ص 377. ج 3 ، يربط ، خیرات   - 40

ص 89. ج 6 ، يراخب ، حیحص   - 41
ص 113. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات 

ص 111. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 42

.132 ص 129 -  ج 3 ، يربط ، خیرات 

ص 113. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 43
ص 9. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش 

نم هک  داد  خـساپ  یلع  تساوخ ، تعیب  يو  زا  داتـسرف و  یلع  شیپ  يو  رکب ، یبا  تعیب  داقعنا  زا  دـعب  هک  هدـش  دراو  يدایز  تاـیاور  رد 
. منک عمج  ار  نآرق  ات  مورن  نوریب  زامن  يارب  زج  هب  هناخ  زا  هک  ماهدرک  دهع 

. دشابیم نآرق  عمج  ندرک  مامت  لیلد  نیا  درک و  تعیب  رکب  یبا  اب  هام  شش  زا  سپ  یلع  هک  تسا  دراو  زاب  و 
. داد ناشن  هدروآ  مدرم  شیپ  هدرک  راب  يرتش  هب  ار  فحصم  نآرق  عمج  زا  سپ  یلع  هک  تسا  دراو  زین  و 

بلاغ رد  هدربمان  بلاطم  تسا ، هدوب  رکب  یبا  تفالخ  مود  لاس  رد  هدـش ، فیلات  نآ  زا  سپ  نآرق  هک  همامی  گـنج  هک  تسا  دراو  زین  و 
. دوشیم تفای  دناهدش  فحصم  عمج  هصق  ضرعتم  هک  ثیدح  خیرات و  بتک 

ص 154. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 44
ص 155 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 45

ص 364. ج 2 ، بهذلا ، جورم 
هبطخ 15. هغالبلا ، جهن   - 46

هباحص زا  تیلقا  نیا  سار  رد  دندرک و  فلخت  تعیب  زا  ع )  ) یلع يوریپ  هب  رامـش  تشگنا  تیلقا  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تلحر  زا  سپ   - 47
زا دندز و  زاب  رـس  تعیب  زا  فلاخم  ناونع  هب  یهجوت  لباق  تیلقا  زین  ع )  ) یلع تفالخ  زاغآ  رد  دندوب و  رامع  دادـقم و  رذوبا و  ناملس و 
نب ةرمس  ةاطرا و  نب  رس  هب  صاع و  نب  ورمع  مکح و  نب  ناورم  هبقع و  نب  دیلو  صاع و  نب  دیعـس  تخـسرس  نیفلاخم  نیفلختم و  هلمج 

. دندوب ناشیا  ریغ  هبعش و  نب  ةریغم  بدنج و 
ینید و تیـصخش  هدرک ، طبـض  ناشیا  زا  خـیرات  هک  ییاهناتـساد  دـناهداد و  ماجنا  هک  یلامعا  رد  لمأت  هتـسد و  ود  نیا  یفارگویب  هعلاطم 

. دنکیم نشور  یبوخ  هب  ار  ناشیا  فده 
مرکا ربمغیپ  صاخ  هقالع  دروم  یمالـسا و  ناـهاوخیدازآ  ناراکادـف و  داـبع و  داـهز و  زا  مرکا و  ربمغیپ  صاـخ  باحـصا  زا  یلوا  هتـسد 

هس دندیـسرپ  ار  ناشیا  مان  مراد . ناشتـسود  هک  هدرک  رما  زین  ارم  دراد و  تسود  ار  رفن  راهچ  هک  داد  ربخ  نم  هب  ادخ  دومرف  ربمغیپ  دندوب .
: دومرف هبترم 
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ص 66) ج 1 ، هجام ، نبا  ننس   ) درب ار  دادقم  ناملس و  رذوبا و  مان  سپس  یلع 
: دومرف ادخ  لوسر  دیوگ  هشیاع 

ص 66) ج 1 ، هجام ، نبا  ننس   ) درک دهاوخ  رایتخا  ار  اهنآ  دشرا  قح و  امتح  دوش  هضرع  رامع  رب  هک  يرما  ود  ره 
: دومرف ربمغیپ 

ص 68) ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  «، ) درادن دوجو  نامسآ  نیمز و  نایم  رد  رذوبا  زا  رتوگتسار  »
لام دـناهدشن ، ضرعتم  یـسک  ضرع  هب  دـناهتخیرن ، قحان  هب  ینوخ  هدـشن و  لقن  عورـشم  ریغ  لمع  کی  تایح ، تدـم  همه  رد  ناـنیا  زا 

. دناهتخادرپن مدرم  یهارمگ  داسفا و  هب  ای  دناهدوبرن  ار  یسک 
لامعا دناهدوبر و  هک  ناناملـسم  ياهلام  دناهتخیر و  هک  قحان  ياهنوخ  تسا و  رپ  مود  هتـسد  ياهیراکهبت  لامعا و  عیاجف  زا  خـیرات  یلو 

تعاـمج هکناـنچ   ) دوـش هتفگ  هکنیا  زج  درک  هیجوـت  ناوـتیمن  يرذـع  چـیه  اـب  تسا و  نوریب  هرامـش  زا  دـناهداد ، ماـجنا  هـک  روآ  مرش 
قح رد  تسا  تنـس  باتک و  رد  هک  مالـسا  تاررقم  دندوب و  دازآ  دـندرکیم  هک  یتیانج  ره  رد  دوب و  یـضار  نانیا  زا  ادـخ  دـنیوگیم )

!! تسا هدوب  هدش  عضو  نارگید 
ص 180. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 160  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  هبطخ 122 . هغالبلا ، جهن  ص 362 . ج 2 ، بهذلا ، جورم   - 48

ص 366. ج 2 ، بهذلا ، جورم  ص 172 . ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ج 2  یبوقعی ، خیرات   - 49
ص 152. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 50

ص 171. ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 154 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 51
ص 152. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 52

هدرک هیهت  زهجم  رکشل  رازه  هدزاود  هیواعم  درک ، دادمتسا  هیواعم  زا  همان  هلیسو  هب  دوب  نایـشروش  هرـصاحم  رد  نامثع  هک  یماگنه   - 53
، داد شرازگ  ار  رگـشل  یگدامآ  دـمآ  نامثع  دزن  شدوخ  دـنیامن و  فقوت  ماش  دودـح  رد  داد  روتـسد  یلو  دومن  تکرح  هنیدـم  يوس  هب 

: تفگ نامثع 
ص 152. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   ) ینک مایق  هدرک  هناهب  ارم  یهاوخنوخ  سپس  موش  هتشک  نم  ات  يدرک  فقوتم  اجنآ  رد  ار  رگشل  ادمع  وت 

ص 402) يربط ، خیرات  ص 25 . ج 3 ، بهذلا ، جورم 
ص 415. ج 2 ، بهذلا ، جورم   - 54

( ْمُِکتَِهلا یلَع  اُوِربْصا  َو  اوُْشما  ِنَا  ْمُْهنِم  ُالَمْلا  َقَلَْطنا  َو  : ) هیآ لوزن  نأش  هب   - 55
( ًالیلَق ًاْئیَش  ْمِْهَیِلا  ُنَکَْرت  َتْدِک  ْدََقل  َكاْنتَّبَث  ْنَا  َْول ال  َو  : ) هیآ و  هیآ 5 ) هروس ص ، )

( َنُونِهُْدیَف ُنِهُْدت  َْول  اُّودَو  : ) هیآ و  هیآ 74 ) يرسا ، هروس  )
. دوش هعجارم  یتیاور  ریسافت  رد  هیآ 9 ) ملق ، هروس  )

. ثیدح عماوج  تاقرفتم  يدمآ و  رردلا  ررغلا و  باتک   - 56
ص 181. دیدحلا ج 1 ، یبا  نبا  حرش  ص 431 . ج 2 ، بهذلا ، جورم   - 57

ص 6. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ج 2 . وحن ، رد  یطویس  ریاظن  هابشا و   - 58
. هغالبلا جهن  ك : ر ،  - 59

: درک ضرع  ع )  ) یلع تمدخ  یبرع  لمج ، گنج  هحوبحب  رد   - 60
شیوشت بلق و  یگدنکارپ  رگم  برع ! يا  دنتفگ  هدرک  هلمح  يو  هب  فرط  ره  زا  مدرم  تسا ؟ دـحاو  ادـخ  ییوگیم  وت  نینمؤملاریما ! ای 

: دومرف دوخ  باحصا  هب  ع )  ) یلع يزادرپیم ؟ یملع  ثحب  هب  هک  ینکیمن  هدهاشم  ار  یلع  رطاخ 
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، مرادـن يروظنم  نید ، دـصاقم  تسرد و  دـیاقع  ندـش  نشور  زج  مه  موق  نیا  اب  گنج  رد  نم  اریز  دـیراذگب ؛ دوخ  لاـح  هب  ار  درم  نیا 
تخادرپ برع  لاؤس  خساپ  هب  ًالیصفت  سپس 

ص 65) ج 2 ، راحب ، )
.9 ص 6 -  ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   - 61

. خیراوت ریاس  ص 191 و  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 62
ص 203. ج 3 ، ریثا ، نبا  خیرات  ص 124 . ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 160 . ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   - 63

. كردم نامه   - 64
ص 193. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 65
ص 202. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 66

يزابمه مزالم و  هک  تشاد  ینومیم  گس و  دیـشوپیم ، فلج  ریرح و  ياهـسابل  رمخلا ، مئاد  نارـسوه و  شایع و  دوب  يدرم  دیزی   - 67
رد هدیناشوپ  ابیز  سابل  ار  وا  دوب و  سیقوبا »  » وا نومیم  مان  دـشیم ، رازگرب  بارـش  زاس و  برط و  اب  وا  ینیـشن  بش  سلاجم  دـندوب ، يو 

ج 3، بهذلا ، جورم  ص 196 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   ) داتسرفیم هقباسم  هب  هدرک  شبسا  راوس  مه  یهاگ  درکیم ! رضاح  شبرش  سلجم 
ص 77)

ص 183. ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 5 . ج 3 ، بهذلا ، جورم   - 68
. ثادحالا باتک  زا  لقن  ص 72 ، هیفاکلا ، حیاصنلا   - 69

ْنَّمِم َۀَّمِّذلا  ُْتئَِرب  ّینِا  ِۀَعامَْجلا : ِّماع  َدَْعب  ِِهلاّمُع  یِلا  ًةَدِحاو  ًۀَخُْـسن  ُۀَـیِواعُم  َبَتَک  َلاق : ِثادْـحَْالا  ِباتِک  یف  یِنئادَْـملا  ِنَسَْحلاُوبَا  يَور   - 70
ص 87 و 194. يرجه ، لاس 1386  فجن ، پاچ  لیقع ، نب  دمحم  فیلات  هیفاکلا ، حیاصنلا   ) ِِهْتَیب ِلْهَا  َو  ٍباُرت  یبَا  ِلْضَف  ْنِم  ًاْئیَش  يَور 

.73 ص 72 -  هیفاکلا ، حیاصنلا   - 71
77 و 78. ، 64 ص 58 ، هیفاکلا ، حیاصنلا   - 72

هیآ 100. هبوت ، هروس   - 73
ص 216 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 74

ص 190. ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات 
. رگید خیراوت  ص 64 و  ج 3 ، بهذلا ، جورم 

ص 243. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 75
ص 192. ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات 

ص 78. ج 3 ، بهذلا ، جورم 
ص 224 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 76

ص 81. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 192 . ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات 
ص 73. ج 3 ، یبوقعی ، خیرات   - 77

دیلولا ینقَّرَخ  ّبر  ای  لقف  رْشَح  موی  ّکبَر  تئج  ام  اذا   - - 3
ص 216) ج 3 ، بهذلا ، جورم  )

. باتک نیمه  یسانش  ماما  ثحب  ك : ر .  - 79
« مق  » هدام نادلبلا ، مجعم   - 80
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ص 66. ج 3 ، یبوقعی ، خیرات  . 219 ص 217 -  ج 3 ، بهذلا ، جورم   - 81
. هعیش كرادم  ریاس  ج 12 و  راحب ،  - 82

ص 84. ج 3 ، یبوقعی ، خیرات   - 83
. رگید خیراوت  ص 208 و  ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 79 . ج 3 ، یبوقعی ، خیرات   - 84

ص 268. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 86 . ج 3 ، یبوقعی ، خیرات   - 85
ص 270. بهذلا ج 3 ، جورم  ص 86 . ج 3 ، یبوقعی ، خیرات   - 86

.96 ص 91 -  ج 3 ، یبوقعی ، خیرات   - 87
ص 212. ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات 

ص 6. ج 2 ، ءادفلا ، یبا  خیرات   - 88
ص 33. ج 2 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 198 . ج 3 ، یبوقعی ، خیرات   - 89

(. ع  ) قداص ترضح  تالاوحا  ج 12 ، راحب ،  - 90
. دادغب رسج  هصق   - 91

. نیما هصق  جرفلا ، یبا  یناغا   - 92
. خیراوت  - 93

. رگید خیراوت  ءادفلا و  یبا  خیرات   - 94
. دوش هعجارم  خیراوت  هب   - 95

ص 97. ج 1 ، هیمالسالا ، ةراضحلا   - 96
ص 254. ج 1 ، لحنلا ، للملا و  ص 373 . ج 4 ، بهذلا ، جورم   - 97

ص 50. ص 63 و ج 3 ، ج 2 ، ءادفلا ، یبا  خیرات   - 98
. ریسلا بیبح  افصلا و  ۀضور  لماک ، خیراوت  ك : ر .  - 99

ج 3. ءادفلا ، یبا  خیرات  لماک و  خیرات   - 100
. ریسلا بیبح  خیرات   - 101

ات 202 زا 102 

. اهنآ ریغ  ءادفلا و  یبا  خیرات  ریسلا و  بیبح  خیرات   - 102
ءاملعلا ضایر  تانجلا و  تاضور   - 103

: زا لقن  هب 
ص 365. ج 2 ، بدالا ، ۀناحیر 

. نایعالا تایفو  سلاجم و  باتک  تاضور و   - 104
. هریغ ریسلا و  بیبح  افصلا و  ۀضور   - 105

. ریسلا بیبح  افصلا و  ۀضور   - 106
. تسا ذوخام  ریثا  نبا  لماک  یناتسرهش و  لحن  للم و  زا  بلاطم  نیا   - 107

اقآ خیرات  زا  نآ  تایئزج  یضعب  یناتسرهش و  لحن  للم و  ءادفلا و  یبا  ریسلا ، بیبح  افـصلا ، ۀضور  ریثا ، نبا  لماک  زا  بلاطم  نیا   - 108
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. تسا ذوخام  هیناخ 
. تسا هدش  انب  میظنت و  نآ  ساسا  رب  دیحوت و  عرف  ادخ  نید  رد  شتسرپ  هک  دوشیم  هدیمهف  هیآ  زا   - 109

دوـش هتخانـش  دـیاب  هک  يوـحن  هب  ادـخ  ناگدـش  كاـپ  نیـصلخم و  زج  هک  دوـشیم  هدـیمهف  هیآ  زا  تسا و  كرد  عرف  فیـصوت   - 110
. تسا هزنم  نارگید  فیصوت  زا  ادخ  دسانشیمن و 

. تسین یهار  حلاص  لمع  دیحوت و  زج  قح ، ياقل  يارب  هک  دوشیم  هدیمهف  هیآ  زا   - 111
. تسا نیقی  جتنم  ادخ  یعقاو  شتسرپ  هک  دوشیم  هدیمهف  هیآ  زا   - 112

. تسا نیمز  اهنامسآ و  توکلم  هدهاشم  نیقی ، مزاول  زا  یکی  هک  دوشیم  هدیمهف  هیآ  زا   - 113
دننکیم هدهاشم  ار  نآ  ادخ  نابرقم  هک  دنلب ) رایـسب   ) نییلع مان  هب  تسا  یباتک  رد  راربا »  » تشونرـس هک  دوشیم  هدیمهف  تایآ  زا   - 114

. تساقترا برق و  ملاع  هکلب  تسین  طوطخم  باتک  دارم ، هک  تسادیپ  هدهشی »  » ظفل زا  انمض  و 
. دشابیم دوشیم ، هدیمان  منهج )  ) میحج هک  ایقشا  لاح  ماجنارس  هدهاشم  ثعاب  نیقی  ملع  هک  دوشیم  هدیمهف  هیآ  زا   - 115

: دیامرفیم دناهدرک  لقن  هصاخ  هماع و  هک  یتیاور  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هک  تساجنیا  زا  و   - 116
« مییوگیم نخس  ناشیا  درخ  هزادنا  هب  مدرم  اب  ناربمایپ  هورگ  ام  »

ص 203) ج 1 ، یفاک ، لوصا  ص 37 . ج 1 ، راحب ، )
هیآ 44. لحن ، هروس   - 117
هیآ 2. هعمج ، هروس   - 118

هیآ 21. بازحا ، هروس   - 119
تشذگ لوا  شخب  رد  تیاور  كردم   - 120

. تسه زین  مالسا  رد  نآرق  یقرواپ  رد  هبطخ 231  هغالبلا ، جهن   - 121
ص 6. ج 2 ، روثنملارد ،  - 122

ص 28. ج 19 ، راحب ، ص 8 . یفاص ، ریسفت   - 123
هیآ 127. ءارعش ، هروس   - 124

هیآ 74. رجح ، هروس   - 125

ص 4. یفاص ، ریسفت   - 126
، رابخالا یناعم  یشایع و  ریسفت  یفاک و  رد  تسا و  لوقنم  ترضح  نآ  زا  ًالسرم  ریسافت  رد  ص 15 و  یفاص ، ریسفت  راحبلا  ۀنیفس   - 127

. تسا هدش  لقن  انعم  نیا  رد  یتایاور 
ص 117. ج 1 ، راحب ،  - 128

هیآ 58. فارعا ، هروس   - 129
هیآ 3 و 4. فرخز ، هروس   - 130

هیآ 79. هعقاو ، هروس   - 131
هیآ 33. بازحا ، هروس   - 132
هیآ 29. سنوی ، هروس   - 133
هیآ 53. فارعا ، هروس   - 134

مولعم زین  كدف  هیـضق  زا  دنلئاق و  نآ  هب  هماع  ياملع  زا  یعمج  تسا و  لوصا  ملع  لئاسم  زا  یکی  ثیدح ، هب  نآرق  خـسف  هلئـسم   - 135
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. تسا هدوب  لئاق  نآ  هب  زین  لوا  هفیلخ  هک  دوشیم 
ار تاور  زا  یتعامج  لاجر  بتک  رد  نینچمه  دـناهدرک و  هعوضوم  راـبخا  رد  اـملع  هک  تسا  يداـیز  تاـفیلات  بلطم  نیا  هاوگ  و   - 136

. دناهدومن یفرعم  عاضو  باذک و 
ص 139. ج 1 ، راحب ،  - 137
ص 117. ج 1 ، راحب ،  - 138

. لوصا ملع  زا  دحاو  ربخ  تیجح  ثحب   - 139
ص 172. ج 1 ، راحب ،  - 140
هیآ 36. يرسا ، هروس   - 141

. دوش هعجارم  لوصا  ملع  زا  دیلقت  داهتجا و  ثحب  هب  لئاسم  نیا  رد   - 142
ص 231. ج 11 ، هعیشلا ، نایعا  ص 78 . ناکلخ ، نبا  تایفو   - 143

ص 190. تایفو ،  - 144
. مجارت بتک  ریاس  هعیشلا و  نایعا  و 

. یطویس ناقتا   - 145
. باتک لوا  شخب   - 146

هیآ 125. لحن ، هروس   - 147
لیاوا ج 1. دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   - 148

. دروآ تسد  هب  مجارت  بتک  ریاس  تایفو و  ءامکحلا و  رابخا  زا  دیاب  ار  قوف  بلاطم   - 149
: دیامرفیم مشش  ماما   - 150

کین شاداـپ  يارب  ار  ادـخ  یهورگ  دـشابیم و  ناـگدرب  شتـسرپ  نآ  دنتــسرپیم و  سرت  زا  ار  ادـخ  یهورگ  تـسا ؛ عوـن  هـس  تداـبع  »
نآ تـسا و  نادرمدازآ  شتـسرپ  نآ  دنتــسرپیم و  تـبحم  رهم و  هـب  ار  ادـخ  یهورگ  دـشابیم و  نارودزم  شتــسرپ  نآ  دنتــسرپیم و 

« تساهشتسرپ نیرتوکین 
ص 208) ج 15 ، راحب ، )

. دوش هعجارم  نآ  ریغ  قئارط و  ءایلوالا و  ةرکذت  مجارت و  بتک  هب   - 151
: دیامرفیم لاعتم ، يادخ   - 152

« دنتشاد روظنم  ار  ادخ  ياضر  راک  نیا  رد  هکنیا  زج  میدوب  هتشونن  ناشقح  رد  ار  نآ  ام  دندوب  هدروآرد  دوخ  زا  اراصن  هک  یتینابهر  «و 
هیآ 27) دیدح ، هروس  )

: دیامرفیم ع )  ) یلع  - 153
« دنکیم تیاده  دوخ  يوس  هب  ار  لیلد  هک  تسوا  دیآرد ، تفرعم  هطاحا  تحت  دوخ  هکنآ  تسین  ادخ  »

ص 186) ج 2 ، راحب ، )
هیآ 105. هدئام ، هروس   - 154

ص 665) ج 2 ، مکحلاررغ ، ( ، ) ُهَّبَر َفَرَع  ْدَقَف  ْهَسْفَن ، َفَرَع  ْنَم   - ) 155
.« ِّهِبَِرب ْمُُکفَرْعَا  ِهِسفَِنب ، ْمُُکفَرْعَا   - » 156

هیآ 152. هرقب ، هروس   - 157
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هیآ 21. بازحا ، هروس   - 158
هیآ 89. لحن ، هروس   - 159

: دیامرفیم هدرک  هراشا  ناهرب  نیا  هب  ادخ  باتک  رد   - 160
( ِضْرَْالا َو  ِتاومَّسلا  ِرِطاف  ُّکَش  ِهّللا  ِیف  َءا  ْمُُهلُسُر  َْتلاق  )

: ینعی
هتخاس رادیاپ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هتفاکـش و  ار  مدـع  هدروآ ، دوجو  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ییادـخ  درک  کش  ادـخ  رد  دوشیم  ایآ  »

.« تسا
هیآ 10) میهاربا ، هروس  )

: دیامرفیم یلاعت  يادخ   - 161
ُهّللا َلَْزنَا  ام  َو  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ِفـالِتْخا  َو  َنُوِنقُوی  ٍمْوَِقل  ٌتاـیا  ٍۀَّباد  ْنِم  ُُّثبَی  اـمَو  ْمُکِْقلَخ  یف  َنینِمْؤُْمِلل و  ٍتاـیَال  ضرـالا  ِتاومَّسلا و  ِیف  َّنِا  )

ٍثیدَح ِّيَِابَف  ِّقَْحلِاب  َْکیَلَع  اهُوْلتَن  ِهّللا  ُتایآ  َْکِلت  َنُولِقْعَی  ٍمْوَِقل  ٌتایآ  ِحایَّرلا  ِفیرْـصَت  َو  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْالا  ِِهب  ایْحَاَف  ٍقْزِر  ْنِم  ِءامَّسلا  َنِم 
( َنُونِمُْؤی ِِهتایا  َو  ِهّللا  َدَْعب 

(6 هیآ 3 -  هیثاج ، هروس  )
مدرم تسا ؟ یکی  يادخ  ییوگیم  ایآ  نینمؤملاریما  ای  تفگ  دش و  کیدزن  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  هب  لمج  گنج  رد  یبرع  درم   - 162

: دنتفگ هدرک  هلمح  برع  درم  هب  يوس  ره  زا 
؟ دراد رطاخ ) شیوشت   ) بلق مّسقت  هزادنا  هچ  ات  نینمؤملاریما  هک  ینیبیمن  ایآ 

: دومرف نینمؤملاریما 
برع درم  هب  سپ  میهاوخیم ،» تعاـمج  نیا  زا  اـم  هک  تسا  ناـمه  دـهاوخیم  برع  درم  نیا  هچنآ  اریز  دـیراذگب ؛ دوخ  لاـح  هب  ار  وا  »

: دومرف
ود نآ  اما  تسا ، تسرد  انعم  ود  تسین و  تسرد  انعم  راـهچ  نآ  زا  ياـنعم  ود  تسا ، مسق  راـهچ  تسا ، یکی  ادـخ  دوشیم  هتفگ  هکنیا  »
اریز تسین ؛ تسرد  انعم  نیا  دریگ ، رظن  رد  ار  هرامـش  ددع و  تسا و  یکی  ادـخ  دـیوگ  یـسک  هک  تسا  نیا  یکی  تسین  تسرد  هک  انعم 

: دنتفگ هک  یناسک  ینیبیمن  ایآ  دوشیمن  ددع  لخاد  درادن  مود  هکنآ 
: دیوگب یسک  هک  تسا  نیا  یکی  و  دندش ؟ رفاک  هثالث ) ثلاث  اراصن  لوق  هب  هراشا   ) تسا ات  هس  موس  ادخ ،

هیبشت اریز  تسین ؛ تسرد  ادـخ  رد  زین  اـنعم  نیا  عون ) نیا  زا  تسا  دـحاو  اـی   ) سنج نیا  زا  تسا  یعون  ینعی  تسا ؛ مدرم  زا  یکی  ینـالف 
. تسا هزنم  هیبش  زا  ادخ  تسا و 

، درادن هیبش  ءایـشا  نایم  رد  هک  انعم  نیا  هب  تسا  یکی  ادخ  دیوگب  یـسک  هک  تسا  نیا  یکی  تسا  تسرد  ادـخ  رد  هک  انعم  ود  نآ  اما  و 
. تسا نینچ  ادخ 

: دیوگب یسک  هکنیا  یکی  و 
« تسا نینچ  ادخ  مهو ) رد  هن  لقع و  رد  هن  جراخ و  رد  هن  دراد  یمنرب  ماسقنا  ترثک و  هنوگچیه  ینعی  دحا   ) تسا یکی  ادخ 

ص 207) ج 3 ، راحب ، )
: دیامرفیم ع )  ) یلع زاب  و 

« تسوا نتسناد  هناگی  نامه  ادخ  نتخانش  »
؛ تسا یفاک  يو  تینادحو  تابثا  رد  دودحم  ریغ  یهانتمان و  تسا  يدوجو  هک  یلاعت  يادـخ  دوجو  تابثا  ینعی  ص 186 ) ج 2 ، راحب ، )
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. درادن روصت  یهانتمان  يارب  مود  اریز 
: دیامرفیم مشش  ماما   - 163

وا رـصب  دوبن و  یعومـسم  هک  یلاح  رد  تسوا  دوخ  وا  عمـس  دوبن و  یمولعم  هک  یلاح  رد  تسوا  دوخ  وا  ملع  دراد و  تباـث  یتسه  ادـخ  »
« دوبن يرودقم  هک  یلاح  رد  دوب  وا  دوخ  وا  تردق  دوبن و  يرصبم  هک  یلاح  رد  دوب  وا  دوخ 

ص 125) ج 2 ، راحب ، )
تسا نوریب  هرامش  زا  لئاسم  نیا  رد  تیب  لها  رابخا  و 
ج 2) راحب ، نویع و  دیحوت  هغالبلا ، جهن  ك : (ر .

: دنیامرفیم مالسلا -  مهیلع  متشه -  مشش و  مجنپ ، ماما   - 164
« تسین نآ  رد  گرم  هک  تسا  یتایح  تسین و  نآ  رد  لهج  هک  تسا  یملع  تسین و  طولخم  تملظ  اب  هک  تسا  يرون  یلاعت  يادخ  »

ص 129) ج 2 ، راحب ، )
: دیامرفیم ع )  ) متشه ماما 

: دنراد بهذم  هس  تافص ، رد  مدرم  »
تابثا نآ  موس و  بهذـم  قح  هار  دـننکیم و  یفن  ار  تافـص  یهورگ  نارگید و  هب  هیبشت  اب  دـننکیم  تاـبثا  ادـخ  هب  ار  تافـص  یهورگ 

« نارگید هب  هیبشت  یفن  اب  تسا  تافص 
ص 94) ج 2 ، راحب ، )

: دیامرفیم مشش  ماما   - 165
تکرح و ناکم و  نامز و  هدـننیرفآ  وا  هکلب  دوشیمن  فصتم  نوکـس  لاقتنا و  تکرح و  ناکم و  نامز و  اـب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  »

« تسا نوکس 
ص 96) ج 2 ، راحب ، )

هیآ 11. يروش ، هروس   - 166
: دیامرفیم مشش  ماما   - 167

و متفگ : دـیوگ  يوار  دوبن ». يرودـقم  هک  یلاـح  رد  دوب  رداـق »  » دوبن و یمولعم  هک  یلاـح  رد  دوب  ملاـع »  » دوـخ تاذ  رد  هتـسویپ  ادـخ  »
؟ دوب ملکتم » »

: دومرف
« درک داجیا  ثادحا و  ار  مالک  نآ  زا  سپ  دوبن  ملکتم »  » دوب و ادخ  تسا ، ثداح  مالک ، »

ص 147) ج 2 ، راحب ، )
: دیامرفیم ع )  ) متشه ماما  و 

مه يورت و و  ام  دـننام  ادـخ  اریز  سب ؛ تسوا و  داجیا  ثادـحا و  ادـخ  زا  دوشیم و  ادـیپ  لعف  نآ  زا  سپ  تسا و  ریمـض  مدرم  زا  هدارا  »
« درادن رکفت  و  دصق ) )

ص 144) ج 2 ، یناپمک ، پاچ  راحب ، )
هیآ 54. فرعا ، هروس   - 168
هیآ 117. هرقب ، هروس   - 169
هیآ 41. دعر ، هروس   - 170
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هیآ 49. رمق ، هروس   - 171
: دیامرفیم ع )  ) مشش ماما  هیآ 21 . رجح ، هروس  و 3 -   - 172

( ارجا  ) اـضما درک ، ءاـضق  یتقو  دـنکیم و  ءاـضق  درک ، ریدـقت  هک  یتقو  دـنکیم و  ردـقم  درک ، هدارا  ار  يزیچ  هک  یتقو  یلاـعت  يادـخ  »
« دنکیم

ص 34) ج 3 ، یناپمک ، پاچ  راحب ، )
 - 173

: دندومرف ع )  ) مشش مجنپ و  ماما  و  ع )  ) متشه ماما  زا  یماش  دیزی  زا  ع )  ) مشش ماما  زا  و  ص 5 ) ج 3 ، راحب ، )
. دنک باذع  نآ  زا  سپ  دنک و  رابجا  هانگ  هب  ار  نانآ  هک  تسا  نآ  زا  رتنابرهم  دوخ  شنیرفآ  هب  ادخ  »

« دوشن دهاوخب و  ار  يرما  هک  تسا  نآ  زا  رتزیزع  ادخ  و 
ص 6) ج 3 ، راحب ، )

: دیامرفیم مشش  ماما  زاب  و 
هک دیآ  دوجو  هب  يرما  وا  کلم  رد  هک  تسا  نآ  زا  زعا  دنک و  فیلکت  دنرادن  تردـق  هک  يزیچ  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  مرکا  ادـخ  »

« دهاوخیمن يو 
ضیوفت ا ربج و  بهذم  ود  هب  هراشا  ص 15 ) ج 3 ، راحب ، )

: ینعی  - 174
«( شنیرفآ یگدنز و  فده  يوس  هب   ) هدرک ییامنهار  نآ  زا  سپ  هداد و  ار  شا  هژیو  شنیرفآ  يزیچ  ره  هب  هک  ییادخ  »

هیآ 50) هط ، هروس  )
هیآ 32. یلعا ، هروس   - 175

: ینعی  - 176
« دریگیم شیپ  رد  ار  نآ  هک  دراد  یتیاغ  فده و  مادک  ره  »

هیآ 148) هرقب ، هروس  )
: ینعی  - 177

اب رگم  ار  اهنآ  میدـیرفاین  دنتـسین ، ) فدـه  یب   ) میدـیرفاین مینک ، يزاب  هکنیا  يارب  تساهنآ  نایم  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ام  »
« دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  تسا ) نایم  رد  یضرغ  فده و   ) قح شنیرفآ 

هیآ 39) ناخد ، هروس  )
اب همه  هک  دـشاب  هتـشاد  یعـضو  یناسنا ، ناهج  هک  دراد  تسود  عبط ، بسح  هب  نانآ  نیرترکف  یب  نیرت و  هداس  یتح  ناسنا  دارفا   - 178

فرط ود  هب  یطابترا و  یفاضا و  دنتسه  یفاصوا  اهتشا ، تبغر و  لیم و  نتساوخ و  یفسلف  رظن  زا  دننک و  یگدنز  افص  حلص و  شیاسآ و 
نتشاد تسود  تشادن ، ناکما  ینتشاد  تسود  رگا  تسا  نشور  هدش و  هتشاد  تسود  هدنراد و  تسود  هتساوخ و  ناهاوخ و  دننام  دنمئاق 

. تشادن انعم  صقن  تشادن ، ناکما  لامک  رگا  ددرگیم و  رب  صقن  كرد  هب  هنوگ  نیا  همه  هرخ  الاب  تشادن و  انعم  نآ 
: ینعی  - 179

ات میداد  يرترب  ار  ناشیا  زا  یخرب  و  تسا ) نآ  زا  یـشخب  لـفکتم  درف  ره   ) میدومن تمـسق  ناـشنایم  رد  ار  مدرم  یگدـنز  تشیعم و  اـم  »
دراد رخسم  ار  يرگید  دوخ ، یصاصتخا  عقوم  اب  امرفراک  رگراک و  زا  کی  ره  هکنانچ   ) دنروایب ریخست  تحت  ار  یـضعب  ناشیا  زا  یـضعب 

«( هدنشورف رادیرخ و  رجاتسم و  رجوم و  سوؤرم و  سیئر و  نینچمه  و 
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هیآ 32) فرخز ، هروس  )
: ینعی  - 180

ار نارگید  دسرب ، وا  هب  يریخ  هک  یتقو  عزج و  دیـسر )  ) درک سم  يراوگان  رـش و  يو  هب  هک  یتقو  هدش  هدیرفآ  صیرح )  ) عوله ناسنا ، »
« دنکیم عنم 

هیآ 21) جراعم ، هروس  )
: ینعی  - 181

ناگدـنهد و دـیون  هک  یناربمغیپ  دـندوب …  وا  زا  دـعب  هک  یناربمغیپ  حون و  يوس  هب  میدرک  یحو  هکناـنچ  وت  يوس  هب  میدرک  یحو  اـم  »
مامتا رد  لقع  رگا  هک  تسا  یهیدب   ) دنـشاب هتـشادن  یتجح  ادخ  رب  مدرم  ناربمغیپ ، نداتـسرف  زا  سپ  هکنیا  يارب  دندوب  رـشب  ناگدنناسرت 

« دوبن تجح  مامتا  رد  ناربمغیپ  هب  یتجاح  دوب ، یفاک  ادخ  تجح 
هیآ 162) ءاسن ، هروس  )

: ینعی  - 182
« میدیناسر تسار  یهار  هب  و  دننکیمن ) تعاطا  ام  ریغ  زا  دنزادرپیمن و  ام  ریغ  هب   ) میدرک يروآ  عمج  دوخ  يوس  هب  ار  ناربمغیپ  «و 

هیآ 87) ماعنا ، هروس  )
: ینعی  - 183

سپ و زا  تروص  نیا  رد  ناربمغیپ و  زا  ار  ناگدیدنسپ  رگم  دنکیمن  طلـسم  ار  یـسک  دوخ  بیغ  هب  تسا و  بیغ  هدنناد  هک  تسوا  اهنت  »
« دنناسرب ار  دوخ  يادخ  ياهمایپ  اققحم  هک  دزادنایم  هار  هب  يدصر  لماک و  تبقارم  یحو ) ای  ربمغیپ   ) وا شیپ 

(28 هیآ 26 -  نج ، هروس  )
. دوش هعجارم  باتک  همدقم  هب   - 184

: ینعی  - 185
دنکیم قیدصت  دراد  دوخ  ربارب  رد  هک  ار  لیجنا ) تاروت و  دننام   ) یباتک هک  یلاح  رد  قح  هب  وت  يوس  هب  ار  نآرق )  ) باتک میداتـسرف  «و 

« نآ هب  تبسن  دراد  يرترب  طلست و  و 
هیآ 48) هدئام ، هروس  )

: ینعی  - 186
« دریذپیمن شیپ  سپ و  زا  ار  یلطاب  چیه  هک  هدننک  عنم  دوخ  میرح  زا  یمارگ و  تسا  یباتک  نآرق  اقیقحت  «و 

هیآ 41 و 42) هدجس ، مح  هروس  )
: ینعی  - 187

« دشابیم ناربمغیپ  متخ  ادخ و  ربمغیپ  هکلب  تسین  اهامش  زا  یسک  ردپ  دمحم  »
هیآ 40) بازحا ، هروس  )

: ینعی  - 188
.« تسا زیچ  ره  هدننک  نشور  هک  یلاح  رد  ار  باتک  وت  يوس  هب  میدرک  لزان  «و 

هیآ 89) لحن ، هروس  )
: ینعی  - 189

میهاربا و هب  هک  ار  هچنآ  میدرک و  یحو  تدوخ  هب  هک  ار  هچنآ  هدـش و  هیـصوت  ع )  ) حون هب  هچنآ  نید  زا  امـش  يارب  دومرف  عیرـشت  ادـخ  »
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« تسا هدش  هیصوت  ع )  ) یسیع یسوم و 
هیآ 13) يروش ، هروس  )

بحاـص يرگید  ربـمغیپ  رگا  دـناهدش  رکذ  هیآ  رد  هک  نت  جـنپ  نیا  زا  ریغ  رگا  تروص  نیا  رد  تسا  موـلعم  تسا و  ناـنتما  ماـقم  رد  هیآ 
. دشیم رکذ  دوب  تعیرش 

: ینعی  - 190
« میتفرگ یمکحم  نامیپ  ناشیا  زا  یسیع و  یسوم و  میهاربا و  وت  زا  میتفرگ و  ار  ناشنامیپ  ناربمغیپ  زا  هک  یتقو  «و 

هیآ 7) بازحا ، هروس  )
: دیامرفیم روهشم  تیاور  رد   - 191

( دوش هعجارم  نآ  ریغ  ج 6 و  راحب ، یبلح ، هریس  ماشه ، نبا  هریس  باتک  هب  لصف  نیا  بلاطم  رد  «، ) يرْخَف ُْرقَْفلَا  »
: دیامرفیم هکنانچ   - 192

( َنیقِداص اُوناک  ْنِا  ِِهْلثِم  ٍثیدَِحب  اُوتْاَْیلَف  )
: ینعی

« دنروایب نآرق  دننام  ینخس  دنیوگیم  تسار  رگا  »
هیآ 34) روط ، هروس  )

: دیامرفیم هکنانچ   - 193
( ِهّللا ِنُود  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  ِنَم  اوُعْدا  َو  ٍتایَرَتْفُم  ِِهْلثِم  ٍرَوُس  ِرْشَِعب  اُوتْاَف  ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَا  )

: ینعی
: دنیوگیم هکلب  »

« دینک دادمتسا  دیناوتیم  هک  ره  زا  دیروایب و  نآرق  دننام  ییارتفا  هروس  هد  نیاربانب ، وگب  هتسب ، تمهت  ادخ  هب  ار  نآرق  دمحم 
هیآ 13) دوه ، هروس  )

: دیامرفیم هکنانچ   - 194
( ِْهِلثِم ٍةَروُِسب  اُوتْاَف  ُْلق  ُهارتَْفا  َنُولوُقَی  ْمَا  )

: ینعی
: دنیوگیم هکلب  »

« دیروایب نآرق  دننام  هروس  کی  نیاربانب ، وگب  هتسب ، ادخ  هب  هک  تسا  یغورد  نآرق 
هیآ 38) سنوی ، هروس  )

: دننکیم لقن  برع  نارونخس  زا  یکی  زا  هکنانچ   - 195
( ِرَشَْبلا ُلْوَق  ِّالا  اذه  ْنِا  َُرثُْؤی  ٌرْحِس  ِّالا  اذه  ْنِا  َلاقَف  )

: ینعی
: تفگ هدومن ) یشکرس  هدرک و  قح  هب  تشپ  رایسب ، رکف  زا  سپ  دیلو  »

« تسین رشب  نخس  زج  نآرق  نیا  تسین  باذج )  ) رحس زج  نآرق  نیا 
هیآ 24 و 25) رثدم ، هروس  )

: دیامرفیم ص )  ) مرکا ربمغیپ  نابز  زا  هکنانچ   - 196
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( َنُولِقْعَت الَفَا  ِِهْلبَق  ْنِم  ًارُمُع  ْمُکیف  ُْتِثَبل  ْدَقَف  )
: ینعی

»؟ دینکیمن لقعت  ایآ  ماهدینارذگ  هدوب و  يرمع  نآرق ، لوزن  توبن و  زا  شیپ  امش  نایم  رد  نم  »
هیآ 16) سنوی ، هروس  )

: دیامرفیم و 
( َِکنیمَِیب ُهُّطَُخت  ٍباتِک و ال  ْنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  اُوْلتَت  َْتنُک  امَو  )

: ینعی
« یتشونیمن دوخ  تسد  اب  يدناوخیمن و  ار  ياهتشون  نآرق  لوزن  زا  شیپ  وت  »

هیآ 48) توبکنع ، هروس  )
: دیامرفیم زاب  و 

( ِِهْلثِم ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْاَف  انِْدبَع  یلَع  اْنلََّزن  اّمِم  ٍْبیَر  یف  ُْمْتنُک  ْنِاَو  )
: ینعی

نتشونن ندناوخن و   ) دوجو طیارش  رد  هک  یـصخش  زا  هروس  کی  دیـشابیم ، کش  رد  میدرک  لزان  نامدوخ  هدنب  هب  هک  ینآرق  زا  رگا  «و 
« تسین ادخ  نخس  نآرق  هک  دوش  مولعم  ات  دیروایب  دشاب  دمحم  دننام  ندیدن ) یبرم  و 

هیآ 23) هرقب ، هروس  )
: دیامرفیم هکنانچ   - 197

(. ًاریثَک ًافالِتْخا  ِهیف  اُودَجَول  ِهّللا  ریغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  َنآْرُقْلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَفَا  )
: ینعی

« دنتفاییم يرایسب  فالتخا  نآ  رد  دوب  ادخ  ریغ  شیپ  زا  رگا  و  دننکیمن ؟ ربدت  نآرق  رد  ایآ  »
هیآ 82) ءاسن ، هروس  )

.14 هیآ 12 -  نونمؤم ، هروس   - 198
هیآ 11. هدجس ، هروس   - 199
هیآ 85. يرسا ، هروس   - 200

هیآ 83. سی ، هروس   - 201
. قودص تاداقتعا  زا  ص 161  ج 3 ، راحب ،  - 202

ات 303 زا 203 

. خزربلا باب  ج 2 ، راحب ، و 2 -   - 203
. خزربلا باب  ج 2 ، راحب ،  - 204

هیآ 169. نارمع ، لآ  هروس   - 205
هیآ 99 و 100. نونمؤم ، هروس   - 206

هیآ 26. هروس ص ،  - 207
هیآ 38. ناخد ، هروس   - 208
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هیآ 21 و 22. هیثاج ، هروس   - 209
هیآ 8. قلع ، هروس   - 210

هیآ 53. يروش ، هروس   - 211
هیآ 19. راطفنا ، هروس   - 212

.30 هیآ 27 -  رجف ، هروس   - 213
هیآ 22. هروس ق ،  - 214

هیآ 53. فارعا ، هروس   - 215
هیآ 25. رون ، هروس   - 216

هیآ 6. قاقشنا ، هروس   - 217
هیآ 5. توبکنع ، هروس   - 218
هیآ 110. فهک ، هروس   - 219

.30 هیآ 27 -  رجف ، هروس   - 220
.41 هیآ 34 -  تاعزان ، هروس   - 221

هیآ 7. میرحت ، هروس   - 222
هیآ 3. فاقحا ، هروس   - 223

ص 79. ج 14 ، یناپمک ، پاچ  راحب   - 224
: دوش هعجارم  كرادم  نیا  هب  یمالسا  تموکح  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ینیشناج  تماما و  هب  طوبرم  بلاطم  هراب  رد   - 225

ص 664 مارملا ، ۀیاغ  ص 126 . ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  . 271 ص 223 -  ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  یلا 61 . ص 26  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات 
. نآ ریغ  دمحا و  دنسم  زا 

: تسا هیآ  نیا  اهنآ  هلمج  زا  هدش و  لالدتسا  نآرق  زا  یتایآ  هب  بلاطیبا  نب  یلع  تفالخ  تابثا  يارب   - 226
( َنوُعِکار ْمُهَو  َةوکزَّلا  َنُوتُْؤی  َو  َةولَّصلا  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  ُمُکُّیل  َو  امَّنِا  )

: ینعی
« دنهدیم تاکز  هقدص و  عوکر  لاح  رد  دنناوخیم و  زامن  هک  دنتسه  نانمؤم  شلوسر و  ادخ و  طقف  امش  رایتخا  بحاص  رما و  یلو  »

هیآ 55) هدئام ، هروس  )
رب زین  هصاخ  هماع و  زا  يریثک  تایاور  تسا و  هدش  لزان  بلاطیبا  نب  یلع  نأش  رد  روکذم  هیآ  هک  دنراد  قافتا  یعیـش  ینـس و  نیرـسفم 

. دراد تلالد  نآ 
: دیوگیم يرافغ  رذوبا 

بناج هب  ار  شتـسد  لئاس  دادـن ، يزیچ  وا  هب  یـسک  یلو  دومن  کمک  ياـضاقت  مدرم  زا  یلئاـس  میدـناوخ  ربمغیپ  اـب  ار  رهظ  زاـمن  يزور 
: تفگ هدرک  دنلب  نامسآ 

وا درک ، هراشا  لئاس  هب  شتـشگنا  اب  دوب  عوکر  لاح  رد  بلاطیبا  نب  یلع  دادن . يزیچ  نم  هب  یـسک  ربمغیپ  دجـسم  رد  شاب  دهاش  ایادخ !
. تفر تفرگ و  ترضح  نآ  تسد  زا  ار  رتشگنا 

: تفگ وت  هب  یسوم  مردارب  ایادخ ! تشاد : هضرع  هدرک  دنلب  نامسآ  بناج  هب  ار  شرس  دومرفیم  هدهاشم  ار  نایرج  هک  مرکا  ربمغیپ 
ار نوراه  مردارب  دنمهفب و  ار  منانخـس  ات  هدـب  نم  هب  ییایوگ  نابز  نادرگ و  ناسآ  ار  میاهراک  نک و  اطع  نم  هب  يردـص  حرـش  ایادـخ ! »
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اطع امش  هب  یطلست  ذوفن و  مینادرگیم و  مکحم  تردارب  هطـساو  هب  ار  وت  يوزاب  ام  هک  دش  لزان  یحو  سپ  هدب ، رارق  نم  کمک  ریزو و 
.« هدب رارق  منابیتشپ  ریزو و  ار  یلع  نادرگ و  ناسآ  ار  میاهراک  نک و  اطع  میارب  يردص  متسه ، وت  ربمغیپ  مه  نم  ایادخ ! دومن . میهاوخ 

: دیوگیم رذوبا 
اب روکذم  ثیدح  ص 16 ) لاس 1356 ، هرهاق ، ط  يربط ، فیلات  یبقعلا ، رئاخذ   ) تشگ لزان  هیآ  هک  دوب  هدـشن  مامت  ربمغیپ  نخـس  زونه 

هماع و 19 بتک  زا  ثیدـح   24 ص 103 ، مارملا ، ۀـیاغ  باتک  رد  ینارحب  هدـش . لقن  زین  ص 293  ج 2 ، روثنملاّرد ، رد  فالتخا  یکدـنا 
: تسا هیآ  نیا  تایآ  هلمج  زا  تسا . هدرک  لقن  هیآ  لوزن  نأش  رد  هصاخ  بتک  زا  ثیدح 

َمالْـسِْالا ُمَُکل  ُتیـضَرَو  یتَـمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَاَو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  َمْوَْیلَا  ِنْوَـشْخاَو  ْمُهْوَـشَْخت  ـالَف  ْمُِکنید  ْنِم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َسِئَی  َمْوَْـیلَا  )
(. ًانید

: ینعی
لماک و ار  امـش  نید  زورما  دیـسرتب . نم  زا  یلو  دیـسارهن  نانآ  زا  رگید  سپ  دندش  دیمان  مالـسا  هاگتـسد  ندـش  هدـیچرب  زا  زورما  رافک  »

« مدیزگرب امش  ياربار  مالسا  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن 
هیآ 3) هدئام ، هروس  )

: هک تسا  نیا  هیآ  رهاظ 
يراک ماجنا  هطساو  هب  لاعتم  دنوادخ  یلو  دوش ، هدیچرب  مالسا  هاگتـسد  هک  دمآ  دهاوخ  يزور  هک  دندوب  راودیما  رافک  هیآ  لوزن  زا  لبق 
روما زا  دـبال  تسا و  هدوب  نید  ساسا  ماکحتـسا  لامک و  ببـس  راک  نامه  هدـینادرگ و  سویاـم  مالـسا  يدوباـن  زا  هشیمه  يارب  ار  ناـنآ 

. تسا هدوب  نآ  هب  طوبرم  مالسا  ياقب  هک  هدوب  یمهم  هجوت و  لباق  عوضوم  هکلب  هدوبن  ماکحا  زا  یمکح  لعج  دننام  یئزج 
: دشابن طبر  یب  هتشگ  لزان  هروس  نیا  رخاوا  رد  هک  ياهیآ  اب  هیآ  نیا  ارهاظ 

(. ِساّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  هللا  ُهََتلاسِر و  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنإ  َّکِبَر و  ْنِم  َْکَیِلا  َلِْزنُا  ام  ْغّلب  ُلوُسَرَّلا  اَهُّیَا  ای  )
: ینعی

. يا هدادن  ماجنا  ار  ادخ  تلاسر  ینکن  غالبا  رگا  هک  نک  غالبا  مدرم  هب  میداد  روتسد  وت  هب  هک  ار  یعوضوم  ربمغیپ ! يا  »
« تشاد دهاوخ  ناما  رد  دشاب  وت  هجوتم  هک  يرطخ  هنوگ  ره  زار  وت  ادخ  و 

هیآ 72) هدئام ، هروس  )
: هک دنکیم  تلالد  هیآ  نیا 

یلو هداد  روتسد  ربمغیپ  هب  دوشیم  عقاو  رطخ  رد  تلاسر  مالسا و  ساسا  دریگن  ماجنا  رگا  هک  ار  یمهم  رایـسب  هجوت و  لباق  عوضوم  ادخ 
ات تسا ، هتخادنایم  ریخأت  هب  ار  نآ  بسانم  تیعقوم  راظتنا  هب  هدیـسرتیم و  مدرم  ینکـشراک  تفلاخم و  زا  ربمغیپ  هدوب  تیمها  اب  سب  زا 
مه عوضوم  نیا  یـسارهن . سک  چیه  زا  يزرون و  للعت  روتـسد  نیا  ماجنا  رد  دیاب  هک  هدش  رداص  يروف  دکؤم و  رما  ادخ  بناج  زا  هکنیا 
هن ددرگ و  نوگژاو  مالـسا  ساسا  شغیلبت  مدـع  زا  هک  دراد  ار  تیمها  نآ  هن  نوناق  دـنچ  ای  کـی  غیلبت  اریز  هدوبن ؛ ماـکحا  لـیبق  زا  دـبال 

. تسا هتشاد  یسرت  نیناوق  نایب  زا  مالسا  ربمغیپ 
لزان بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  هراب  رد  مخ  ریدـغ  رد  روکذـم  ياههیآ  هک  دـنراد  تلالد  هک  دنتـسه  يرابخا  دـی  ؤم  دـهاوش ، نئارق و  نیا 

. تسا هتشگ 
. دناهدومن دییات  ار  نآ  زین  ینس  هعیش و  نیرسفم  زا  يرایسب  و 

: دیوگیم يردخ  دیعسوبا 
ادـخ لوسر  لـغب  ریز  يدیفـس  هک  درک  دـنلب  يروط  هب  هتفرگ  ار  وا  ياـهوزاب  هدومن  توعد  یلع  يوـس  هب  ار  مدرم  مخ  ریدـغ  رد  ربـمغیپ 
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: دش لزان  هیآ  سپس  دش ، نایامن 
: دومرف ربمغیپ  سپ  ًانید ) َمالْس  ْالا  ُمَُکل  ُتیضَرَو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَاَو  ْمُکنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  َمْوَْیلَا  )

.« نم زا  دعب  یلع  تیالو  ادخ و  تیاضر  تمعن و  یمامت  نید و  ندش  لماک  زا  ُرَبْکَا ، هّللَا  »
: دومرف سپس 

اب شاـب و  تسود  یلع  تسود  اـب  ایادـخ ! دـشابیم . شراـیتخا  بحاـص  یلع  متـسه ، وا  روـما  يدـصتم  راـیتخا و  بحاـص  نـم  سک  ره  »
.« نک اهر  ار  وا  زین  وت  درک  اهر  ار  وا  سک  ره  نک و  شیرای  وت  دومن ، يرای  ار  وا  سک  ره  نک . ینمشد  شنمشد 

. تسا هدرک  لقن  هیآ  لوزن  نأش  رد  هصاخ  قرط  زا  ثیدح  هماع و 15  قیرط  زا  ثیدح   6 ص 336 ، مارملا ، ۀیاغ  باتک  رد  ینارحب 
کی هب  طقف  دنتـشگ  سویام  اج  همه  زا  دـندومنیمن و  يراددوخ  يراک  چـیه  زا  نآ  يدوبان  هار  رد  هک  مالـسا  نانمـشد  نخـس : هصالخ 

تـسرپرس میق و  یب  مالـسا  تفر ، ایند  زا  یتقو  تسا  ربمغیپ  مالـسا  نابهگن  ظفاح و  نوچ  هک  دندرکیم  رکف  اهنآ  دندوب ، راودـیما  تهج 
تسرپرـس و ناونع  هب  ار  یلع  ربـمغیپ  تشگ و  لـطاب  ناـنآ  هشیدـنا  مخ ، ریدـغ  رد  یلو  دوب . دـهاوخ  یمتح  شیارب  يدوباـن  ددرگیم و 

دوجو هب  یلع  لسن  زا  هک  ربمغیپ  نامدود  هدهع  هب  يرورض  نیگنس و  هفیظو  نیا  مه  یلع  زا  سپ  دومن و  یفرعم  مدرم  هب  مالـسا  يدصتم 
214 و ج 6، ص 177 -  ج 5 ، یئابطابط ، همالع  داتـسا  فیلات  نازیملا ، ریـسفت  هب  دوش  عوجر  رتشیب  حیـضوت  يارب  . ) دوب دهاوخ  دنیآیم 

(64 ص 50 - 
ياهبطخ يادا  زا  سپ  هدروآ  درگ  ار  نیملـسم  هدومن  فقوت  مخ  ریدغ  رد  عادولا  ۀجح  زا  تعجارم  زا  دعب  مالـسا  ربمغیپ  ریدغ :» ثیدـح  »

. درک بوصنم  نیملسم  یئاوشیپ  تیالو و  هب  ار  یلع 
: دیوگیم ءارب 

ار یلع  تسد  سپس  دندومن  هزیکاپ  ار  ناکم  نآ  داد  روتـسد  میدیـسر  مخریدغ  هب  یتقو  مدوب ، ادخ  لوسر  تمدخ  عادولا  ۀجح  رفـس  رد 
: دنداد خساپ  متسین ؟ امش  رادرایتخا  نم  ایآ  دومرف  داد و  رارق  شدوخ  تسار  فرط  هتفرگ 

: دومرف سپ  تسا . امش  تسد  هب  ام  رایتخا 
.« نک ینمشد  شنمشد  اب  یتسود و  یلع  تسود  اب  ایادخ ! دوب ، دهاوخ  وا  يالوم  یلع  متسه ، وا  رایتخا  بحاص  الوم و  نم  سک  ره  »

: تفگ یلع  هب  باطخ  نب  رمع  سپ 
يدش نینمؤم  مامت  نم و  يالوم  وت  هک  داب  تیاراوگ  ماقم  نیا 

فیلات همهملا ، لوصف  ص 67 . لاس 1356 ، هرهاق ، ط  يربط ، فیلات  یبقعلارئاـخذ ، ص 346 . ص 208 و ج 7 ، ج 5 ، هیاهنلا ، ۀیادبلا و  )
دننام ص 79  مارملا ، ۀـیاغ  باتک  رد  ینارحب  يرجه ص 31 . لاس 1369  فجن ، ط  یئاسن ، فیلات  صئاـصخ ، ص 23 . ج 2 ، غابص ، نبا 

( تسا هدرک  لقن  هصاخ  زا  قیرط  هماع و 43  زا  قیرط  هب 89  ار  ثیدح  نیا 
: دومرف ربمغیپ  دیوگیم  سابع  نبا  هنیفس :» ثیدح  »

«، تـشگ قرغ  دوـمن  فـلخت  سک  ره  تفاـی و  تاـجن  دــش  راوـس  نآ  رد  سک  ره  هـک  تـسا  حوـن  یتـشک  لـثم  نـم  تـیب  لـها  لــثم  »
ص یطویـس ، نیدلا  لالج  فیلات  ءافلخلا  خـیرات  و 84 . ص 150  هرهاـق ، رجح ، نبا  فیلاـت  هقرحملا ، قـعاوصلا  ص 20 . یبقعلارئاخذ ، )
هماع و زا  قیرط  هدزای  اب  ار  روکذم  ثیدح  ص 237  مارملا ، ۀیاغ  رد  ینارحب  ص 114 . رصم ، یجنلبـش ، فیلات  راصبالارون ، باتک  . 307

( تسا هدرک  لقن  هصاخ  زا  قیرط  تفه 
: دومرف هک  هدرک  لقن  ربمغیپ  زا  مقرا  نب  دیز  نیلقث :» ثیدح  »

ادـخ و باتک  مراذـگیم : امـش  نیب  رد  ار  نیزو  گرزب و  زیچ  ود  یلو  منک  تباجا  دـیاب  هدومن  توعد  شیوخ  يوس  هب  ارم  ادـخ  اـیوگ  »
دراو نم  رب  رثوک  رب  هکنیا  ات  دـش  دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  زگره  رما  ود  نآ  دـینکیم ، راـتفر  اـهنآ  اـب  هنوگچ  هک  دیـشاب  بظاوم  متیب ، لـها 
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« دنوش
رد ص 147 . هقرحملا ، قعاوصلا  ص 30 . صئاصخ ، ص 22  همهملا ، لوصف  ص 16 . یبقعلا ، رئاخذ  ص 209 . ج 5 ، هیاهنلا ، ۀیادبلا و  )

( تسا هدش  لقن  هصاخ  زا  ثیدح  هماع و 82  زا  ثیدح   39 مارملا ، ۀیاغ 
فارتعا و شتحص  هب  هعیش  ینس و  هدش و  تیاور  یفلتخم  تارابع  رایسب و  ياهدنس  هب  هک  تسا  یعطق  ملسم و  ثیداحا  زا  نیلقث  ثیدح 

: دوشیم هدافتسا  مهم  بلطم  دنچ  شلاثما  ثیدح و  نیا  زا  دنراد . قافتا 
ماما و دوجو  زا  ینامز  چیه  ینعی  دنام ؛ دـنهاوخ  یقاب  تمایق  ات  زین  ربمغیپ  ترتع  دـنامیم ، یقاب  مدرم  نیب  رد  تمایق  ات  نآرق  هچنانچ   - 1

. ددرگیمن یلاخ  یقیقح  ربهر 
عجرم ناونع  هب  ار  شتیب  لها  هدومن و  نیمات  ار  نیملسم  ینید  یملع و  تاجایتحا  مامت  گرزب ، تناما  ود  نیا  هلیسو  هب  مالـسا  ربمغیپ   - 2

. تسا هتسناد  ربتعم  ار  ناشلامعا  لاوقا و  هدرک  یفرعم  نیملسم  هب  شناد  ملع و 
داشرا و تحت  زا  ار  شدوخ  دنک و  ضارعا  تیب  لها  مولع  زا  درادن  قح  یناملـسم  چیه  دنوش و  ادـج  مه  زا  دـیابن  تیب  لها  نآرق و   - 3

. دیامن نوریب  نانآ  تیاده 
. تساهنآ دزن  رد  قح  هشیمه  دنوشیمن و  هارمگ  دنیوج ، کسمت  نانآ  لاوقا  هب  دننک و  تعاطا  تیب  لها  زا  رگا  مدرم   - 4

دوشیمن عقاو  تلالـض  رد  دیامن  يوریپ  اهنآ  زا  سک  ره  تسا و  دوجوم  تیب  لها  دزن  رد  مدرم  ینید  تاجایتحا  مزال و  مولع  عیمج   - 5
. دنموصعم هابتشا  اطخ و  زا  تیب  لها  ینعی  ددرگیم ؛ لیان  یقیقح  تداعس  هب  و 

هک دنشابیم  ینیعم  دارفا  هکلب  تسین  ربمغیپ  دالوا  ناشیوخ و  مامت  ترتع  تیب و  لها  زا  دارم  هک  دوشیم  مولعم  هنیرق  نیمه  هطـساو  هب  و 
اهنآ دنـشاب و  هتـشاد  يربهر  تیحالـص  ات  دـشاب  هتـشادن  هار  ناشدوجو  تحاس  رد  نایـصع  اـطخ و  دنـشاب و  لـماک  نید ، مولع  تهج  زا 
انعم نیمه  هب  زین  تایاور  رد  هچنانچ  دـندش . بوصنم  تماما  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  شدـنزرف  هدزای  بلاـطیبا و  نب  یلع  زا  دـنترابع 

: هنومن باب  زا  تسا . هدش  ریسفت 
؟ دننایک تسا  بجاو  اهنآ  نتشاد  تسود  هک  وت  ناشیوخ  متفگ  مرکا  ربمغیپ  هب  دیوگیم  سابع  نبا 

: دومرف
« نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  »

ص 311) هدوملا ، عیبانی  )
: دومرف ربمغیپ  دیوگیم  رباج 

ص 318) ،. هدوملا عیبانی  «، ) داد رارق  یلع  بلص  رد  ارم  هیرذ  یلو  داد  رارق  شدوخ  بلص  رد  ار  يربمغیپ  ره  هیرذ  ادخ  »
: دومرفیم هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  دیوگیم  هملس  ما  قح :» ثیدح  »

رد «، ) دـنوش دراو  نم  رب  رثوک  رب  هکنیا  ات  دـنوشیمن  ادـج  مه  زا  دوب و  دـنهاوخ  یلع  اب  زین  نآرق  قح و  دـشابیم و  نآرق  قح و  اب  یلع  »
( تسا هدش  لقن  هصاخ  زا  ثیدح  هد  هماع و  زا  ثیدح  هدراهچ  اب  نومضم  نیا  ص 539  مارملا ، ۀیاغ 

: دومرف یلع  هب  ادخ  لوسر  دیوگیم  صاقو  نب  دعس  تلزنم :» ثیدح  »
»؟ دوب دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنیا  زج  یشاب  یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننام  نم  هب  تبسن  وت  هک  یتسین  یضار  ایآ  »

 - ص 148 یعفاش ، یجنگ  فیلات  بلاـطلا ، ۀـیافک  ص 21 . همهملا ، لوـصف  ص 63 . یبقعلا ، رئاـخذ  ص 339 . ج 7 ، هیاهنلا ، ۀـیادبلا و  )
( تسا لقن  هصاخ  زا  ثیدح  داتفه  هماع و  زا  ثیدح  دص  ص 109 ، مارملا ، ۀیاغ  رد  ص 177 . قعاوص ، . 25 ص 19 -  صئاصخ ، . 154

: دومرف نانآ  هب  اذغ  لوانت  زا  سپ  دومن  توعد  اذغ  فرص  يارب  ار  شناشیوخ  ص )  ) ربمغیپ هریشع :» توعد  ثیدح  »
هب ار  امش  هک  هداد  روتسد  نم  هب  ادخ  دشاب . هدروآ  شموق  يارب  ماهدروآ  امش  يارب  نم  هک  ار  هچنآ  زا  رتهب  هک  مرادن  غارس  ار  یسک  نم  »
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»؟ ددرگ امش  نیب  رد  نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  دنک و  کمک  نم  اب  رما  نیا  رد  هک  تسیک  سپ  منک  توعد  شیوس 
ربمغیپ سپ  موشیم . امـش  راـی  ریزو و  نم  تشاد : هضرع  دوب  رتـکچوک  همه  زا  هک  لاـح  نیع  رد  یلع  یلو  دـندرک  توکـس  مدرم  ماـمت 

: دومرف هداهن  وا  ندرگ  رب  تسد 
بلاـطوبا هب  دـندیدنخیم و  هدوـمن  تکرح  اـج  زا  تعاـمج  نآ  سپ  دـینک . تعاـطا  وا  زا  دـیاب  تسا ، نم  هـفیلخ  یـصو و  ردارب و  نـیا 

: دنتفگیم
ینک تعاطا  ترسپ  زا  هک  داد  روتسد  وت  هب  دمحم 

ص 116) ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  )
: دومرف ادخ  لوسر  دیوگیم  هفیذح  هلمج  زا  تسا  دایز  ثیداحا  هنوگ  نیا  زا  و 

دیهاوخ تریـصب  اب  ییامنهار  ار  وا  دـیهدب -  ماـجنا  ار  يراـک  نینچ  منکیمن  ناـمگ  و  دـیهدب -  رارق  نم  نیـشناج  هفیلخ و  ار  یلع  رگا  »
ص لاس 1356 ، فجن ، ط  بلاطلا ، ۀیافک  ص 64 . ج 1 ، میعنوبا ، فیلات  ءایلوالا ، ۀیلح  «، ) دـنکیم راداو  تسار  هار  هب  ار  امـش  هک  تفای 

(67
: دومرف ربمغیپ  دیوگیم  هیودرم  نبا 

ادتقا نم  تیب  لها  هب  دشاب و  یلع  راد  تسود  نم  زا  دعب  ددرگ ، تشهب  نکاس  دشاب و  نم  دننام  شگرم  تایح و  دراد  تسود  سک  ره  »
ار اهنآ  لضف  هک  یناسک  لاح  هب  ادب  سپ  هتـشگ  نانآ  بیـصن  نم  مهف  ملع و  دـناهدش و  هدـیرفآ  نم  لگ  زا  نم و  ترتع  اهنآ  اریز  دـنک ؛
ص ج 5 ، هدیسر ، پاچ  هب  دمحا  دنـسم  هیـشاح  رد  هک  لامعلازنک  بختنم  «، ) دش دهاوخن  ناشلاح  لماش  زگره  متعافـش  دنیامن ، بیذکت 

(94
لسرلا و خیرات  ص 217 . ج 2 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ص 133 . ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  ص 277 . ج 5 ، ۀیاهنلا ، ۀـیادبلا و   - 227

ص 436. ج 2 ، يربط ، فیلات  كولملا ،
ص 54. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 292 . ج 2 ، ریثا ، نبا  فیلات  لماکلا ،  - 228

ص 134. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   - 229
ص 137. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 230

ص 311. ج 6 ، هیاهنلا ، ۀیادبلا و   - 231
هیآ 89. ماعنا ، هروس   - 232

هیآ 124. هرقب ، هروس   - 233
هیآ 73. ایبنا ، هروس   - 234

: هنومن باب  زا   - 235
( ٌمیکَح ُِّیلََعل  اْنیََدل  ِباتِْکلا  ِّمُا  یف  هنا  َنُولِقْعَت و  ْمُکَّلََعل  ًاِّیبَرَع  ًانآُْرق  ُهاْنلَعَج  ّانِا  ِنیبُْملا  ِباتِْکلا  َو  )

: ینعی
. دینک لقعت  دیاش  میداد  رارق  یبرع  ار  نآرق  ام  نشور ! باتک  نیا  هب  مسق  »

.« تسا میکح  یلاع و  ام  دزن  باتکلا  ما  رد  نآرق  نیا  و 
هیآ 4) فرخز ، هروس  )

َمْوَْیلا َكُرَـصَبَف  َكَءاطِغ  َْکنَع  انْفَـشَکَف  اذـه  ْنِم  ٍۀَْـلفَغ  یف  َْتنُک  ْدََـقل  ٌدیهَـش  َو  ٌِقئاس  اهَعَم  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَءاج  َو  : ) تاـیآ نیا  دـننام   - 236
(. ٌدیدَح
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: ینعی
تلفغ هدرپ  ام  سپ  يدوب ، لفاغ  یگدنز  نیا  زا  وت  دوشیم ) هتفگ  نانآ  هب  و   ) دـندرگیم ثوعبم  تمایق  رد  رومام  هاوگ و  اب  سوفن  مامت  »

« تسا هدش  نیب  زیت  تا  هدید  نونکا  میتشادرب و  تناگدید  زا  ار 
هیآ 21) هروس ق ، )

(. ِیَط ًۀَبّ ًةویَح  ُهَّنِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  وه  یْثنُا و  َْوا  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  )
: ینعی

« یبوخ هزیکاپ و  یگدنز  مینکیم ، هدنز  ار  وا  ام  دشاب ، نمؤم  دهد و  ماجنا  یکین  لمع  سک  ره  »
هیآ 97) لحن ، هروس  )

(. ْمُکییُْحی اِمل  ْمُکاعَد  اذِا  ِلوُسَّرِلل  َو  ِِهّلل  اُوبیجَتِْسا  )
: ینعی

« دینک تباجا  دنکیم  نات  هدنز  هک  دندرک  توعد  يزیچ  هب  ار  امش  لوسر  ادخ و  هک  یتقو  »
هیآ 24) لافنا ، هروس  )

(. ٍءوُس ْنِم  ْتَلِمَع  امَو  ًارَضُْحم  ٍْریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ُدَِجت  َمْوَی  )
: ینعی

« دبایب رضاح  هداد  ماجنا  يدب  بوخ و  راک  ره  سک  ره  هک  يزور  »
هیآ 30) نارمع ، لآ  هروس  )

(. ٍنیبُم ٍماِما  یف  ُهاْنیَصْحَا  ٍءْیَش  َّلُک  َو  ْمُهَراثآ  َو  اُومَّدَق  ام  ُُبتْکَن  َو  یتْوَْملا  ِیُْحن  ُنَْحن  ّانِا  )
: ینعی

« میا هدرک  اصحا  نیبم  ماما  رد  ار  زیچ  همه  مینکیم و  تبث  ار  ناشراثآ  لامعا و  مینکیم و  هدنز  ار  ناگدرم  ام  »
هیآ 12) سی ، هروس  )
: هنومن باب  زا   - 237

: دیامرفیم ربمغیپ  هب  جارعم  ثیدح  رد  لاعتم  دنوادخ 
َۀَّبَحَم یتَّبَحَم  یلَع  ُِرثُْؤی  ًۀَّبَحَم ال  َو  ِنلا  ُنایْـسّ ُهُِطلاُخی  ًارْکِذ ال  َو  ُلْهَْجلا  ُهطلاخی ]  ] ًارْکُـش ُال ُهُضِرْعَا  ٍلاصِخ  َثـالَث  ُهُمِْزُلا  یئاـضِِرب  َلِـمَع  ْنَمَف  »
ُُهثیدَح َعِطَْقنَی  ِراهَّنلاِرُون  َو  ِْلیَّلا  ِمَلُظ  یف  ِهیجانُا  َو  یْقلَخ  َۀَّصاخ  ِْهیَلَع  یفُْخا  َو ال  یلالَج  یِلا  ِِهْبلَق  َْنیَع  ُحَْـتفَا  َو  ُُهْتبَبْحا  ینَّبَحَا ، اذِاَف  نیقُولْخَْملا .

َیِحَتْـسَی یّتَح  ایَْحلا  ُهُسَْبلَءا  یْقلَخ و  ْنَع  ُُهتْرَتَس  يذَّلا  َّرَّسلا  ُُهفِّرَعءا  یتَِکئالَم و  َمـالک  َو  یمـالَک  ُهُعَمْـسءا  ْمُهَعَم و  َِهتََـسلاُجم  َو  َنیقُولْخَْملا  َعَم 
ِیف ِساّنلا  یَلَع  ُّرُمَی  ام  ُُهفِّرَُعا  َو  ٍران  َو ال  ٍۀَّنَج  ْنِم  ًاْئیَش  ِْهیَلَع  یفُْخا  َو ال  ًاریَصب  َو  ًایِعاو  ُهَْبلَق  ُلَعْجاَو  َُهل  ًاروُفْغَم  ِضْرَْالا  یَلَع  َیِشْمَی  َو  ُْقلَْخلا  ُْهنِم 

« ِةَّدِّشلا َو  ِلْوَْهلا  َنِم  ِۀَمایِْقلا 
ص 9) ج 17 ، یناپمک ، پاچ  راونالاراحب ، )

ای َْتنَا  َْفیَک  َُهل : َلاقَف  يراْصنَْالا  ِنامْعُّنلا  ِْنب  ٍِکلام  َْنب  َۀَثِراح  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  هّللا  یلَص  هّللا  ُلوُسَر  َلَبْقَتْسا  َلاق  ُمالَّسلا  ِْهیلَع  ِهّللا  [ ِْدبَع ِیبَأ  ْنَع  »]
ِنَع یـسْفَن  ُْتفَرَع  هّللا  َلوُسَر  ای  َلاقَف  ِکلْوَق ؟ امَف  ٌۀَـقیقَح  ٍءْییَـش  ِّلُِکل  ُهّللا  ُلوُسَر  َلاقَف  ًاّقَح  ٌنِمُؤم  ِهّللا  َلوُسَر  ای  َلاقَف : ٍکـِلام ؟ ُْنب  ُۀـَثِراح 
ِیف َنوُرَوازَتَی  ِۀَّنَجْلا  ِلْهَا  یِلا  ُرُْظنَا  ّینَءاَک  َو  ِباسِْحِلل  َعِضُو  دـق  ّیبَر و  ِشْرَع  یِلا  ُرُْظنَا  ّینَءاَـکَف  يرِجا  وَه  ُتْءاـمظاَو  یْلَیل  ُتْرَهْـسَاَف  اْینُّدـلا 

« ُهَْبلَق ُهّللا  رََّون  ٌْدبَع  ِهّللا : ُلوُسَر  َلاقَف  ِراّنلا  ِیف  رانلا ]  ] ٍلْهَا َءَاوُع  ُعَمْسَا  ّینَءاَک  َو  ِۀَّنَْجلا 
ص 33) موس ، ءزج  ضیف ، فیلات  یفاو ، )
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( ِتاْریَْخلا َلِْعف  ْمِْهَیِلا  اْنیَحْوَا  َو  انِْرمَِاب  َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَا  ْمُهاْنلَعَج  َو   - ) 238
: ینعی

« میدرک یحو  اهنآ  هب  ار  کین  ياهراک  ماجنا  دننک و  تیاده  ار  مدرم  ام  رما  هلیسو  هب  هک  میداد  رارق  ماما  ار  اهنآ  ام  »
هیآ 73) ءایبنا ، هروس  )

(. اوُرَبَص اَّمل  انِْرمَِاب  َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَا  ْمُهنم  اْنلَعَج  َو  )
: ینعی

« دندرک ربص  نانآ  اریز  دننک ؛ تیاده  ام  رما  هلیسو  هب  ار  مدرم  ات  میداد  رارق  ماما  ار  اهنآ  زا  یضعب  ام  »
هیآ 24) هدجس ، هروس  )

زا هک  تسا  يونعم  هبذـج  تیادـه و  عون  کی  ياراد  يرهاظ ، تیادـه  داشرا و  رب  هوالع  ماـما ، هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیآ  هنوگ  نیا  زا 
. دشابیم درجت  رما و  ملاع  خنس 

تیاغ لامک و  هبترم  يوس  هب  ار  اهنآ  دیامنیم و  فرـصت  ریثات و  مدرم  هتـسیاش  بولق  رد  شتاذ ، نطاب  تینارون و  تقیقح و  هلیـسو  هب  و 
( دوش تقد   ) دنکیم بذج  داجیا ،

: هنومن باب  زا   - 239
ًۀَِملَک َلاق  َُّمث  اُوبحَّـضَو  ُساّنلاَرَّبَکَف  َلاق : ًۀفیلَخ  َرَـشَع  یْنِثا  یِلا  ًازیزَع  ُنیّدلا  اَذه  ُلازَی  ال  ُلوُقَی : ِهّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  َلاق  ٍةَرْمُـس  ِْنب  ِِرباج  ْنَع  »

« ٍْشیَُرق ْنِم  ْمُهُّلُک  َلاق  َلاق : َلاق ؟ ام  َُۀبَا ، ای  یبَِال : ُْتُلق  ًۀَّیِفَخ ،
( نومضم نیمه  هب  بیرق  رگید  ثیدح  نیدنچ  ص 92 و  ج 5 ، دمحا ، دنسم  ص 207 . ج 2 ، دوواد ، یبا  حیحص  )

َو ُهاف  ُلَّبَُقی  ِْهیَْنیَع و  ِبَُقی  ُلّ وه  ِْهیَذخَف و  یلَع  ُْنیَسُْحلا  ًاذاَف  هلآ  ِْهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ِّیبَّنلا  یَلَع  ُْتلَخَد ] َلاَق  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  ِّیِسِراَْفلا  َناَْملَس  ْنَع  »]
« ْمُهُمئاق ْمُهُعِسات  ٍۀَعِْست ، ٍجَجُح  ُوبَا  َْتنَا  َو  ٍۀَّجُح  ِْنبا  ُۀَّجُح  َْتنَا  َو  ٍماِما  ِْنبا  ُماِما  َْتنَا  َو  ِیَس  ٍدّ ِْنبا  ُدّیَس  َْتنَا  ُلوُقَی :

ص 308) متفه ، پاچ  يزودنق ، میهاربا  نب  نامیلس  فیلات  هدوملا ، عیبانی  )
نیدلا بحم  یبقعلا ، رئاخذ  یلماع . رح  نسح  نب  دـمحم  هادـهلا ، تابثا  ینارحب . مشاه  دیـس  مارملا ، ۀـیاغ  ینیما . ریدـغلا ، ك : ر .  - 240

نبا همهملا ، لوصف  یفنح . میهاربا  نامیلس  هدوملا ، عیبانی  يزوج . نبا  طبس  صاوخلا ، ةرکذت  یمزراوخ . بقانم ، يربط . هّللادبع  نب  دمحا 
ج 1. ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  یفاک ، لوصا  يوسوم . نیدـلا  فرـش  داهتجالا ، صنلا و  يربط . ریرج  نب  دـمحم  همامالا ، لـئالد  غاـبص .

. دیفم داشرالا ،
ص 17. یمزراوخ ، بقانم  ص 14 . مود ) پاچ   ) همهملا لوصف   - 241

عیبانی . 22 ص 16 -  يرجه ) لاس 1385  فجن ، پاـچ   ) یمزراوخ بقاـنم  ص 58 . لاس 1356 ) هرهاـق ، پاـچ   ) یبقعلا رئاـخذ   - 242
.72 ص 68 -  متفه ) پاچ   ) هدوملا

ص 122. هدوملا ، عیبانی  ص 4 . لاس 1377 ) نارهت ، پاچ   ) دیفم داشرا   - 243
بقانم ص 105 . هدوملا ، عیباـنی  ص 34 . يرجه ) لاس 1383  فجن ، پاـچ   ) صاوخلا ةرکذـت  . 30 ص 28 -  هـمهملا ، لوـصف   - 244

ص 73 و 74. یمزراوخ ،
ص 34. همهملا ، لوصف   - 245

.63 ص 65 -  ةدوملا ، عیبانی  . 24 ص 20 -  صاوخلا ، ةرکذت  ص 20 . همهملا ، لوصف   - 246
ص 74. یمزراوخ ، بقانم  ص 21 . همهملا ، لوصف  ص 18 . صاوخلا ، ةرکذت   - 247

، هدوملا عیبانی  ص 539 . مارملا ، ۀیاغ  ص 62 و 218 . ج 3 ، مق ) پاچ   ) بوشآ رهش  نب  یلع  نب  دمحم  فیلات  بلاطیبا ، لآ  بقانم   - 248
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ص 104.
.183 ص 172 -  صاوخلا ، ةرکذت  . 123 ص 113 -  همهملا ، لوصف  ص 312 . ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم   - 249

ص 27. صاوخلا ، ةرکذت   - 250
ص 71. یمزراوخ ، بقانم  ص 27 . صاوخلا ، ةرکذت   - 251

ص 92. یمزراوخ ، بقانم  ص 221 . ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم   - 252
باتک 24. ءزج 3 ، هغالبلا ، جهن   - 253

ص 67 و 121. یبقعلا ، رئاخذ  ص 21 و 25 . ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   - 254
لوصف ص 60 -  يرجه ) لاس 1369  فجن ، پاچ   ) يربط ریرج  نب  دمحم  همامالا ، لئالد  ص 28 . ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   - 255

ص ج 1 ، یفاک ، لوصا  ص 204 . ج 2 ، يرجه ) لاس 1314  فجن  پاچ   ) یبوقعی خیرات  ص 193 . صاوخلا ، هرکذت  ص 133 . همهملا ،
.461

ص 144. همهملا ، لوصف  ص 33 . ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 172 . دیفم ، داشرا   - 256
ص 163. ج 1 ، هبیتق ، نب  ملـسم  نب  هّللادبع  هسایـسلا ، ۀمامالا و  ص 33 . ج 4 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم  ص 172 . دـیفم ، داشرا   - 257

ص 197. صاوخلا ، ةرکذت  ص 145 . همهملا ، لوصف 
ص 164. ۀسایسلا ج 1 ، ۀمامالا و  ج 4 ص 35  بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 173 . دیفم ، داشرا   - 258

ص 211. صاوخلا ، ةرکذت  ص 146 . همهملا ، لوصف  ص 42 . ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 174 . دیفم ، داشرا   - 259
ص 129 و 134. ج 5 ، هادهلا ، تابثا  ص 181 . دیفم ، داشرا   - 260

ص 125. لاس 1320 ) نارهت ، پاچ   ) يدوعسم هیصولا ، تابثا  . 212 ص 168 -  ج 5 ، هادهلا ، تابثا  ص 179 . دیفم ، داشرا   - 261
ص 163. همهملا ، لوصف  . 228 ص 226 -  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 182 . دیفم ، داشرا   - 262

ص 88. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   - 263
ص 229. ج 2 ، بوقعی ، خیرات  ص 203 . ج 1 ، هسایسلا ، ۀمامالا و  ص 182 . دیفم ، داشرا  ص 88 . ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   - 264

ص 235. صاوخلا ، ةرکذت  ص 163 . همهملا ، لوصف 
ص 201. دیفم ، داشرا   - 265

ص 89. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   - 266
ص 168. همهملا ، لوصف  ص 201 . دیفم ، داشرا   - 267

ص 73. مود ) پاچ   ) نییبلاطلا لتاقم  ص 170 . همهملا ، لوصف  ص 204 . دیفم ، داشرا   - 268
ص 73. نییبلاطلا ، لتاقم  ص 171 . همهملا ، لوصف  ص 205 . دیفم ، داشرا   - 269

ص 98. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   - 270
ص 214. دیفم ، داشرا  ص 99 . ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   - 271
ص 214. دیفم ، داشرا  ص 98 . ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   - 272

202 و 203. ص 200 ، ج 10 ، یناپمک ) پاچ   ) راونالاراحب  - 273
ص 52 و 59. نییبلاطلا ، لتاقم   - 274

ص 242. ج 5 ، هادهلا ، تابثا  ص 324 . صاوخلا ، ةرکذت   - 275
ص 190. همهملا ، لوصف  ص 80 . همامالا ، لئالد  ص 176 . ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   - 276
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ص 197. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 193 . همهملا ، لوصف  ص 246 . دیفم ، داشرا   - 277
ةرکذت ص 63 . ج 3 ، یبوقعی ، خـیرات  و 203 . ص 202  همهملا ، لوـصف  ص 245 . دـیفم ، داشرا  ص 469 . ج 1 ، یفاـک ، لوصا   - 278

ص 210. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 94 . همامالا ، لئالد  ص 340 . صاوخلا ،
. یشک زیزعلادبع  نب  رمع  نب  دمحم  یشک ، لاجر  ك : ر . . 253 ص 245 -  دیفم ، داشرا   - 279

. لاجر ياهباتک  ریاس  یسوط و  تسرهف  یسوط . نسح  نب  دمحم  یسوط ، لاجر  و 
، همهملا لوصف  ص 119 . ج 3 ، یبوقعی ، خیرات  ص 254 . دیفم ، داشرا  ص 111 . همامالا ، لئالد  ص 472 . ج 1 ، یفاـک ، لوصا   - 280

ص 280. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 346 . صاوخلا ، ةرکذت  ص 212 .
ص 247. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 204 . همهملا ، لوصف  ص 254 . دیفم ، داشرا   - 281

ص 142. هیصولا ، تابثا  ص 111 . همامالا ، لئالد  ص 212 . همهملا ، لوصف   - 282
ص 310. ج 1 ، یفاک ، لوصا   - 283

ةرکذت . 148 ص 146 -  همامالا ، لئالد  . 223 ص 214 -  همهملا ، لوصف  ص 270 . دیفم ، داشرا  ص 476 . ج 1 ، یفاـک ، لوصا   - 284
ص 150. ج 3 ، یبوقعی ، خیرات  ص 324 . ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  . 350 ص 348 -  صاوخلا ،

ص 323 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 222 . همهملا ، لوصف  ص 148 و 154 . همامالا ، لئالد  . 283 ص 279 -  دیفم ، داشرا   - 285
ص 150. ج 3 ، یبوقعی ، خیرات  و 327 .

.246 ص 225 -  همهملا ، لوصف  . 177 ص 175 -  همامالا ، لئالد  . 296 ص 284 -  دیفم ، داشرا  ص 486 . ج 1 ، یفاـک ، لوصا   - 286
ص 188. ج 3 ، یبوقعی ، خیرات 

ص 237. همهملا ، لوصف  ص 488 . ج 1 ، یفاک ، لوصا   - 287
ص 363. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 197 . ۀمامالا ، لئالد   - 288

، بوشآ رهش  بقانم  ص 352 . صاوخلا ، ةرکذت  ص 237 . همهملا ، لوصف  ص 290 . دیفم ، داشرا  ص 489 . ج 1 ، یفاک ، لوصا   - 289
ص 363. ج 4 ،

ج يرجه ) لاس 1385  فجن ، پاچ   ) یـسربطلا بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دـمحا  جاجتحا ، ص 351 . ج 4 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم   - 290
.237 ص 170 -  ، 2

ص ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  . 209 ص 201 -  همامالا ، لئالد  . 497 ص 492 -  ج 1 ، یفاک ، لوصا  ص 297 . دیفم ، داشرا   - 291
ص 358. صاوخلا ، ةرکذت  . 258 ص 247 -  همهملا ، لوصف  . 399  - 377

.265 ص 259 -  همهملا ، لوصف  . 222 ص 216 -  همامالا ، لئالد  ص 307 . دیفم ، داشرا  . 502 ص 497 -  ج 1 ، یفاـک ، لوصا   - 292
.420 ص 401 -  ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 362 . صاوخلا ، ةرکذت 

نبا بقانم  ص 359 ، صاوخلا ، ةرکذت  ص 261 . ۀمهملا ، لوصف  ص 501 . ج 1 ، یفاـک ، لوصا  . 313 ص 307 -  دـیفم ، داشرا   - 293
ص 217. ج 3 ، یبوقعی ، خیرات  ص 176 . هیصولا ، تابثا  ص 417 . ج 4 ، بوشآ ، رهش 

ص 395. نییبلاطلا ، لتاقم   - 294
ص 395 و 396. نییبلاطلا ، لتاقم   - 295

لوصا ص 422 . ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  . 272 ص 266 -  همهملا ، لوصف  ص 223 . همامالا ، لئالد  ص 315 . دیفم ، داشرا   - 296
ص 503. ج 1 ، یفاک ،

ص 429 و 430. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 512 . ج 1 ، یفاک ، لوصا  ص 324 . دیفم ، داشرا   - 297

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 729 

http://www.ghaemiyeh.com


باب ج 2 ، هجام ، نبا  حیحـص  يدهملا . باتک  ج 2 ، دوواد ، یبا  حیحـص  يدهملا . یف  ءاج  ام  باب  ج 9 ، يذمرت ، حیحـص  ك : ر .  - 298
دمحم حیباصملا ، ةوکشم  یجنلبش . راصبالارون  یعفاش . فسوی  نب  دمحم  نامزلا ، بحاص  رابخا  یف  نایبلا  هدوملا . عیبانی  يدهملا . جورخ 

نب دـمحم  هبیغلا ، ملـسم . حیحـص  همهملا . لوـصف  نابـصلادمحم ، نیبـغارلا ، فاعـسا  رجح . نبا  هقرحملا ، قـعاوصلا  بیطخ . هّللادـبع  نـب 
ج 51 و 52. یسلجم ، راونالاراحب ، یلماع . رح  نسح  نب  دمحم  هادهلا ، تابثا  قودص . خیش  نیدلا ، لامک  ینامعن . میهاربا 

ص 319. دیفم ، داشرا  ص 505 . ج 1 ، یفاک ، لوصا   - 299
. لاجر ياهباتک  ریاس  یسوط و  تسرهف  یسوط ، لاجر  یشک ، لاجر  ك : ر .  - 300

ج 6 و 7. هادهلا ، تابثا  ص 243214 . مود ) پاچ   ) یسوط نسح  نب  دمحم  هبیغلا ، . 366 ص 342 و 343 -  ج 51 ، راونالاراحب ،  - 301
ص 242. یسوط ، خیش  هبیغلا ، ص 360 و 361 . ج 51 ، راونالاراحب ،  - 302

: هنومن باب  زا   - 303
ْنِم ًالُجَر  ِهیف  َثَْعبَی  یّتَح  َمْوَْیلا  َِکلذ  ُهّللا  َلَّوََطل  ٌدِحاو  ٌمْوَی  ِّالا  اْینُّدلا  َنِم  َْقبَی  َْملَْول  ِِهلآ : َو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاق  َلاق  ٍدوُعْـسَم  ُْنب  ِهّللا  ُْدبَع  »

« ًاْملُظ َو  ًارْوَج  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَعَو  ًاطِْسق  َضْرَْالا  ُالمَی  یمِْسا  ُهمِْسا  یطاُوی  یْتَیب  ِلْهَا  نم  یتَُّما و 
ص 271) همهملا ، لوصف  )

: هنومن باب  زا   - 304
« ْمُهُمالْحَا اهب  ْتَلِمَک  َو  ْمَُهلوُقُع  ِِهب  َعَمَجَف  ِدابِْعلا  ُِسوُؤر  یلَع  ُهَدَی  ُهّللا  َعَضَو  انُِمئاق  َماق  اذِا  ُمالَّسلاِْهیَلَع : ٍرَفْعَجُوبَا  َلاق  »

ص 328 و 336) ج 52 ، راونالاراحب ، )
: ُمالَّسلا هیلع ] ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  »]

َو َۀَـسْمَْخلا  َجَرْخَا  انُِمئاق  َماق  اذِاَف  ِْنیَفْرَْحلاَْریَغ . ِمْوَیْلا  َّیتَح  ُساّنلا  ِفِْرعَی  ْمَلَف  نافْرَح  ُلُسُّرلا  ِِهب  ْتَءاج  ام  ُعیمَجَف  ًاـفْرَح  َنوُرْـشِع  َو  ُۀَْعبَـس  ُْملِْعلَا 
« ًافْرَح َنیرْشِع  َو  َۀَْعبَس  اهَُّثبَی  یّتَح  ِْنیَفْرَْحلا  اَْهَیِلا  َّمَض  َو  ِساّنلا  ِیف  اهَثَبَف  ًافْرَح  َنیرْشِْعلا 

ص 336) ج 52 ، راونالاراحب ، )
َو ُنَسَْحلا  ُُهْنبا  ٍّیلِع  َدَْعب  َو  ُّیلِع  ُُهْنبا  ٍدَّمَُحم  َدَْعب  َو  یْنبا  ٌدَّمَُحم  يدَْعب  ُمامِْالا  َلاق ) ْنَا  یِلا   ) ٍثیدَح یف  ُمالَّسلاِْهیَلَع  اضِّرلا  یَـسُوم  ُْنب  ُِّیلَع  َلاق  »

امَک ًالْدَع  اهُالْمَیَف  َجُرْخَی  یّتَح  َمْوَْیلا  َِکلذ  ُهّللا  َلَّوََطل  ٌدحاو  ٌمْوَی  ِّالا  اْینُّدلا  َنِم  َْقبَی  َْملَْول  ِِهر  ِِهتَْبیَغ  یف  ُرَظَْتنُْملا  ُِمئاْقلا  ُۀَّجُْحلا  ُُهْنبا  ِنَسَْحلا  َدـَْعب 
یتَم ِهّللا  لوُسَر  اـی  َُهل : َلـیق  ص )  ) َِّیبَّنلا َّنَا  ع )  ) ٍِّیلَع ْنَع  ِهئاـبآ  ْنَع  ِهیبَا  ْنَع  یبَا  ینَثَّدَـح  ْدََـقل  َو  ِْتقَْولا  ِنَع  ٌراـبْخِاَف  یتَم  اـّمَا  َو  ًارْوَج  ْتَِئُلم 

: َلاقَف َِکتَّیّرُذ  ْنِم  ُِمئاْقلا  ُجُرْخَی 
« ًۀَتَْغب ِّالا  ْمُکیتْءای  ِضْرَْالا ال  َو  ِتاومَّسلا  ِیف  ْتَلُقَث  َوُه  ِالا  اِهْتقَِول  اهیّلَُجی  ِۀَعاّسلا ال  ُلَثَم  ُُهلَثَم 

ص 154) ج 51 ، راونالاراحب ، )
ُلوُقَی ُمالَّسلا  ِهْیلَع  اضِّرلا  َْنب  َدّمَُحم  ٍرَفْعَجابَا  ُْتعِمَس 

ُهدَْعب ُمامِالا  َو  یتَعاط  ُُهتَعاط  َو  یلْوَق  هلوق  يْرمَا و  ُهُْرمَا  ُِّیلَع ، یْنبِا  يدَْعب  ُمامالا  »
ًءاُکب یکَبَف  ِنَسَْحلا  دـَْعب  ُمامِْالا  ِنَمَف  ِهّللا  ِلوُسَر  َْنباَی  َُهل : ُْتلُقَف  َتَکَـس ، َُّمث  ِهیبَا . ُۀَـعاط  ُُهتَعاـط  َو  ِهیبَا  ُلْوَق  ُُهلْوَق ] َو   ]ِ ِهیبَا ُْرمَا  ُهُْرمَا  [ ُنَسَْحلا ُُهْنبا  ]

ًادیدَش
: َلاق َُّمث 

« ِرَظَْتنُْملا ِّقَْحلِاب  ُمئاْقلا  ُُهْنبا  ِنَسَْحلا  ِدَْعب  ْنِم  َّنِا 
ص 158) ج 51 ، راونالاراحب ، )

َرِْکنُْملا ِهّللِالوُسَر  َدـَْعب  ِۀَِّمئَـْالِاب  َّرِقُْملا  َّنِا  اـمَا  یَنِم  ِفَلَْخلا  ِیف  يدـَْعب  ُْمتْفَلَتْخا  دـق  ْمُِکب و  ّینَءاـک  ُلوُقَی : ٍِّیلَع  َْنب  َنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  اـبَا  ُْتعِمَـس  »
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انِرِخآ َۀَـعاط  ّنَِـال  ِءاـِیْبنَْالا  َعیمَج  َرَْکنَا  ْنَمَک  ِهّللا  لوُسَِرل  ُرِْکنُْملاَو  ِهّللاـِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  َةَُّوُبن  َرَْکنَا  َُّمث  ِِهلُـسُرَو  ِهّللا  ٍءاـِیْبنَا  ٍعیمَِجب  َّرَقَا  ْنَمَک  يدـَلَِول 
« هّللا ُهَمَصَع  ْنَم  ِّالا  ُساّنلا  اَهیف  ُباتْرَی  ًۀَْبیَغ  يَدلَِول  َّنِا  امَا  اِنلَّوَِال  ِرِْکنُملْاَک  انِرِخَال  ُرِْکنُْملاَو  اِنلَّوَا  ِۀَعاطَک 

ص 160) ج 51 ، راونالاراحب ، )

( یطویس  ) ۀیضرملا ۀجهبلا 

باتک تاصخشم 

911 ق.  - 849 رکب ، یبا  نب  نمحرلادبع  یطویس ، هسانشرس :
کلام نبا  هللادبع  دمحم  زا : نتم  یطویس ؛ رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  [/ یطخ هخسن  ] هیفلالا حرش  یف  هیضرملاۀجهبلا  روآدیدپ : مان  ناونع و 

1122 ق. یناقلاط ، رفعج  دمحم  طخ  هب  بتاک : نباکنت : لاحمزا  هلحم  دیس  هدلب  خاسنتسا : تیعضو 
215  × 180 عطق : 160 ؛  × 105 روطس : هزادنا  . 17  - 13 رطس : . 115 گرب : يرهاظ : تاصخشم 

. يدوخن یبآ و  یگنرف  ذغاک : عون  يرهاظ : تاصخشم  تشاددای 
. خسن طخ : هجرد  عون و 

: دلج تانیئ  زت  عون و 
. یبرض لودجم ، ییال ، کی  ياهوهق ، جامیت 

. زمرق یکشم و  بکرم  اب  تارابع  تاملک و  زا  یضعب  يالاب  یشکطخ  زمرق ، بکرم  اب  اهلصفرس  گرب 56  ات  نتم : تانیئزت 
: دوجوم هخسن  تایصوصخ 

. دراد نتم  اب  هطبار  رد  يدایز  یشاوح  هدش ، حیحصت  هیشاح  رد  قاروا : یشاوح 
. تسرهف نیمه  دلج  زا  3011/ع )  ) 5 هرامش 3011 -  هب  دوش  عوجر  هخسن : یفرعم 

ادج هزاریش  زا  فطع  دراد ، یگراپ  هخسن  رخاوا  لیاوا و  قاروا  هبل  هدوسرف ، هنهک و  رایسب  هخسن  هدش . یسررب  هخسن  هخـسن : تاحیـضوت 
. دوشیم هدید  یگدز  رهوج  یگدزکل و  راثآ  تسا . زاب  مه  زا  قاروا  هزاریش  و 

. حرش وحنلا . یف  هیفلالا  رگید : ياهناونع 
. ریسفت دقن و  هیفلالا - -  672 ق .  - 600 هللادبع ، نب  دمحم  کلام ، نبا  عوضوم :

. وحن یبرع - -  نابز  عوضوم :
. بتاک نرق 12 ق . رفعج ، دمحم  یناقلاط ، هدوزفا : هسانش 

. حرش هیفلالا . 672 ق .  - 600 هللادبع ، نب  دمحم  کلام ، نبا  هدوزفا : هسانش 

لوالا ءزجلا 

باتکلا ۀبطخ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
کلام نبا  وه  دمحم  لاق 

کلام ریخ  هللا  یبر  دمحأ 
یفطصملا یبنلا  یلع  ایّلصم 
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افرّشلا نیلمکتسملا  هلآو 
هّیفلأ یف  نیعتسأو هللا 

هّیوحم اهب  وّحنلا  دصاقم 
زجوم ظفلب  یصقألا  بّرقت 
زجنم دعوب  لذبلا  طسبت  و 
طخس ریغب  اضر  یضتقتو 

یطعم نبا  ۀّیفلأ  ۀقئاف 
الیضفت زئاح  قبسب  وهو 
الیمجلا یئانث  بجوتسم 

ةرفاو تابهب  یضقی  هللاو 
ةرخآلا تاجرد  یف  هل  یل و 

هباحـصا و هلآ و  یلع  کـئایبنا و  متاـخ  دـمحم  یلع  ملـسا  یلـصا و  کـئالآ و  کـمعن و  یلع  مهللا  كدـمحا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مـسب 
. کئاقل موی  یلا  نیعباتلا 

اهملاعم یلا  اهل  بلاطلا  يدهی  اهمظان و  دارم  نیبم  کلاسملا  حضاو  دصاقملا  بذهم  کلام  نبا  هیفلاب  هتجزم  فیطل  حرـش  اذـهف  دـعب  اما 
هللااب هیفلالا و  حرش  یف  هیـضرملا  هجهبلاب  هتیمـس  حورـشلا و  نم  هریغ  اهیلا  هقبـسی  مل  تکنل  عماج  حوفت و  قیقحتلا  حیر  اهنم  ثاحبال  واح 

. نیعم ریخ  هنا  نیعتسا 
یـسلدنالا یئاطلا  کلام  نبا  هللا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  لامج  هللا  دبع  وبا  مامالا  خیـشلا  وه  دـمحم  لاق  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  مظانلا  لاق 

دجویس هناب  رابخالا  هداجیا ال  دارملا  هل و  بجی  ام  ضعبل  ءادا  هل و  امیظعت  لیمجلاب  هفـصا  يا  کلام  ریخ  هللا  یبر  دمحا  یعفاشلا  ینایجلا 
اضیا و لوسرف  کلذب  رما  ناف  هغیلبتب  رمؤی  مل  نا  عرـشب و  هیلا  یحوا  ناسنا  وه  یبنلا  یلع  همحرلا  ياهالـصلاب  ایعاد  يا  دمحلا  دعب  ایلـصم 

یبنلا نال  ربخلا  يا  ابنلا  نم  هزمهلاب  قلخلا و  نم  هریغ  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هبتر  هعفرل  هعفرلا  ياهوبنلا  نم  دیدشتلاب  هظفل 
امکـسانلا نم  راتخملا  يا  یفطـصملا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  انیبن  هب  دارملا  یلاعت و  هللا  نع  ربخم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

دلو نم  یفطـصا  لیعمـسا و  میهاربا  دلو  نم  یفطـصا  هللا  نا  هححـص  يذمرتلا و  هاور  ثیدـح  یف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق 
هاور ثیدـح  یف  لاق  مشاه و  ینب  نم  ینافطـصا  مشاه و  ینب  شیرق  نم  یفطـصا  اشیرق و  هناـنک  ینب  نم  یفطـصا  هناـنک و  ینب  لیعمـسا 

راتخا مث  اشیرق  مهنم  راـتخاف  برعلا  راـتخا  مث  برعلا  مهنم  راـتخاف  مدآ  ینب  راـتخا  مث  مدآ  ینب  مهنم  راـتخاف  هقلخ  راـتخا  هللا  نا  یناربطلا 
مشاه و ینب  نم  نینمؤملا  هبراقا  ياهلآ  یلع  رایخ و  نم  ارایخ  لزا  ملف  مهنم  ینراتخاف  مشاه  ینب  راتخا  مث  مشاه  ینب  مهنم  راـتخاف  اـشیرق 

رطش لک  نا  یلع  ءانب  نافلا  وا  تیب  فلا  اهتدع  هیفلا  هزوجرا  مظن  یف  هللا  نیعتسا  هیلا و  مهباستناب  نیشلا  حتفب  افرشلا  نیلمکتسملا  بلطملا 
. تیب

فدارملا هب  دارملا  هتامهم و  يا  وحنلا  دـصاقم  یتایـس  امک  ینثملا  درفملا و  یلا  بسنلا  يواستل  لـیق  اـمک  هبـسنلا  یف  کـلذ  حدـقی  ـال  و 
يا اهب  فیرـصتلا  لباقی  ام  الالتعا ال  هحـص و  اهتاوذ  هب  فرعی  ام  ءانب و  ابارعا و  ملکلا  رخاوا  هب  فرعی  ام  یلع  قلطملا  هیبرعلا  ملع  اـنلوقل 
لیلق زجوم  ظفلب  احـضاو  ریـصیف  لـئاسملا  ضماوغ  نم  دـعبالا  يا  یـصقالا  نیبلاـطلا  ماـهفال  هیفلـالا  هذـه  برقت  هعومجم  ياهیوحم  اـهیف 

هللا و دبع  تمرکا  نود  هتمرکا  هللا و  دبع  تیار  یف  امک  مهفلا  هعرسل  اببس  زاجیالا  نوک  یف  عدب  هیببسلل و ال  ءابلا  ینعملا و  ریثک  فورحلا 
ریخلا یف  دعولا  ءافولا و  عیرس  يا  زجنم  دعوب  ءاطعلا  ياهمجعملا  لاذلا  نوکـسب  لذبلا  طسبت  هعامج و  نبا  هلاق  عم  ینعمب  نوکت  نا  زوجی 
طخـس ریغب  اهیلع  ضرتعی  ناب ال  اهئراق  نم  اضر  مهفلا  هعرـسل  هیـضتقملا  هزاجولا  نسحب  یـضتقت  هنیرق و  نکت  مل  اذا  رـشلا  یف  داـعیالا  و 
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هباتک و عضو  یلا  هقبـس  ببـسب  يا  قبـسب  وه  نکل  یفنحلا و  يواوزلا  رونلا  دـبع  نب  یطعم  نبا  ییحی  ایرکز  یبا  مامالا  هیفلا  هقئاـف  هبوشی 
هب یئادتقا  هفلا و  امب  یعافتنال  هیلع  الیمجلا  یئانث  بجوتسم  اضیا  وه  افرع و  اعرش و  قباسلا  لیضفتل  الیـضفت  عماج  يا  زئاح  هرـصع  مدقت 

یبا ثیدحل  هسفن  مدق  یل  کلذب  ضقا  مهللا  يا  ءاعدلا  اهب  دیرا  هیربخ  هلمجلا  هدئاز و  ياهرفاو  هلـضف  نم  ایاطع  يا  تابهب  یـضقی  هللا  و 
. هیلعلا اهبتارم  ياهرخالا  تاجرد  یف  هل  هسفنب و  ءدب  اعد  اذا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  دواد 

هنم فلأتی  ام  مالکلا و 

مقتساک دیفم  ظفل  انمالک 
ملکلا فرح  ّمث  لعف  مسا و  و 
متع لوقلا  ۀملک و  هدحاو 

مؤی دق  مالک  اهب  ۀملک  و 
لآ ادّنلا و  نیونتلا و  ّرجلاب و 

لصح زییمت  مسالل  دنسم  و 
یلعفا ای  تتأ و  تلعف و  اتب 

یلجنی لعف  ّنلبقأ  نونو 
مل یف و  لهک و  فرحلا  امهاوس 

مشیک مل  یلی  عراضم  لعف 
مس زماتلاب و  لاعفألا  یضامو 

مهف رمأ  نإ  رمألا  لعف  نونلاب 
لحم نونلل  کی  مل  نإ  رمألاو 

لهّیحو هصوحن  مسا  وهف  هیف 
عطقم یلع  دـمتعم  توص  يا  ظفل  نییوحنلا  رـشاعم  يا  انمالک  ثالثلا  ملکلا  وه  هنم و  مالکلا  فلاتی  ام  حرـش  مالکلا و  حرـش  باـب  اذـه 
لوقلا نال  هیفاکلا  یف  سکع  داقتعالا و  يارلا و  یلع  هقالطال  لوقلا  نود  هب  ربع  طخلا و  هراشالاک و  لاودـلا  نم  ظفلب  سیل  اـم  هب  جرخف 
دارملا هیفاکلا و  حرـش  یف  هلاق  امک  هیلع  توکـسلا  نسحی  ینعم  مهفم  يا  دـیفم  ظفللا  فـالخب  لـمهملا  یلع  هقـالطا  مدـعل  بیرق  سنج 

هریغ هیوبیس و  نع  القن  لیهـستلا  حرـش  یف  هنم  ینثتـسا  الثم و  ماق  ناک  دیفی  ام ال  هب  جرخ  امهیلک و  لیق  عماسلا و  لیق  ملکتملا و  توکس 
انل سیل  ذا  هنع  ءانغتـسالل  هریغک  یلوزجلا  لعف  امک  ابکرم  هنوک  طارتشاب  حرـصی  مل  مالکب و  سیلف  هراح  رانلا  وحن  دحا  هلهجی  ام ال  دیفم 

. بکرم ریغ  وه  دیفم و  ظفل 
مکحلا ءاطعا  هتداع  نم  ذا  مقتـساک  هلوقب  امهوحن  یهاسلا و  مئاـنلا و  هب  قطنی  اـم  جرخیل  ادوصقم  يا  اـعوضوم  هنوک  طارتشا  یلا  راـشاو 

. ءازجلا هلصلا و  هلمجک  هریغل  دوصقملا  جرخیل  هتاذل  هنوکب  دوصقملا  لیهستلا  یف  دیق  لاثملاب و 
رکتبملا بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  هرکذ  ءارقتـسالا و  هیلع  لد  امک  اهریغ  ـال  مـالکلا  اـهنم  فلاـتی  یتلا  ملکلا  یه  فرح  مث  لـعف  مسا و  و 

هدحا یعمج  سنج  مسا  حیحصلا  یلع  ملکلا  مث  امهنود  هلضف  هنوکل  هلبق  امع  هتبتر  یخارتب  اراعشا  مثب  فرحلا  مظانلا  فطع  نفلا و  اذهل 
ملکلا و مالکلا و  مع  لوقلا  کلذـک و  هعم  يونم  وا  اریدـقت  وا  اـقیقحت  عضولاـب  لاد  لقتـسم  ظـفل  لیهـستلا  یف  لاـق  اـمک  یه  هملک و  و 

. اهریغ یلع  قلطی  اهنم و ال  دحاو  لک  یلع  قلطی  ياهملکلا 
هیمـست باب  نم  اذـه  صالخالا و  هملک  هللا  الا  هلا  یف ال  مهلوقک  حالطـصالا  یف  هغللا ال  یف  اریثک  دـصقی  يا  مؤی  دـق  مـالک  اـهب  هملک  و 
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هیمیسق یلع  هفرشل  مسالا  همالعب  ءدب  فرحلا و  لعفلا و  مسالا و  نم  لک  همالع  یف  عرش  مث  هئزج  مساب  ءیشلا 
تلق هیفاکلا . حرش  یف  هلاق  هفاضالا  فرحلاب و  رجلا  هلوانتل  رجلا  فرح  رکذ  نم  یلوا  وه  رجلاب و  هیفرطب و  دانسالا  هلوبقل  امهنع  هئانغتساب 

نیونتلا لماتف و  هریغ  بهذـم  یعاری  نا  الا  هل  لماش  رجلا  فرح  رکذـف  ردـقملا  فرحلاب  رورجم  هیلا  فاضملا  نا  هبهذـم  نا  یتایـس  نکل 
موقی ام  وا  هفرعملا  لا  يدانی و  نال  هیحالـصلا  يا  ادـنلا  اطخ و  اظفل ال  تبثت  نون  هدـح  ضوعلا و  هلباقملا و  ریکنتلا و  نیکمتلل و  مسقنملا 

يا زییمت  مسالل  رومالا  هذه  نم  لکب  ياهیلا  دانسالا  يا  دنسم  عراضملا و  یلع  لخدت  هلوصوملا  لا  نا  یتایـس  ءیط و  هغل  یف  ماک  اهماقم 
مسب کلذ  هلخد  ام  لاثم  زییمتب  قلعتم  مسالل  لصحب و  قلعتم  رجلاب  هلوقف  هریغ  یلع  لخدت  الف  هب  اهصاصتخال  لصح  هیمیسق  نع  لاصفنا 

. تمق انا  رفس و  ما  لجرلا و  دیز و  ای  راوج و  لک و  ذئنیح و  تاملسم و  ام و  توکس  بلط  ینعمب  هص  دیز و  میحرلا و  نمحرلا  هللا 
: وحن مسالا  ریغ  یف  رکذ  ام  دوجو  کلذ  یف  حدقی  و ال 

( هلئاوا ینتفت  مل  ول  بانذاب  املاع ** تنک  ول  ول و  یلع  مالا  )
. ماعنالا درن  انتیل  ای  وللا و  كایا و  و 

لعفلا عم  کبـسنملا  نا  فذـح  موق و  ای  يا  ثلاثلا  یف  يدانملا  فذـح  امـسا و  نیلوالا  یف  ول  لعجل  هارت  نا  نم  ریخ  يدـیعملاب  عمـست  و 
لاقف هنود  مالکلا  ینکر  دحا  هنوکل  هیلع  هفرشل  فرحلا  یلع  هل  امدقم  لعفلا  همالع  یف  ذخا  مث  ریخ  کعامـس  يا و  ریخالا  یف  ردصملاب 

( تمعن اهبف و  هعمجلا  موی  اضوت  نم   ) تتا و وحن  هنکاسلا  ثیناتلا  ءاتب  تلعف و  وحن  هبطاخم  ما  بطاخم  ما  ملکتمل  تناک  ءاوس  لعافلا  اـتب 
وحن هبطاخملا  ای  مث و  بر و  ـال و  بارعـالا و  هکرحب  هکرحتم  اـهناف  هبراـض  وحن  ءامـسالل  هقحـاللا  هکرحتملا  جرخی  هنکاـسلاب  دـییقتلا  و 

هففخم وا  تناک  هددشم  دیکاتلا  نون  نیلعفت و  یلاعت و  یتاه و  یلعفا و 
. اتب هلوق  قلعتی  هب  فشکنی و  يا  یلجنی  لعف  ننوکیل  نلبقا و  وحن 

فرحلا و لعفلا  مسالا و  يوس  يا  امهاوس  هرورـض  هنالادوهـشلا  اورـضحا  نلئاق  هلوق ا  یف  مسالا  یلع  نونلا  لوخد  کلذ  یف  حدـقی  و ال 
ثیح کلذ  نال  لعفلاب  هصاصتخا  نم  لاغتشالا  باب  یف  یتایـس  ام  اذه  یفانی  لهک و ال  لاعفالا  ءامـسالا و  نیب  كرتشم  نیمـسق  یلع  وه 

. مل وحن  لاعفالاب  صتخم  یف و  وحن  ءامسالاب  صتخم  نیمسق  یلع  وه  صتخم و  یضرلا و  هلاقلعف  اهزیح  یف  ناک 
یلع قافتالل  رمالا  یلع  یـضاملا  عراضملا و  امدـقم  اهتامالع  فنـصملا  رکذ  و  رما . ضام و  عراـضم و  ماـسقا  هثـالث  یلا  مسقنی  لـعفلا  و 
هناف مل  دـعب  عقی  يا  مشیک  مل  یلی  عراضم  لعف  لاقف  بارعالاب  هفرـشل  عراضملا  مدـق  ثلاثلا و  یف  فالتخالا  یناثلا و  ءانب  لوالا و  بارعا 

عوضوملا صخت  همالع  یه  هیفاکلا و  حرـش  یف  لاق  لعافلا  ءاتب  اذـک  هیمیـسق و  نع  زم  هنکاسلا  اـتلاب  لاـعفالا  یـضام  مشی و  مل  هیف  لاـقی 
داجیا بلط  ینعمب  رمالا  مهفم  يا و  رمالا  اهلبقی و  امم  مهف  رما  نا  رمالا  لـعف  هدـکؤملا  نونلاـب  مس  ینعملا و  لبقتـسم  ناـک  ول  یـضملل و 

نا ءیشلا 
لباق لبقا و  ینعمب  نیتملک  نم  بکرم  لهیح  تکـسا و  ینعمب  هص  وحن  لعفلا  مسا  وه  لب  لعفب  سیلف  هیف  لحم  هدـکؤملا  نونلل  کـی  مل 

. عراضم لعف  وهف  رمالا  مهفی  مل  نا  نونلا 
: همتت

هلاق اضیا  لعف  مسا  یهف  هواک  مل  لبقت  مل  لبقتـسم و  وا  رـضاح  ثدـح  یلع  وا  ناتـشک  ءاتلا  لبقت  مل  ضاـم و  ثدـح  یلع  هملک  تلد  اذا 
هتدمع یف  فنصملا 

ینبملا برعملا و 

ینبم برعم و  هنم  مسالاو 
یندم فورحلا  نم  هبشل 
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انتئج یمسا  یف  ّیعضولا  هبشلاک 
انه یف  یتم و  یف  ّيونعملاو 

الب لعفلا  نع  ۀباینکو 
الّصأ راقتفاک  رثأت و 

املس دق  ام  ءامسألا  برعمو 
امس ضرأک و  فرحلا  هبش  نم 

اینب یضم  رمأ و  لعفو 
ایرع نإ  اعراضم  اوبرعأو 

نم رشابم و  دیکوت  نون  نم 
نتف نم  نعریک  ثانإ  نون 

انبلل قحتسم  فرح  ّلکو 
انّکسی نأ  ّینبملا  یف  لصألاو 

مض رسک و  وذ  حتف و  وذ  هنمو 
مک نکاّسلا  ثیح و  سمأ  نیأک 

ابارعا نلعجا  بصّنلا  عفّرلاو و 
اباهأ نل  وحن  لعف  مسال و 

امک ّرجلاب  صّصخ  دق  مسالاو 
امزجنی نأب  لعفلا  صّصخ  دق 

ّرج احتف و  نبصنا  ّمضب و  عفراف 
رسی هدبع  هللا  رکذک  ارسک 

رکذ ام  ریغ  نیکستب و  مزجاو 
رمن ینب  وخأاج  وحن  بونی 

فلألاب ّنبصنا  واوب و  عفراو 
فصأ ءامسألا  نم  ام  ءایب  ررجاو 

انابأ ۀبحص  نإ  وذ  كاذ  نم 
اناب هنم  میملا  ثیح  مفلاو 

ّنه كاذک و  ٌمح  ٌخأ  ٌبأ 
نسحأ ریخألا  اذه  یف  صقّنلاو 

ردنی هییلات  ٍبأ و  یفو 
رهشأ ّنهصقن  نم  اهرصقو 

نفضی ال نإ  بارعالا  اذ  طرشو 
التعا اذ  کیبأ  وخأ  اجکایلل 

الکو یّنثملا  عفرا  فلألاب 
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الصو افاضم  ٍرمضمب  اذإ 
ناتنثا نانثا و  كاذک  اتلک 

نایرجی نیتنبا  نینباک و 
فلألا اهعیمج  یف  ایلا  فلختو 
فلأ دق  ٍحتف  دعب  ًابصن  اّرج و 

بصنا ررجا و  ایب و  ٍواوب و  عفراو 
بنذم ٍرماع و  عمج  ملاس 

انورشع هب  نیذ و  هبشو 
انولهألا قحلأ و  هبابو 

انّویّلع نوملاع  ولوأ و 
انونّسلا ّذش و  نوضرأو 

دری دق  ٍنیح  لثم  هبابو و 
دّرطی موق  دنع  وه  بابلا و  اذ 

قحتلأ هب  ام  ٍعومجم و  نونو 
قطن هرسکب  نم  ّلق  حتفا و  ف 

هب قحلملا  یّنث و  ام  نونو 
هبتناف هولمعتسا  كاذ  سکعب 

اعمج دق  فلأ  اتیامو و 
اعم بصّنلا  یف  ّرجلا و  یف  رسکی 
لعج دق  ًامسا  يذلا  تالوأ و  اذک 

لبق ًاضیأ  اذ  هیف  تاعرذأک 
فرصنی ام ال  ۀحتفلاب  ّرجو 

فدر لأ  دعب  کی  وأ  فضی  مل  ام 
انّونلا نالعفی  وحنل  لعجاو 

انولأست نیعدت و  اعفر و 
همس بصّنلا  مزجلل و  اهفذحو 

هملظم یمورتل  ینوکت  ملک 
ام ءامسألا  نم  ًالتعم  ّمسو 
امراکم یقترملا  یفطصملاک و 

ارّدق هیف  بارعإلا  لّوألاف 
ارصق دق  يذلا  وه  هعیمج و 

رهظ هبصن  ّصوقنم و  یناثلاو 
رجی اضیأ  اذک  يونی  هعفرو 
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فلأ هنم  ّرخآ  ٍلعف  ّيأو 
فرع ًالتعمف  ّءای  وا  واو  وأ 

مزجلا ریغ  هیفونا  فلألاف 
یمریوعدیک ام  بصن  دبأو 

امزاج فذحاوونا  امهیف  عفرلاو 
امزال امکح  ضقت  ّنهثالث 

ینبی امنا  لصالا و  فالخ  یلع  راـج  ینبم  وه  نکمتم و  ریغ  رخـالا  هضعب  لـصالا و  یلع  راـج  برعم  وه  نکمتم و  هضعب  ياهنم  مسـالاو 
ماهفتسالا یف  ياک  بارعالا  یضتقی  ام  هضراع  ام  وه  یندملا و  ریغ  نع  هب  زرتحا  هل و  برقم  يا  یندم  هلوقب  قلعتم  فورحلا  نم  هیف  هبشل 

عنم فالخب  دحاو  هجو  نم  فرحلاب  ههبش  مسالا  ءانب  یف  یفکی  هفاضالا و  اهموزل  هضراع  نکل  ینعملا  یف  فرحلا  تهبشا  اهناف  طرشلا  و 
دحاولا هبشلا  ناب  هیلاما  یف  بجاحلا  نبا  هللع  نیهجو و  نم  لعفلاب  ههبش  نم  دب  الف  فرصلا 

نا لعفلاب و  مسالا  هبـش  هملک و  هنوک  وه  معالا و  سنج  یف  الا  هبـسانم  مسالا  نیب  هنیب و  سیل  اـمم  هبرقی  هیمـسالا و  نع  هدـعبی  فرحلاـب 
وهریغ رابتعا  مدع  طقف  فرحلا  هبـش  یف  ءانبلا  هلع  فنـصملا  رـصح  نم  مهف  فرحلاک و  مسالا  نع  دـعبلا  یف  سیل  هنا  الا  رخآ  اعون  ناک 

کلذ یف  هل  فلس  هنا ال  لیق  نا  هریغ و  حتفلا و  وبا  کلذ  یلا  هقبس 
ءاتلا و امه  انتئج  یمسا  یف  امک  فرحلا  عضو  یف  لصالا  وه  امک  نیفرح  وا  دحاو  فرح  یلع  اعوضوم  مسالا  نوکی  ناب  یعضولا  هبشلاک 

نوکی ناب  يونعملا  هبـشلاک  هثالث و  هلـصا  مد  دی و  وحن  هیلع و  فرحلا  عضوی  نا  لصالا  وه  امیف  فرحلا  امههبـشل  اینب  نامـسا و  امهناف  ان 
نا ینعم  اهنمـضتل  تینب  مسا و  اهناف  یتم  یف  امک  لوالاف  ما ال  فرح  ینعملا  کلذل  عضو  ءاوس  فورحلا  یناعم  نم  ینعم  انمـضتم  مسالا 
هنال فرح  هل  عضوی  نا  هقح  نم  ناک  يذـلا  هراشالا  ینعم  اهنمـضتل  تینب  مسا و  اهناف  اـنه  یف  اـمک  یناـثلا  ماهفتـسالا و  هزمه  هیطرـشلا و 

هبـشلاک ءامـسالا و  صئاصخ  نم  یه  یتلا  هینثتلا  وه  بارعالا و  یـضتقی  ام  هضراع  فرحلا  هبـش  نال  نات  ناذ و  برعا  اـمنا  باـطخلاک و 
ناب یلامعتسالا 

هلومعم ریغ  هلماع  اهناف  لاعفالا  ءامـسا  یف  امک  لماعب  هیف  رثات  لوصح  الب  لمعلا  یف  لـعفلا  نع  هل  هباـینک  فورحلا  قئارط  نم  هقیرط  مزلی 
لصاتم و ریغ  راقتفا  وا  ناحبـس  یف  امک  درفم  یلا  هراقتفا  فالخب <  تالوصوملا  یف  امک  الـصا  نا  هلمج  یلا  هل  راقتفاک  حجرالا و  یلع 

مدقت امل  ناتللا  ناذللا و  برعا  هفصلا و  هلمجل  هرکنلا  لعفلل و  لعافلا  راقتفاک  ضراعلا  وه 
همتت

اهنوک ال یف  هلمهملا  فورحلاب  اههبـشل  هینبم  اهناف  روسلا  حـتاوفب  اهحرـش  یف  هل  لثم  هیفاکلا و  یف  هرکذ  یلاـمهالا  هبـشلا  هبـشلا  عاونا  نم 
. هلومعم هلماع و ال 

تاغل يدحا  نیسلا  مضب  امس  ضراک و  هرکذ  قباسلا  فرحلا  هبش  نم  املس  دق  ام  هنال  هفالخب  روصحم  ینبملا  نال  هرخا  ءامسالا  برعم  و 
: وه تیب و  یف  اهتمظن  دق  اضرک و  امس  اهرسک و  نیسلا و  مضب  مس  اهرسک و  هزمهلا و  مضب  مسا  یقاوبلا  مسالا و 

رسکلا لوالا و  مضب  مسا 
رصقلا اهفذح و  هزمه و  عم 

مل ام  حتفلا  یلع  یناثلا  التعم و  ناک  نا  هرخآ  فذح  یلع  رخالا و  حیحص  ناک  نا  نوکسلا  یلع  لوالا  اینب  یضم  رما و  لعف  و 
. نکسیف كرحتم  عفر  ریمض  وا  مضیف  عمجلا  واو  هب  لصتی 

نا لب  اقلطم  نکل ال  لیهـستلا و  یف  هلاق  امک  هیلع  هفلتخملا  یناعملا  راوتعا  یف  مسالاب  ههبـشل  اعراضم  العف  لـصالا  فـالخ  یلع  اوبرعا  و 
صئاصخ نم  یه  یتلا  هدـکؤملا  نونلا  وه  ءانبلا و  یـضتقی  امب  مسـالل  ههبـش  هضراـعمل  ینب  هنم  رعی  مل  ناـف  رـشابم  دـیکوت  نون  نم  اـیرع 
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فلا لعفلا  نیب  هنیب و  لاح  ناک  هریغ  رـشابملاب  جرخ  نبرـضال و  هللا  وحن و  رـشع  هسمخ  بیکرت  هعم  هبیکرتل  حـتفلا  یلع  هؤاـنب  لاـعفالا و 
یلع هؤانب  مدـقت و  امل  ینب  اهنم  رعی  مل  ناف  ثانا  نون  نم  يرع  نا  اریدـقت و  ابرعم  نوکی  ذـئنیح  هناف  هبطاخملا  ءای  وا  عمجلا  واو  وا  نینثالا 

نعریک هیفاکلا  حرش  یف  هلاق  امک  امهیف  هکرحلا  ضورع  نوکسلا و  هلاصا  یف  نایوتـسی  امهنال  اهب  لصتملا  یـضاملا  یلع  المح  نوکـسلا 
: وحن هروتعت و  هیلا ال  هرقتفملا  یناعملا  ذا  بارعالا  یلا  هجایتحا  مدعل  ابوجو  انبلل  قحتسم  فرح  لک  نتف و  نم 

ورمع یبا  نبُرفاسم  يرعش  تیل 
نوزحملا اهلوقی  تیل  و 

. اهاضتقمل اهئافو  مدع  لیلدب  هیمسالا  ینعم  یلا  اهبذج  هیفرحلا و  ینعم  نم  اهدرجت  یلع 
وذ هنم  رسک و  وذ  هنم  حتف و  وذ  ینبملا  نم  ياهنم  ینبملا و  لقث  نوکسلا و  هفخل  انکسی  نا  افرح  وا  العف  وا  ناک  امسا  ینبملا  یف  لصالا  و 

ببسل کلذ  مض و 
هفص هعوقو  یف  عراضملا  هتهباشمل  یناثلا  هفخلل و  هحتف  تناک  نینکاسلا و  ءاقتلال  كرح  لوالاف  فطعلا  واو  برـض و  نیاک و  حتفلا  وذف 
خلا ینءاج  بکری  لجر  لوقت  امک  بکر  دیز  بکر  دق  دیزب و  تررم  بکر  يذلا  اذـه  ینءاج  بکر  لجر  لوقت  اربخ  الاح و  هلـص و  و 

فلالا ریغ  یف  ارـسعت  وا  روهمجلا  لاق  امک  اقلطم  ارذعت  اما  نکاسب  ادتبی  ذا ال  نکاسلاب  ءادتبالا  هرورـضل  ثلاثلا  مدقت و  امل  هحتف  تناک  و 
ریج سما و  وحن  رسکلا  وذ  واولا و  یلع  هرسکلا  همضلا و  لاقثتسال  هحتف  تناک  یجیفاکلا و  همالعلا  انخیش  یناجرجلا و  دیسلا  هراتخا  امک 

ءاقتلا لصا  یلع  رسکت  هفخلل و  حتفت  دق  دعب و  لبقب و  هل  اهیبشت  مض  امنا  ثیح و  وحن  مضلا  وذ  نینکاسلا و  ءاقتلا  لصا  یلع  ارسک  امنا  و 
نوکی نوکسلا  حتفلا و  یلع  ءانبلا  نا  هب  تلثم  امم  ملع  دق  لجا و  برضا و  مک و  نکاسلا  لاثم  اضیا و  ءاثلا  ثلثم  ثوح  لاقی  نینکاسلا و 

رسکلا یلع  هثالثلا و  یف 
اذـه و رظن  هیف  در و  وحنب  مضلا  یلع  ینبملا  وحنب ش و  رـسکلا  یلع  ینبملا  لـعفلل  يداـهلا  حراـش  لـثممعن  لـعفلا  یف  نوکی  ـال  مضلا  و 
عفر و هعبرا  هعاونا  فذـح و  وا  نوکـس  وا  فرح  وا  هکرح  نم  لماعلا  یـضتقم  نایبل  هب  ءیج  ام  لیهـستلا  یف  لاق  اـمک  بارعـالا  ناـملعا 

بـصنلا عفرلا و  هلوقب و  کلذ  یلا  راشا  دق  امهدـحاب و  صتخم  وه  ام  اهنم  لعفلا و  مسالا و  نیب  كرتشم  وه  ام  اهنمف  مزج  رج و  بصن و 
دق رجلا  يا و  بلق  هرابعلا  هذـه  یف  رجلاب  صـصخ  دـق  مسالا  اباها و  نل  موقی و  وحن  عراضم  لعف  مئاق و  ادـیز  نا  وحن  مسال  ابارعا  نلعجا 
یف هرکذ  عم  نوکی  الف  مسالاب  صاخ  بارعالا  عاونا  يال  نییبت  اذـه  هیلع و  هلماع  لوخد  عانتمال  لعفلل  ابارعا  نوکی  الف  مسـالاب  صـصخ 

عفراف هیلع  هلماع  لوخد  عانتمال  مسالا  مزجی  الف  امزجنی  ناب  لعفلا  صـصخ  دـق  امک  ارارکت  مسالا  فیرعت  نایب  هب  دوصقملا  باـتکلا  لوا 
رکذ ام  ریغ  برـضی و  مل  وحن  نیکـستب  مزجا  رکذ و  امل  لاثم  رـسی  هدبع  هللا  رکذک  رـسکب  يا  ارـسک  رج  حـتفب و  يا  احتف  نبـصنا  مضب و 

يا فصا  امسالا  نم  ام  ءایب  ررجا  فلالاب و  نبصنا  واوب و  عفرا  هلوقب و  هباینلا  عضاوم  نییبت  یف  عرش  دق  رمن و  ینب  وخا  اج  وحن  هنع  بونی 
اذـهب زرتحا  رهظا و  يا  انابا  هبحـص  نا  هب  فرعی  امنا  هنکل  بارعـالا و  اذـه  هموزلل  همدـق  وذ و  هفوصوملا  ءامـسالا  نم  يا  كاذ  نم  رکذا 

. ابرعم هنوکب  هدمعلا  هیفاکلا و  یف  هدیق  يذلا و  ینعمب  وذ  نم  دیقلا 
لعف امک  تاکرحلا  یف  میملا  اهعابتا  هدـیدشت و  عم  اروصقم و  وا  اـصوقنم  میملا  فیفخت  عم  ءاـفلا  ثیلثت  تاـغل  هیف  مفلا و  ءامـسالا  نم  و 
با هیلع  تاکرحلاب  برعی  هناف  هنم  بهذی  مل  اذا  ام  فالخب  بهذ  يا  اناب  هنم  میملا  ثیح  بارعالا  اذهب  برعی  امنا  منبا و  ءيرما و  ینیعب 

اورق و لثامم  ریغ  هنوکب  جوزلا  بیرق  وه  محلا و  لیهـستلا  یف  دـیق  رکذ و  امب  بارعالا  یف  مفلا  يذ و  نم  مدـقت  امک  يا  كاذـک  مح  خا 
نع هیانک  وه  كاذـک و  نه  امهرخآ و  ددـشی  دـق  خالا  بالا و  نا  هیف  فیـضا و  نا  تاکرحلاب و  برعا  کلذ  لـثام  نا  هناـف  اـطخ  ءرق و 
ناب نه  وه  ریخالا و  اذه  یف  صقنلا  هنون و  ددـشی  دـق  لیهـستلا و  یف  لاق  هصاخ و  جرفلا  لیق  هرکذ و  حبقتـسی  ام  لیق  سانجالا و  ءامـسا 
با یف  صقنلا  اونکت و  هیبا و ال  نهب  هوضعاف  هیلهاجلا  ءازعب  يزعت  نم  یلع ع\  لاق  مامتالا  نم  نسحا  نونلا  یلع  تاکرحلاب  اـبرعم  نوکی 

: هلوقک لقی  يا  ردنی  مح  خا و  امه  هییلات و  و 
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مرکلا یف  يدع  يدتقا  هباب 
ملظ امف  هبا  هباشی  نم  و 

: هلوقک رهشا  نهصقن  نم  اقلطم  فلالاب  نوکت  ناب  مح  خا و  با و  يا  اهرصق  و 
اهابا ابا  اهابا و  نا 

اهاتیاغ دجملا  یف  اغلب  دق 
نوکت نا  خالا و  تانب  خا و  هل  ابا و  هل  نا  وحن  هرهاظ  تاکرحب  برعتف  الا  نفضی و  نا  هروکذملا  ءامسالا  یف  مدقتملا  بارعالا  اذ  طرش  و 

یسفن الا  کلما  ینا ال  صصقلا  نوره  یخا  وحن  هردقم  تاکرحب  برعتف  الا  ملکتملا و  ءایل  يا ال  ایلل  هفاضالا ال 
کیبا وخا  اجک  امهبارعا  عمجلا  هینثتلا و  لاح  یف  برعتف  الا  هدرفم و  نوکت  نا  هرهاظ و  تاکرحب  برعتف  ـالا  هربکم و  نوکت  نا  یخا و  و 

نوک لاثملا  اذـه  يوح  دـق  التعا و  یلا  فاضم  اذ  فاکلا و  یلا  فاضم  ربکم  درفم  یبا  کـیبا و  یلا  فاـضم  ربکم  درفم  وخاـف  ـالتعا  اذ 
ظفللا یقفتم  نیئیـش  یلع  لادـلا  مسالا  لیهـستلا  نم  ذـخؤی  امک  وه  ینثملا و  عفرا  فلالاب  هرکن  هفرعم و  ارمـضم و  ارهاظ و  هیلا  فاضملا 
لوالا هلالد  مدعل  ناتنثا  نانثا و  اتلک و  الک و  نارمقلا و  دـیز و  وحن  جرخف  نالجر  لاق  حـن و  هرخآ  یف  هروسکم  نون  ءای و  وا  فلا  هدایزب 

نیرکذم نینثا  یلع  قلطی  نییرصبلا  دنع  درفم  مسا  وه  الک و  اضیا  اهب  عفرا  یقابلا و  یف  هدایزلا  یناثلا و  یلولدم  ظفل  قافتا  نیئیش و  یلع 
وهف رهاـظ  یلا  لـب  رمـضم  یلا  فضی  مل  ناـف  اـمهالک  نـالجرلا  ینءاـج  وحن  الـصو  هل  اـفاضم  هنوک  لاـح  رمـضمب  اذا  اـهب  عـفری  اـمنا  و 
الک لثم  يا  كاذـک  نیثنؤم  نینثا  یلع  قلطت  یتلا  اتلک  نیلجرلا و  الک  ینءاج  وحن  فلالا  وه  هرخآ و  یلع  هبارعا  ریدـقت  یف  روصقملاـک 
اتلک وحن  هیلا  فضت  مل  نا  اهرخآ  یلع  اـهبارعا  ریدـقت  یف  اـمهاتلک و  ناـتارملا  ینتءاـج  وحن  رمـضم  یلا  تفیـضا  اذا  فلـالاب  اـهعفر  یف 

. فهکلا اهلکا  تتآ  نیتنجلا 
وحن ادرفا  ءاوس  طرـش  الب  نایرجی  مکحلا  یف  یقیقحلا  ینثملاک  ینعی  هدـحوملاب  نیتنبا  نینباک و  امهف  امهیف  هثلثملاب  ناـتنثا  ناـنثا و  اـما  و 

هغل یف  ناتنث  نیتنثاک  مکاتنثا و  مکانثا و  كاتنثا و  كانثا و  وحن  افیـضا  ماهرقبلا  انیع  هرـشع  اتنثا  وحن  اـبکر  ماهدـئاملا  ناـنثا  هیـصولا  نیح 
فلا و دـق  اهلبق  امل  حـتف  ءاقبا  دـعب  امهیتلاح  یف  يا  ابـصن  ارج و  فلالا  اهرکذ  مدـقتملا  ظافلالا  عیمج  يا  اهعیمج  یف  ایلا  فلخت  میمت و 

هحضاو هلثمالا 
امههبشم و يا  نیذ  هبـش  بنذم و  رماع و  عمج  ملاس  بصنا  ررجا و  ایب  واوب و  عفرا  هب و  هیمـستلا  لبق  هلاح  یلع  وهف  ینثمب  یمـس  اذا  عرف :

رمحاک ءالعف  لعفا  باب  نم  تسیل  اهنوک  عم  کلذـک  هفـص  لک  بیکرتلا و  نم  لیق و  ثیناـتلا  ءاـت  نم  لاـخ  لـقاع  رکذـمل  ملع  لـک  وه 
هباب انورشع و  روکذملا  عمجلاب  ياهب  حیرج و  روبصک و  ثنؤملا  رکذملا و  هیف  يوتسی  امم  يرکس و ال  نارکسک  یلعف  نالعف  ءارمح و ال 
یلع نیرـشع  هلالد  بوجو  هثالث و  عمجلا  لقا  نال  هعـست  یلع  الثم  نیثالث  قالطا  موزلل  عمجب  سیل  قباسلا و  هبارعا  یف  قحلا  نیعـست  یلا 

لب هفـص  املع و ال  سیل  وه  لها و  هدرفم  نال  انولهالا  وه  طورـشلا و  فوتـسی  مل  حیحـصت  عمج  اضیا  هب  قحلا  هب و  سیل  وکلذـل  نیثـالث 
موقی هؤرقی و  نمل  نآرقلا  لها  هب و  نیدی  نمل  مالـسالا  لها  هلایع و  هدلو و  هتارمال و  لجرلا  لهاک  هیلا  بسنی  يذلا  ءیـشلا  هصاخل  مسا 
ناـب در  ملاـعل و  عمج  وه  لـیق  نوملاـع  باحـصا و  ینعمب  ولوا  اـمه  عمج و  امـسا  اـضیا  هب  قحلا  لاـها و  یلع  هعمج  ءاـج  دـق  هقوقحب و 
هدایز موزلل  هل  اعمج  نوکی  ـالف  یلاـعت  يراـبلا  يوس  اـمل  مسا  وه  ذا  مهریغ  یلع  مهیلع و  لاد  ملاـعلا  طـقف و  ءـالقعلا  یلع  لاد  نیملاـعلا 

لک هیف  نود  يذلا  ریخلا  ناویدل  مسا  فاشکلا  یف  لاق  امک  هنال  انویلع  وه  درفم و  مسا  اضیا  هب  قحلا  هدرفم و  لولدم  یلع  عمجلا  لولدـم 
تاکرحلاب برعی  واولا و  همزلت  نا  یتای و  امیف  نیح  يرجم  يرجی  نا  عونلا  اذـه  یف  زوجی  عمج و  نیلقثلا ال  ءاحلـص  هکئالملا و  هتلمع  ام 

: وحن نونلا  یلع 
نونجملاک ُِّتب  یلیل و  لاط  »

« نورطاملاب مومهلا  یْنتَرَتْعا  و 
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: وحن نونلا  حتف  واولا و  همزلت  نا  و 
اذا نورطاملاب  اهل  «و 

« اعمج يذلا  لمنلا  لکا 
نیسلا رسکب  انونسلا  اضیا  هب  قحلا  ثنؤم و  هدرفم  ریـسکت و  عمج  هنال  بارعالا  اذه  هبارعا  ذش  اهنوکـسب  ضرا  عمج  ءارلا  حتفب  نوضرا  و 

نیضرا یف  رکذ  امل  اهحتفب  هنس  عمج 
هدـع و وحن  ماللا  فذـحب  هرمت و  وحن  فذـحلاب  جرخف  رـسکتی  مل  ثیناـتلا و  ءاـه  اـهنع  ضوع  همـال و  تفذـح  یثـالث  لـک  وه  هباـب و  و 

بابلا اذ  دری  دق  ءایلا  موزل  عم  نونلا  یلع  تاکرحلاب  ابرعم  هنوک  یف  نیح  لثم  هفـش و  وحن  ریخالاب  مسا و  وحن  ءاهلاب  دـی و  وحن  ضیوعتلاب 
: هلوقک اذوذش  نینس  باب  يا 

هَنینس ناف  ٍدَْجن  نِم  یناعد  »
« ادُرم اَنَنبَّیش  ابیش و  انب  َنبَِعل 

لیقث و عمجلا  نال  حـتفاف  قحتلا  هب  ام  عومجم و  نون  اریثک و  لمعتـسی  يا  درطی  برعلا  نم  موق  دـنع  رکذ  امیف  نیح  لـثم  دوُرولا  يا  وه  و 
: وحن ۀغل  وه  هیفاکلا  حرش  یف  لاق  قطن  هرسکب  نم  لق  الداعتف و  فیفخ  حتفلا 

ینم ءارعشلا  یغتبت  اذ  ام  «و 
« نیعبرالا دح  تزواج  دق  و 

: هلوقک ءایلا  عم  هغل  اهحتف  هروسکم و  یهف  هبتناف  هولمعتسا  هب  قحلملا  عمجلا و  نون  سکعب  يا  كاذ  سکعب  هب  قحلملا  ینث و  ام  نون  و 
ًۀّیشع ّتلقتسا  نیَّیَذَوْحا  یلع  »
« ُبیغت ۀحمل و  الا  یه  امف 

: هلوقک یفاریسلا  هب  حرص  فنصملا و  هرابع  رهاظ  وه  امک  فلالا  عم  و 
انانیعلا فنالا د و  اهنم  ُفرعا  »

« انایبظ اهبشا  ِنیَرخنم  و 
: هلوقک اهمض  ءاج  و 

ُناذِقلا ینَقّرا  اتبا  ای  »
« ُنانیعلا هُفلات  مونلاف ال 

قلخ وحن و  اعم  بصنلا  یف  رجلا و  یف  رـسکی  شفخالل  افالخ  برعم  وه  ارکذم و  وا  هدرفم  ناک  اثنؤم  اعمج  دـق  نیتدـیزم  فلا  اتب و  ام  و 
لوقت امک  تالبطصا  تاقدارس و  تیار  هیثاجلا و  تاومسلا  هللا 

لتعملا یف  کـلذ  هزیوجت  یف  ماـشهل  هحتفلاـب و  هبـصن  مهزیوجت  یف  نییفوکلل  اـفالخ  تالبطـصالا  تاقدارـسلا و  تاومـسلا و  یلا  ترظن 
تابحاص ینعمب  تالوا  هرـسکلاب  هبـصن  یف  ملاسلا  ثنؤملا  عمجک  يا  اذـک  مضلاب  لصالا  یلعف  هعفر  اما  مهتاغل و  تعمـس  وحنب  الدتـسم 

اذ هیف  عارذ  عمج  هعرذا  هلـصا  ماـشلاب  عضومل  تاـعرذاک  لـعج  دـق  عمجلا  اذـه  نم  امـسا  يذـلا  قـالطلا و  لـمح  تـالوا  نک  نا  وحن و 
: هلوق هثالثلا  هجوالاب  يوری  فرصنی و  ام ال  بارعا  هبرعی  مهضعب  نیونتلا و  هنم  فذحی  هرسکلاب و  هبصنی  مهضعب  لبق و  اضیا  بارعالا 

اهلها تاعرذا و  نم  اُهترّونت  »
« یلاع رْظن  اهراد  یندا  برثیب 

ناک ناف  فدر  ما  دعب  وا  هدـئازلا  وا  هلوصوملا  وا  هفرعملا  لا  دـعب  کی  وا  فضی  مل  ماد  ام  هباب  یف  یتایـس  فرـصنی و  ام ال  هحتفلاب  َّرُج  و 
ادیدشاکرابم دـیزیلا  نب  دـیلولا  تیار  وحن  مصالا و  یمعالاک و  هرقبلا  دـجاسملا  یف  نوفکاع  متنا  مکدـمحاب و  تررم  وحن  هرـسکلاب  رج 
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دربملا یفاریسلا و  بهذ  لیهستلا و  حرش  یف  حرص  هب  اقلطم و  هفرص  عنم  یلع  قاب  ذئنیح  هنا  فنصملا  هرابع  رهاظ  هلهاک و  هفالخلا  ءابعاب 
والف ناتلعلا  تیقب  نا  فرصنمف و  هلع  هنم  تلاز  نا  هنا  بجاحلا  نبا  همدقم  یلع  هتکن  یف  مظانلا  راتخا  واقلطم  فرـصنم  هنا  یلا  هعامج  و 

. نیدلا نکر  دیسلا  زابخلا و  نبا  هیلع  یشم 
مزجلل نونلا  فذح  يا  اهفذح  لعجا  انولاست و  وحن  نولعفت  نولعفیل و  نیعدت و  وحن  نیلعفتل  اعفر و  انونلا  نالعفت  نالعفی و  وحنل  لعجا  و 
هملظم یمورتل  وحن  بصنلا  ینوکت و  ملک  مزجلاف  همالع  ياهمـس  عمجلا  ینثملا و  یف  رجلا  یلع  لمح  امک  مزجلا  یلع  هل  المح  بصنلا  و 

. نجرخی یف  امک  ینبم  لعفلا  هوسنلا و  ریمض  نونلا  لعفلا و  مال  واولاف  هرقبلا  نوفعی  نا  الا  یلاعت  هلوق  اما  و 
فذحت دق  رمزلا و  ینورمات  هثالثلاب  ءيرق  کفلا و  هیاقولا و  نون  یف  اهماغدا  افیفخت و  اهفذح  زاج  هیاقولا  نون  نونلا  هذـهب  لصتا  اذا  همتت 

هلوقک مزاجلا  بصانلا و  مدع  عم  نونلا 
یُکلدت یتیبت  يرسا و  ُِتیبا  »

« یکَّزلا کسِملا  ِرَبنَعلاب و  کَهجو 
نوک یف  یفطصملاک  يذلا  وه  لوالاف و  امراکم  یقترملا  وحن  ای  هرخآ  ام  یفطصملاک و  فلا  هرخآ  ام  هنکمتملا  ءامسالا  نم  التعم  مس  و 

تاکرحلا و نع  سبح  هنال  اروصقم  یمس  يا  ارصق  دق  يذلا  وه  اهکیرحت و  رذعتل  فلالا  یلع  هعیمج  اردق  هیف  بارعالا  همزال  افلا  هرخآ 
يذـلا وه  ناثلا و  ءایلا و  یلا  فاضملا  یلع  هقـالطا  نم  لوـالا  یلع  مزلی  اـمل  یلوا  وه  یـضرلا و  لاـق  دودـمم  ریغ  هنـال  وا  سبحلا  رـصقلا 

یلع همضلا  لقثل  اهیف  ردقی  يا  يونی  هعفر  هتفخل و  ءایلا  یلع  رهظ  هبصن  صوقنم و  هرـسک  ولت  همزال  هفیفخ  ءای  هرخآ  نوک  یف  یقترملاک 
برعملا یلا  برقا  هنال  يداهلا  حرش  یف  لاق  یلوا  ناک  روصقملا  یلع  همدق  ول  ءایلا و  یلع  هرسکلا  لقثل  هیونم  هرسکب  رجی  اضیا  اذک  ءایلا 

. هیلع تاکرحلا  ضعب  لوخدل 
وا یـضری  وحن  فلا  هنم  رخآ  عراضم  لعف  يا  عفرلا و  هلاح  هتـسلا  ءامـسالا  الا  همـض  اـهلبق  واو  هرخآ  مسا  هبرعملا  ءامـسالا  یف  سیل  عرف :

دیزک مدقت  امل  بصنلا  عفرلا و  وه  مزجلا و  ریغ  هیف  ونا  فلالاف  هاحنلا  دنع  فرع  التعمف  یمری  وحن  ءای  هنم  رخآ  وا  وزغی  وحن  واو  هنم  رخآ 
امهیف عفرلا  یمری و  نل  وعدی و  نلک  مدقت  امل  یمری  وحن  ءای  هرخآ  ام  وا  وعدیک  واو  هرخآ  ام  بصن  رهظا  يا  دـبا  یـضری و  نل  یـشخی و 

مری و شخی و  ملک  نهثالث  هلتعملا  لاعفالل  امزاج  کنوک  لاح  فذـحا  یمری و  وعدـی و  دـیزک  امهیلع  هلقثل  ونا  یمری  وعدـیک و  امیف  يا 
( قلعلا  ) هینابزلا عدنس  وحن  مزال  ریغ  افذح  مزجلا  ریغ  یف  فذحت  دق  امزال و  امکح  مکحت  يا  ضقت  زغی 

ۀفرعملا ةرکنلا . باب 

( ریمضلا  ) هرکنلا ۀفرعملا و  لخدم ؛

ارثؤم لأ  لباق  ةرکن 
ارکذ دق  ام  عقوم  ّعقاو  وأ 
يذو مهک  ّۀفرعم  هریغو 

يذلا مالغلا و  ینبا و  دنهو و 
روضح وأ  ۀبیغ  يذل  امف 

ریمّضلاب ّمس  وه  تنأک و 
ادتبی ام ال  هنم  لاصتا  وذ  و 

ادبأ ًارایتخا  الإ  یلی  و ال 
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کمرکأ ینبا  نم  فاکلا  ءایلاک و 
کلم ام  هییلس  نم  اهلا  ءایلا و  و 

بجی انبلا  هل  رمضم  ّلکو 
بصن ام  ظفلک  ّرج  ام  ظفلو 

حلص انّرج  بصّنلا و  عفّرلل و 
حنملا انلن  اننإف  فرعاک 

امل نونلا  واولا و  ّفلأ و  و 
املعا اماقک و  هریغ  باغ و 
رتتسی ام  عفّرلا  ریمض  نم  و 

رکشت ذإ  طبتغن  قفاوأ  لعفاک 
وه انأ  ٍلاصفنا  ٍعافترإ و  وذ  و 

هبتشت عورفلا ال  تنأ  و 
العج ٍلاصفنا  یف  ٍباصتنا  وذو 

الکشم سیل  عیرفتلا  ياّیإ و 
لصفنملا ءیجی  ٍرایتخا ال  یفو 

لصتملا ئجی  نأ  ّیتأت  ذإ 
ام هینلس و  ءاه  لصفا  وأ  لصو 

یمتنأ فلخلا  هتنک  یف  ههبشأ 
الاصتا هینتلخ و  كاذک 

الاصفنالا راتخا  يریغ  راتخأ 
لاصتا یف  ّصخألا  مّدقو 

لاصفتا یف  تئش  ام  نمّدقو 
الصف مزلا  ۀبترلا  داحتا  یف  و 
الصو هیف  بیغلا  حیبی  دق  و 

مزتلا لعفلا  عم  سفّنلا  ای  لبق  و 
مظن دق  یسیل  ٍۀیاقو و  نون 

اردن یتیل  اشف و  ینتیلو 
اّریخم نک  سکعا و  ّلعل  عمو 
افّفخ ًارارطضا  تایقابلا و  یف 

افلس دق  نم  ضعب  یّنع  یّنم و 
یف ّلق و  یندل  ّیندل  یفو 

یفی دق  اضیأ  فذحلا  ینطق  یندق و 
لال لباقب  سیل  وا  هرکن  سیلف  افیرعت  هیف  رثؤت  هیلع ال  هلخادـلا  لا  ناف  نسح  وحن  فالخب  لجرک  فیرعتلا  ارثؤم  هنوک  لاح  لا  لباق  هرکن 
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هفرعم و رکذ  ام  ریغ  ياهریغ  بحاص و  وه  اهلبقی و  ام  عقوم  عقت  اهنکل  لا  لبقت  اهناف ال  يذـک  لا  لبقی  ام  يا  ارکذ  دـق  ام  عقوم  عقاو  هنکل 
داز يذلا و  وحن  لوصوم  مالغلا و  وحن  لاب  یلحم  ینبا و  وحن  هفرعم  یلا  فاضم  دنه و  وحن  ملع  يذ و  وحن  هراشا  مسا  مهک و  رمضم  یه 

هیوبیس صن  نع  هحرش  یف  هلقن  ههجاوملا و  هیلا و  هراشالاب  هفیرعت  نا  لیهـستلا  یف  راتخا  لجر و  ایک  دوصقملا  يدانملا  هیفاکلا  حرـش  یف 
. امعن اقد  هتققد  یف  ام  فورخ  نبا  نیتیماهفتسالا و  نم  ام و  ناسیک  نبا  داز  و 

ریمضلا فراعملا : نم  لوالا 

وا بطاخم  رـضاحل  يا  روضح  يذـل  وا  امکح  وا  ینعم  وا  اظفل  هرکذ  مدـقت  بئاغل  ياهبیغ  يذـل  اـعوضوم  فراـعملا  هذـه  نم  ناـک  اـمف 
هنال هراشالا  مسا  اذـه  یلع  دری  نییفوکلا و ال  دـنع  ینکملا  هیانکلا و  نییرـصبلا و  دـنع  رمـضملا  ریمـضلاب و  مس  وه  انا و  تناک و  ملکتم 

یناثلا لعجف  لاثملا  فنصملا  سکع  دق  روضحلا و  هبیغلا و  نم  معال  عضو  هنال  رهاظلا  مسالا  هروضح و ال  هنم  مزل  هیلا  راشمل  عضو 
لصتم ریمضلا  مث  نارمع  لآ  خلا  مههوجو  تدوسا  نیذلا  اماف  هوجو  دوست  هوجو و  ضیبت  موی  یلاعت  هلوق  دح  یلع  یناثلل  لوالا  لوالل و 

عقی يا  یلی  نال  حلصی  هب و ال  ادتبی  نال  حلـصی  يذلا ال  وه  هسفنب و  لقتـسم  ریغ  ناک  ام  هنم  لاصتا  وذ  هلوقب و  لوالا  یلا  راشا  لصفنم  و 
: هلوقک ارارطضا  اهدعب  عقی  ادبا و  ارایتخا  الا  دعب 

انتراج تنک  ام  اذا  یلابن  ام  «و 
« ٌراّیَد َكّالإ  انرواجی  ّالأ 

یف فورحلاب  ههبشل  بجی  انبلا  هل  رمضم  لک  کلم و  ام  هیلس  کلوق  نم  اهلا  ءایلا و  وحن  کمرکا و  ینبا  کلوق  وحن  نم  فاکلا  ءایلاک و 
یف لیق  راقتفالا و  یف  لیق  فورحلا و  یناعم  نم  هبیغلا  باطخلا و  ملکتلا و  نال  ینعملا 

. لوالا الا  لیهستلا  یف  اهاکح  هغیص و  فالتخاب  بارعالا  نع  هئانغتسال  لیق  ریثک و  یف  عضولا 
بصنلا و عفرلل و  بئاغلا  ءاه  باطخلا و  فاک  ملکتملا و  ءای  ظافلا  هثالث  کلذ  اهنم و  بصن  ام  ظفلک  هلصتملا  رئامضلا  نم  رج  ام  ظفل  و 

رکذ ام  ادـع  ام  حـنملا و  انلن  وحن  عفرلا  انناف و  وحن  بصنلا  انب و  فرعاک  رجلاف  حلـص  هعم  نم  ملکتملا و  یلع  لادـلا  ان  ظـفل  نیونتلاـب  رج 
هریغ باغ و  امل  هنئاک  هلصتم  رئامض  نونلا  واولا و  فلا و  ثانالا و  نون  هبطاخملا و  ءای  واولا و  فلالا و  لعافلا و  ءات  وه  عفرلاب و  صتخم 

رجلا بصنلا و  ریمض  فالخب  ابوجو  رتتسی  ام  عفرلا  ریمض  نم  نملعا و  اوملعا و  املعا و  نمق و  اوماق و  اماقک و  بطاخملا  هب  دارملا  و 
ذا وحن  ءاتلاب  ءودـبملا  طبتغن و  وحن  نونلاب  ءودـبملا  قفاوا و  وحن  هزمهلاب  ءودـبملا  عراضملا  لعفلا  لعفاک و  رمالا  لعف  عضاوم  یف  کلذ  و 

ءانثتسالا لعف  حیضوتلا  یف  ماشه  نبا  هواک و  عراضملا  لعف  مسا  فاشترالا  یف  نایح  وبا  لازنک و  رمالا  لعف  مسا  لیهستلا  یف  داز  رکشت و 
میرم و اثاثا  نسحا  مه  لیـضفتلا ك  لعفا  نیدیزلا و  نسحا  امک  بجعتلا  لعفا  ادـلاخ و  نوکی  اورمع و ال  ادـع  ام  ادـیز و  الخ  ام  اوماقک 
عافترا و وذ  لاقف و  لصفنملا  وه  ریمضلا و  یمسق  نم  یناثلا  یف  عرش  مث  ازاوج  رتتسی  تافـصلا  فرظلا و  یـضاملا و  وه  هذه و  ادع  امیف 

لاق نتنا  متنا و  امتنا و  تنا و  نه و  مه و  امه و  یه و  نحن و  یه  هبتـشت و  لوصالا ال  هذـه  نع  هئـشانلا  عورفلا  تنا و  وه و  انا و  لاصفنا 
لاصفنا یف  باصتنا  وذ  تنا و  کتبرـض  مهلوقک  هبوصنم  اناک و  وه  وهک و  تناک و  اـنا  مهلوقک  هرورجم  هذـه  لمعتـست  دـق  ناـیح و  وبا 

نهایا و مهایا  امهایا  اهایا  هایا  نکایا  مکایا  امکایا  كایا  كایا  انایا  هلاثم  الکـشم  سیل  رکذ  يذلا  لصالا  اذـه  یلع  عیرفتلا  يایا و  العج 
هرورجم لمعتست  دق 

. اهیلا فاضم  ءامسا  فنصملا  دنع  لاحلا و  نیبت  فورح  هیوبیس  دنع  هل  قحاوللا  ایا و  ریمضلا  هیبنت :
ناف ریمـضلا  هلجال  عوضوملا  بولطملا  راصتخالا  نم  هیف  امل  لصتملا  ریمـضلا  ءیجی  نا  یتات  اذا  لصفنملا  ریمـضلا  ءیجی  رایتخا ال  یف  و 

عم لصفنملا  یتای  لصف و  هل  یه  نم  ریغ  یلع  ترج  هفـص  هیلا  دنـسا  وا  رـصح  وا  ایونعم  ناک  وا  فذـح  وا  هلماع  هنع  رخات  ناب  تاـتی  مل 
یف لصتملا  ناکما 
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. یتایس امک  هرورضلا 
ههبشا ام  اذک  هایا و  ینلس  هینلـس و  لقف  هینلـس  ءاه  یف  امک  عوفرم  ریغ  صخا و  امهلوا  نیریمـض  یناث  لوطلل  لصفا  وا  لصالا  یلع  لص  و 

نم ءاهلا  كاذک  یمتنا  فلخلا  هتنک  وحن  اهتاوخا  يدحا  وا  ناکل  ربخ  وه  ام  لاصفنا  لاصتا و  یف  هایا و  کتیطعا  هکتیطعا و  مهردلا  وحن 
یف دراو  هنال  راصتخالا و  ریمـضلا  یف  لصالا  ذا  ینامرلا  مهنم  هعامجل  اعبت  راتخا  ـالاصتا  فـالخ و  هلاـصفنا  هلاـصتا و  یف  هوحن  هینتلخ و 

ابدات هب  حرصی  مل  هیوبیس و  يا  يریغ  هلتق  یف  کل  ریخ  الف  هنکی  الا  هیلع و  طلست  نلف  هنکی  نا   \ ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاقحیـصفلا 
یلع فرعالا  وه  صخالا و  مدـق  مدـقت و  امک  هلاصفنا  نیعتل  ناک  ام  یلع  یقب  ول  لصالا و  یف  اربخ  نیتروصلا  یف  هنوکل  الاصفنالا  راتخا 

فاکلا بطاخملا و  ریمـض  نم  صخا  ملکتملا  ریمـض  ذا  فاکلا  یلع  ءاتلا  میدـقتب  هکتیطعا  مهردـلا  وحن  رئامـضلا  لاصتا  لاـح  یف  هریغ 
. بئاغلا ریمض  نم  صخا  بطاخملا  ریمض  ذا  ءاهلا  یلع 

یف زوجی  كایا و ال  هتیطعا  هایا و  کتیطعا  مهردلا  وحن  سبللا  نما  دنع  ریمـضلا  لاصفنا  لاح  یف  هریغ  صخالا و  نم  تئـش  ام  نمدـق  و 
یناثلل و الصف  مزلا  نیبئاغ  وا  نیبطاخم  وا  نیملکتمل  اناک  ناب  نیریمـضلا  هبتر  ياهبترلا  داحتا  یف  سبلل و  بئاغلا  میدقت  هایا  کتیطعا  دیز 

نیریمضلا نیب  ام  فالتخا  دوجو  عم  لب  اقلطم  نکل ال  الصو و  هیف  بیغلا  حیبی  دق 
قدزرفلا لوق  وحن  دـلاو و  مرکا  اوفق  هامهلانا  هجهب  طسب و  ناسحالا  یف  کهجول  وحن  هوحن  وا  ادرفم  رخالا  ینثم و  امهدـحا  نوکی  ناـک 

سفنلا ای  لبق  هلاصتا و  ناکما  عم  ریمضلا  لاصفنا  تضتقا  هرورـضلاریراهدلا  رهد  یف  ضرالا  مهایا  تنمـض  دق  تاومالا  ثراولا  ثعابلاب 
ءای یلا  فاضملا  مسالاب  هسابتلا  نم  لعفلا  یقت  اـهنال  فنـصملا  لاـق  کلذـب  تیمـس  هیاـقو  نون  مزتلا  هب  هلـصتم  يا  لـعفلا  عم  تناـک  اذا 

یمرکا تلق  ول  ذا  هرکذم  رماب  هثنؤم  رما  سابتلا  نم  ظیلغلا و  ضیبالا  لسعلا  وه  برضلاب و  سبتلال  یبرـض  ینبرـض  یف  لیق  ول  ذا  ملکتملا 
مظن دق  نون  الب  یسیل  ءایلا و  لبق  ام  رسک  موزلل  رجلل  هبـشملا  رـسکلا  نم  هیقت  اهنال  هریغ  لاق  دارملا و  مهفی  مل  ارکذم  ادصاق  ینمرکا  لدب 

: رعاشلا لاق 
سیطلا دیدعک  یموق  تددع  »

« یسیل مارکلا  موقلا  بهذ  ذا 
یلع اهتیزمل  عاذ  رثک و  يا  اشف  نونلاب  ینتیل  نونلاب و  ینـسیل  الجر  هیلع  مهلوقک  لاـعفالا  نم  هریغک  نونلاـب  ـالا  مظنلا  ریغ  یف  ءیجی  ـال  و 
نون الب  یتیل  ءاسنلا و  مهعم  تنک  ینتیل  ای  لیزنتلا  یف  یتایس و  امک  ام  هدایز  عم  اهلامعا  عامـس  کلذ  یلع  لدی  لعفلاب  هبـشلا  یف  اهتاوخا 

: رعاشلا لاق  ذش  يا  اردن 
یتیل لاق  ذا  رباج  هینمک  »

« یلام لج  دقفا  هفداصا و 
نمؤملا بابـسالا  غلبا  یلعل  لیزنتلا  یف  رجلا و  فورحب  اههبـشل  لعفلا  نم  دعبا  اهنال  ریثک  نونلا  نم  اهدیرجتف  رمالا  اذه  سکعا  لعل  عم  و 

: رعاشلا لاق  لیلق  اهب  اهلاصتا  و 
ینلعل مودقلا  یناریعا  تلقف  »

« دجام ضیبال  اربق  اهب  طخا 
: وحن نکل  ناک و  نا و  نا و  تایقابلا  یف  اهمدع  نونلا و  قاحلا  یف  اریخم  نک  و 

یننا رازل و  یلیل  یلع  ینا  «و 
« اهمیدتسم اننیب  امیف  كاذ  یلع 

: لاقف ءارعشلا  نم  افلس  دق  نم  ضعب  ینع  ینم و  نون  اففخ  ارارطضا  رایتخالا و  وه  نونلا  قاحلا  مدع  ءارفلا  لاق  و 
ینع مهنع و  لئاسلا  اهیا  »
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« ینم سیق  سیق و ال  نم  تسل 
نم نیذـه  ادـع  ام  لئاق و  لب و ال  کلذ  یف  ریظن  هل  فرعی  تیبلا ال  اذـه  نا  یلع  عئاذـلا  عئاـشلا  وه  اـمک  نونلا  قاـحلا  اـمهیف  راـیتخالا  و 

: رعاشلا لاق  اشاح  ادع و  الخ و  اذک  یب و  یل و  وحن  نونلا  هقحلت  رجلا ال  فورح 
مههلا بیلصلا  اولعج  هیتف  یف  »

« روذعم ملسم  ینا  ياشاح 
قاحلا عفان و  ءرق  هب  لق و  فیفختلاب  یندـل  لاقیف  اهدـیرجت  هعبـسلا و  ءارقلا  نم  هتـسلا  ءرق  هب  ریثک و  یندـل  لاقیف  ندـل  یف  نونلا  قاحلا  و 

: رعاشلا لاق  یفی  دق  اضیا  فذحلا  ریثک و  یبسح  ینعمب  ینطق  یندق و  یف  نونلا 
يدق نیبیبخلا  رصن  نم  یندق  »

« دحلملا حیحشلاب  مامالا  سیل 
طق طق  ینطق و  ینطق  يوری  اهنود و  ءای و  عم  اهرسکب  ءاطلا و  نوکسب  يوری  کتزعب  طق  طق  ثیدحلا  یف  و 

ملعلا فراعملا  نم  یناثلا 

ملعلا
اقلطم یّمسملا  نّیعی  ّمسا 

اقنرخ ٍرفعجک و  هملع 
قحال ٍندع و  ٍنرقو و 
قشاوو ٍۀلیه  ٍمقدشو و 

ابقل ًۀینک و  یتأ و  ًامساو 
ابحص هاوس  نإ  اذ  نرّخأو 
فضأف نیدرفم  انوکی  نإو 
فدر ّيا  عبتأ  الإو  ًامتح 

دسأ ٍلضفک و  ّلوقنم  هنم  و 
ددأو داعسک  لاجترا  وذ  و 

ًابّکر جزمب  ام  ّۀلمج و  و 
ابرعأ ّمت  هیو  ریغب  نإ  اذ 

هفاضإلا وذ  مالعألا  یف  عاشو 
ۀفاحق یبأ  ٍسمش و  دبعک 

ملع سانجألا  ضعبل  اوعضوو 
مع وه  ًاظفل و  صاخشألا  ملعک 

برقعلل ٍطیرع  ّمأ  كاذ  نم 
بلعثلل ّۀلاعث  اذکهو 

ةّربملل ةّرب  هلثمو 
ةرجفلل ّملع  راجف  اذک 
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ملعلا فراعملا  نم  یناثلا 
انییعت تارکنلا  جرخی  لصف  وه  یمـسملا و  نیعی  هلوقب  فصو  ادـتبم  وه  سنج و  مسا  لاقف  لوالاب  ادـب  سنج و  ملع  صخـش و  ملع  وه  و 

هلوق ربخ  رمـضملا و  هراشالا و  مسا  وه  يونعم و  وا  هیلا  فاضملا  لا و  هلـصلاب و  فرعملا  وه  یظفل و  دیقب  اما  دـیقملا  جرخی  لصف  اقلطم 
ینرقلا سیوا  اهنم  دارم  ینب  نم  هلیبقل  ءارلا  فاقلا و  حتفب  نرق  برعلا و  نم  هارمال  اقنرخ  لجرل و  رفعجک  یمسملا  ملع  ياهملع  هلوق  مسا 

ابقل و هینک و ال  سیل  ام  وه  ملعلا و  یتا  امـسا  بلکل و  قشاو  هاشل و  هلیه  لمجل و  مقذش  سرفل و  قحال  نمیلا و  رحب  لحاسب  دلبل  ندع  و 
وا حدمب  رعشا  ام  وه  ابقل و  میظعتلا و  اهب  دصقی  برعلا  هیانکلاک و  ترتس  يا  تینک  نم  تنب  وا  نبا  وا  لیق  ما  وا  باب  ردص  ام  یه  هینک و 

مظعی ـال  هناـف  هینکلا  فـالخب  ظـفللا  کـلذ  ینعمب  مذـی  وا  هب  بقلملا  حدـمی  بقللا  نا  ینعم  هینکلا  نیب  هـنیب و  قرفلا  یـضرلا و  لاـق  مذ 
هب دارملا  ابحـص و  هاوس  نا  بقللا  يا  اذ  نرخا  اهمـساب و  بطاخت  نا  فنات  سوفنلا  ضعب  ناف  مسالاب  حیرـصتلا  مدـعب  لب  اهانعمب  ینکملا 

ناسنا ریغ  مسا  نم  لوقنم  بقللا  نا  بلاغلا  ناب  هحرـش  یف  هللع  لیهـستلا و  یف  هب  حرـص  اهاوس و  نا  خـسنلا  ضعب  یف  دـجو  اـمک  مسـالا 
هلوق یف  همیدقت  ذش  هنع و  لدعی  ملف  هریخاتب  نومام  کلذ  یلصالا و  هامسم  دارملا  نا  عماسلا  مهوتل  مدق  ولف  هفق  هطبک و 

ابسن مهریخ  ارمع  بلکلا  اذ  ّنأب  »
« بئذلا هلوح  يوعی  نایرش  نطبب 

یلع اهمیدقت  معن  لماتف  اضیا  اهیلع  همیدقت  عانتما  روکذملا  لیلعتلا  یـضتقم  نکل  هولاق  اذـک  سکعلا  اهیلع و  همیدـقت  زوجیف  هینکلا  اما  و 
هامسم يا  زرک  دیعس  اذه  وحن  نییرـصبلا  دنع  امتح  یناثلا  یلا  لوالا  فضاف  نیدرفم  بقللا  مسالا و  يا  انوکی  نا  ءاوس و  هسکع  مسالا و 

نم عنام  ثیح ال  هفاضالا  زاوج  نا  لوالا  یلع  مولعم  لیهـستلا و  هیفاکلا و  یف  هراتخا  عابتالا و  نویفوکلا  زاجا  هفاضالا و  یف  یتایـس  اـمک 
هللا دـبعک  ادرفم  یناثلا  ابکرم و  لوالا  وا  نیدـباعلا  نیز  هللا  دـبعک  نیبکرم  اناک  ناب  نیدرفم  انوکی  مل  نا  يا و  الا  و  زرک . ثراحلا  وحن  لا 

بـصنلا عفرلا و  یلا  عطقلا  زوجی  نایب و  فطع  وا  لدب  هنا  یلع  هبارعا  یف  هل  لوالا  فدر  يذلا  یناثلا  عبتا  هقانلا  فنا  دیزک  هسکع  وا  زرک 
ملعلا نم  ياهنم  لیهـستلا و  یف  هرکذ  امک  ابوصنم  ناک  نا  عفرلا  یلا  اعوفرم و  ناک  نا  بصنلا  یلا  ارورجم و  ناـک  نا  ینعا  وا  وه  ریدـقتب 

سرفل و رمـشک  ضام  لعف  ثراحک و  هفـص  دسا و  وحن  نیع  مسا  لضفک و  ردـصم  نم  اهریغ  یف  هلامعتـسا  دـعب  هیملعلا  یلا  لوقنم  ملع 
ام هنم  ددا و  داعسک و  نالوق  لهج  قبس و  وا  هیملعلا  ریغ  یف  لامعتسا  هل  قبسی  مل  لاجترا  وذ  هنم  ناکمل و  تمـصاک  رما  دیزیک و  عراضم 

هنم هبلغلاب و  هتیملع  يذلا  وه  فاشترالا و  یف  لاق  لجترم  لوقنمب و ال  سیل 
. ارش طبات  قلطنم و  دیزک  یکحتف  العاف  العف و  وا  اربخ  ادتبم و  لصالا  یف  تناک  هلمج 

بیکرت بکرملا  يا  اذ  هملکلا  نم  ثیناتلا  ءات  هلزنم  لوالا  نم  امهیناث  لزن  ادـحاو و  امـسا  العج  نامـسا و  ذـخا  ناب  اـبکر  جزمب  اـم  هنم  و 
نم بکرم  هنال  ینب  هیوب  متخ  ناف  رـشع  هسمخک  ینبی  دـق  فاضی و  دـق  فرـصنی و  ام ال  بارعا  ابرعا  کبلعبک  مت  هیو  ظفل  ریغب  نا  جزم 
یف عاش  فرـصنی و  ام ال  بارعا  برعی  دـق  نینکاـسلا و  ءاـقتلا  لـصا  یلع  رـسکلا  یلع  هؤاـنب  لاـمهالا و  یف  فرحلل  هبـشم  توص  مسا و 
یتا امنا  لیق و  رکب  یبا  دـلاول  ملع  وه  هفاحق و  یبا  فانم و  دـبع  نب  مشاه  یخـال  ملع  وه  سمـش و  دـبعک  هفاـضالا  وذ  هبکرملا  مـالعالا 

نا فورحلا و  تاکرحلاب و  ابرعم  اهریغ و  هینک و  نوکی  لوالا  ءزجلا  نا  کفرعیل  یفاریسلا  لاق  امک  هنع  لئسی  لاثملا ال  ناک  نا  نیلاثمب و 
هنم یتایف  اظفل  صاخشالا  ملعک  هعیبر  هغل  یلع  نوکسلا  یلع  فقولاب  ملع  اهلکل  سانجالا ال  ضعبل  اوعضو  هریغ و  افرصنم و  نوکی  یناثلا 

عئاـش هلولدـم  يا  ینعم  مع  وه  هب و  ادـتبی  هرکنلاـب و  هتعن  هیلع و  مـاللا  فلـالا و  لوخد  نم  رخآ و  ببـس  عم  فرـصلا  نم  عنمی  لاـحلا و 
طیرع ما  وحن  نایعالل  تعضو  مالعا  كاذ  نم  سنجلا  مساک  هنا  لیهستلا  حرـش  یف  رکذ  کلذل  هنیعب و  ادحاو  صخی  هرکنلا ال  لولدمک 

عوضوم سنج  ملع  نایعالل  عوضوملا  سنجلا  ملع  لثم  ياهلثم  هسنجل و  يا  بلعثلل  ملع  هناف  هلاعث  اذـکه  اهـسنجل و  يا  برقعلل  ملع  هناف 
هرسیملل راسی  میجلا و  نوکسب  هرجفلل  ملع  ماذحک  رسکلا  یلع  ءانبلاب  راجف  اذک  حیبستلل  ملع  ناحبس  هربملل و  ملع  هرب  وحن  یناعملل 
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هراشالا مسا  فراعملا  نم  ثلاثلا 

ةراشإلا مسإ 
رشأ رّکذم  ٍدرفمل  اذب 

رصتقا یثنألا  یلع  ات  هذو  يذب 
عفترملا یّنثملل  نات  ناذو 

عطت رکذا  نیت  نیذ  هاوس  یفو 
ًاقلطم ٍعمجل  رشأ  یلوأبو 

اقطنا دعبلا  يدلو  یلوأ  ّدملاو 
هعم وأ  ٍمال  نود  ًافرح  فاکلاب 

ۀعنتمماه تمّدق  نإ  ماللاو 
یلإ رشأ  انهه  وأ  انهبو 

الص فاکلا  هب  ناکملا و  یناد 
اّنه وأ  هف  ّمثب  وأ  دعبلا  یف 
اّنه وأ  نقطنا  کلانهب  وأ 

هراشالا مسا  فراعملا  نم  ثلاثلا 
رکذم درفمل  اذب  هیلا  هراشا  یمسم و  یلع  لد  ام  هیف  لاق  امک  هدح  هبتر و  هلبق  هناب  هحیرـصت  عم  اعـضو  لوصوملا  نع  لیهـستلا  یف  هرخا  و 

اهریغ و نود  اهیلا  اهب  رشاف  رصتقا  یثنالا  یلع  هذک  هت  ات و  یت و  ءایلاب و  یهذ  رسکلاب و  هذ  ءاهلا و  نوکسب  هذ  يذب و  رشا و  هریغ  وا  لقاع 
مدقت امل  فلالا  فذحب  ات  هینثت  نات  عفترملا و  رکذملا  ینثملل  اهب  راشی  هینثتلا  فلا  نوکس  اهنوکـسل و  یلوالا  فلالا  فذحب  اذ  هینثت  ناذ 

بصتنملا و وه  عفترملا و  يوس  ياهاوس  یف  سابتلالا و  نم  ارذـح  ات  الا  یثنالا  ظافلا  نم  نثی  مل  امنا  عفترملا و  ثنؤملا  ینثملل  اـهب  راـشی 
هیف رـصقلا  هریغ و  وا  القاع  اثنؤم  ما  ارکذـم  ناک  ءاوس  اقلطم  عمجل  رـشا  یلواب  هاحنلا و  عطت  رکذا  ثنؤملل  نیت  رکذـملل و  نیذ  ضفخنملا 

. نینکاسلا ءاقتلال  رسکلا  یلع  ینبی  ذئنیح  رصقلا و  نم  یلوا  وه  زاجحلا و  هغل  دملا  میمت و  هغل 
درجمل افرح  اهنوک  لاح  فاکلاب  هراشالا  مسا  عم  اقطنا  ریقحت  وا  میظعتل  هتلزنم  لزن  اـم  وا  اـناکم  وا  اـنامز  دـعبلا  يذ  یلا  هراـشالا  يدـل  و 

كاذ نا  بجاحلا  نبا  راتخا  کلذ و  وا  كاذ  لقف  هعم  وا  مال  نود  باطخلا 
: وحن هعنتمم  یهف  هیبنتلل  اههراشالا  مسا  یلع  تمدق  نا  ماللا  طسوتملل و  هوحن  و 

یننورکنی ءاربغ ال  ینب  تیار  »
« ددمملا فارطلا  كاذه  لها  و ال 

كانه لقف  دعبلا  یف  الـص  همدقتملا  فاکلا  هب  هبیرق و  يا  ناکملا  یناد  یلا  رـشا  انهه  وا  انهب  دم و  ام  اذا  عمجلا  هینثتلا و  عم  اضیا  عنتمت  و 
لقت ـال  نقطنا و  کـلانهب  وا  نونلا  دـیدشت  ءاـهلا و  حـتفب  اـنه  وا  همث  فقولا  یف  لاـقی  قطنا و  ياهف  هثلثملا  ءاـثلا  حـتفب  مثب  وا  كاـنهه  وا 

. نونلا دیدشت  ءاهلا و  رسکب  انه  وا  کلانهه 
( سنوی  ) تفلسا ام  سفن  لک  ولبت  کلانه  لثم  نامزلل  یتات  کلانه  نا  بجاحلا  نبا  همدقم  یلع  هتکن  یف  فنصملا  رکذ  هیبنت :

لوصوملا فراعملا  نم  عبارلا 
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لوصوملا
یتلا یثنألا  يذلا  ءامسألا  لوصوم 

تبثت ایّنث ال  ام  اذإ  ایلاو 
همالعلا هلوأ  هیلت  ام  لب 

همالم الف  ددشت  نإ  نّونلاو 
ادّدش نیت  نیذ و  نم  نّونلاو 
ادصق كاذب  ّضیوعت  ًاضیأ و 

اقلطم نیذلا  یلألا  يذلا  عمج 
اقطن ًاعفر  واولا  مهضعبو ب 

اعمج دق  یتلا  ءاللا  تاللاب و 
اعقو ًارزن  نیذلاک  ءاللاو 

هرکذ ام  يواست  لأو  ام  نمو و 
رهش ئّیط  دنع  وذ  اذکهو 

تاذ مهیدل  یتلاکو 
تاوذ یتأ  یتاللا  عضومو 

ماهفتسا امدعب  اذ  ام  لثمو 
مالکلا یف  غلت  مل  اذإ  نموأ 

هلص هدعب  مزلی  اهلکو 
هلمتشم ٍقئال  ٍریمض  یلع 

لصو يذلا  اههبش  وأ  ّۀلمجو 
لفک هنبا  يذلا  يدنع  نمک  هب 

لأ ۀلص  ّۀحیرص  ّۀفصو 
ّلق لاعفألا  برعمب  اهنوکو 
فضت مل  ام  تبرعأ  امک و  ّيأ 

فذحنا ّریمض  اهلصو  رودصو 
یف اقلطم و  برعأ  مهضعبو 

یفتقی ٍيأ  ریغ  ًاّیأ  فذحلا  اذ 
لطتسی مل  نإ  ّلصو و  لطتسی  نإ 

لزتخی نأ  اوبأ  ّرزن و  فذحلاف 
لمکم ٍلصول  یقابلا  حلص  نإ 
یلجنم ّریثک  مهدنع  فذحلاو 

تبصتنا نإ  ٍلصتم  ٍدئاع  یف 
بهی وجرن  نمک  فصو  وأ  ٍلعفب 
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اضفخ ٍفصوب  ام  فذح  كاذک 
یضق نم  ٍرمأ  دعب  ٍضاق  تنأک 

ّرج لوصوملا  امبّرج  يذلا  اذک 
ّرب وهف  تررم  يذلاب  ّرمک 

لوصوملا فراعملا  نم  عبارلا 
نا وه  ردصمب و  هتلص  عم  لوا  ام  یفرحلاف  یمسا  یفرح و  نامسق  وه  و 

فرـصتملا لعفلاب  لصوت  ناف  ادارطتـسا . هیفاکلا  یف  هرکذ  فراعملا و  نم  دـعی  هنال ال  اـنه  فنـصملا  هرکذـی  مل  یک و  اـم و  ول و  نا و  و 
نا و  هلیقثلا . نم  هففخم  یهف  فارعالا  نوکی  نا  یـسع  نا  مجنلا و  یعـس  ام  ـالا  ناـسنالل  سیل  نا  وحن و  اـما  ارما و  وا  اـعراضم  وا  ایـضام 

. یتایس امک  فذحی  اهمسا  نکل  کلذکف  تففخ  نا  اهربخ و  اهمساب و  لصوت 
لـصوت یک  و  هلقب . هیمـسا  هلمجب  عراضملا و  یـضاملاب و  لصوت  ام  هوحن و  دو و  دـعب  اهعوق  رثکا و  عراضملا و  یـضاملاب و  لصوت  ول  و 

يذلا رکذملا  درفمللف  دعلاب  هرکذف  ءامسالا  لوصوم  اما  و  طقف . عراضملاب 
هیفاکلا و یف  هفعض  هیفرحلا و  تالوصوملا  نم  مهضعب  اهدع  هنوکس و  اهلبق و  ام  رسک  عم  اهفذح  اهدیدشت و  ءایلا و  فیفخت  تاغل  اهیف  و 
برعملا و هینثت  نیب  قرفلل  هلوا  مضب  تبثت  اینث ال  ام  اذا  یتلا  يذـلا و  یف  یتلا  ایلا  تاـغللا و  نم  يذـلا  یف  اـم  اـهیف  یتلا و  یثنـالا  هدرفملل 

. اهلجال ءاتلا  لاذلا و  حتفتف  هینثتلا  همالع  ياهمالعلا  هلوا  ءاتلا  لاذلا و  وه  ءایلا و  هیلت  ام  لب  ینبملا  هینثت 
زئاجلا کلعفل  کیلع  همالم  الف  فنـصملا  هراتخا  نییفوکلا و  بهذـم  وه  امکءایلا  عم  اذـک  فلالا و  عم  ددـشت  نا  اـینث  اذا  اـمهنم  نونلا  و 

« ناناهرب کناذف   » وحن اضیا  اددش  نیت  نیذ و  هراشالا  یمسا  هینثت  نم  نونلا  تلصف و  نیذللا  انرا  انبر  ءاسنلا  مکنم  اهنایتای  ناذللا  وحن و 
فذحت دق  ادصق و  هراشالا  مسا  یف  هفوذحملا  فلالا  لوصوملا و  یف  هفوذحملا  ءایلا  نع  دیدشتلا  كاذب  ضیوعت  و  نیتاه » یتنبا  يدحا  »

: هلوقک نیتللا  نیذللا و  نم  نونلا 
اذللا یمع  نا  بیلک  ینب  «ا 

« الالغالا اککف  كولملا و  التق 
: هلوق و 

میمت تدلو  ول  اتللا  امه  »
« میمص مهل  رخف  لیقل 

: هلوق یف  نارمالا  عمتجا  ثنؤملا و  عمجل  اهئیجم  ردن  هریغ و  لقاعلل و  یلالا  يذلا  عمج 
یلؤالا یلع  نومئلتسی  یلالا  یلبت  «و 

« یلبقلا ءادحلاک  عورلا  موی  نهارت 
نا عم  هلاحلا  هذـه  یف  برعی  مل  ارج و  ابـصن و  اعفر و  اقلطم  ءایلاب  وه  طقف و  لقاعلل  نیذـلا  اـضیا  يذـلل  حـماست و  عمج  هریغک  هلوق  یف  و 

نم عمجلا 
يذلا لمعتـسی  دق  هنکمتملا و  عومجلا  ننـس  یلع  ایرجی  ملف  هریغل  هل و  ماع  يذلا  طقف و  ءالقعلل  قبـس  امک  نیذلا  نال  ءامـسالا  صئاصخ 

: لاقف اقطن  اعفر  واولاب  مهضعب  هرقبلا و  اران  دقوتسا  يذلا  لثمک  یلاعت  هلوقک  عمجلا  ینعمب 
احابصلا اوحبص  نوذلا  نحن  »

« احاحلم هراغ  لیخنلا  موی 
: لاق اعقو  الیلق  يا  ارزن  نیذلاک  ءاللا  اعمج و  دق  یتلا  یئاوللا  یئاللا و  ءاللا و  یتاوللا و  یتاللا و  تاللاب و 
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هنم نماب  انؤابآ  امف  »
« اروجحلا اودهم  دق  ءاللا  انیلع 

لزن نا  هریغل  نوکت  ملاعلاب و  هصتخم  یه  دـحاو و  ظفلب  هیلع  قلطی  ام  یلع  قلطت  يا  اـمهعورف  یتلا و  يذـلا و  نم  رکذ  اـم  يواـست  نم  و 
یف نم  هل  دجـسی  یلاعت  هلوق  وحن  لضفالل  ابیلغت  هب  طلتخا  وا  ریطا  تیوه  دـق  نم  یلا  یلعل  هحانج  ریعی  نم  له  اـطقلا  برـس  وحن ا  هتلزنم 

مهنم هنطب و  یلع  یـشمی  نم  مهنمف  ءام  نم  هباد  لک  قلخ  هللا  وحن و  نمب  لصف  مومع  یف  هب  نرتقا  وا  جـحلا  ضرـالا  یف  نم  تاومـسلا و 
. هباد لک  یف  ملاعلاب  هنارتقال  رونلا  نیلجر  یلع  یشمی  نم 

یلوالا نکل  نم  فالخ  هیفاکلا  حرش  یف  لاق  امک  هریغل  ملعی و  امل ال  هحلاص  یه  امهعورف و  یتلا و  يذلا و  نم  رکذ  ام  يواست  اضیا  ام  و 
اهدورو نم  مهو و  کلذ  نم و  سکع  ملعی  امب ال  هصتخم  اهنا  ریثک  رکذ  اذـهل  تافاصلا و  نولمعت  ام  مکقلخ و  هللا  وحن و  ملعی  ام ال  اـهب 

. ءاسنلا ءاسنلا  نم  مکل  باط  ام  اوحکناف  یلاعت  هلوق  ملاعلا  یف 
اهنا همالک  نم  مهف  مهتارابع و  نم  مهفی  امک  ءاوسلا  یلع  ياهریغ  ملاعلل و  یتات  امهعورف و  یتلا و  يذـلا و  نم  رکذ  ام  يواست  اضیا  لا  و 

ول هناب  در  یفرح و  لوصوم  ینزاملا  لاق  هبر و  یقتملا  حـلفا  دـق  مهلوق  وحن  یف  اهیلع  ریمـضلا  دوع  لیلدـب  کلذـک  وه  یمـسا و  لوصوم 
امهعورف یتلا و  يذلا و  يواست  اهنوک  یف  اهدعب  ام  نمک و  يا  اذکه  فیرعت و  فرح  شفخالا  لاق  ردـصملاب و  کبـسنال  کلذـک  ناک 

: وحن يرهزالا  هلقن  امک  رهش  ءییط  دنع  وذ 
يدج یبا و  ءام  ءاملا  ناف  »

« تیوط وذ  ترفح و  وذ  يرئب  و 
: هلوقک ینج  نبا  هرکذاهبرعی  مهضعب  نلعف و  وذ  اولعف و  وذ  اتلعف و  وذ  تلعف و  وذ  العف و  وذ  لعف و  وذ  تیار  لاقی  و 

مهتیقل نورسوم  مارک  اماف  »
« اینافک ام  مهدنع  يذ  نم  یبسحف 

هیفاکلا حرش  یف  هرکذ  امک  مهضعب  يدل  يا  مهیدل  اضیا  یتلاک  و 
یلع هینبم  تاوذ  مهضعب  دنع  یتا  یتاللا  عضوم  تاملـسم و  بارعا  برعت  دق  هب و  هللا  مکمرکا  تاذ  همارکلا  وحن و  مضلا  یلع  هینبم  تاذ 

: وحن مضلا 
قراوم قنیا  نم  اهتعمج  »

« قئاس ریغب  نضهنی  تاوذ 
ام لثم  تاوذ و  اتاوذ و  اتاذ و  تاذ  یف  لاـقی  يوذ و  ووذ و  يوذ و  اوذ و  لاـقیف  عمجت  وذ و  ینثت  دـق  همتت  تاملـسم  بارعا  برعت  دـق  و 

هراشالل نکت  مل  ماهفتسالل و  عومجملا  ریـصی  وا  هدئاز  نوکت  ناب  مالکلا  یف  غلت  مل  اذا  اهتخا  نم  وا  ماهفتـسا  ام  دعب  هعقاولا  اذ  مدقت  امیف 
: هلوقک

لواحی اذ  ام  ءرملا  نالاست  «ا ال 
« لطاب لالض و  ما  یضقیف  بحن  ا 

: کلوقک هراشالل  تناک  وا  تئج  اذ  امل  کلوقک  تیغلا  اذا  ام  فالخب 
: هلوقب نیلدتسم  نم  وا  ام  مدقت  نویفوکلا  طرتشی  مل  و  یناوتلا » اذ  ام  »

هراما کیلع  دابعل  ام  سدع  »
« قیلط نیلمحت  اذه  ِتنما و 

هیف فذـح  امم  نوکی  نا  زوجی  ینیقلبلا  نیدـلا  جارـس  خیـشلا  لاق  الومحم و  يا  لاح  نیلمحت  هیمـسا و  هلمج  قیلط  اذـه  ناب  هنع  بیجا  و 
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: هلوق دح  یلع  نیلمحت  يذلا  اذه  ریدقتلا  الوصوم و  اذه  لعجی  نا  ریغ  نم  لوصوملا 
مکنم لین  ام  متلن و  ام  هللا  وف  »

« براقتم قفو و ال  لدتعمب 
مزلی تالوصوملا  لک  يا  اهلک  نیعتم و  وا  نسح  وه  یهتنا و  اذه  یلع  قیلط  نیلمحت  اذه  ياهجرخ و  ادـحا  را  مل  لاق و  متلن  يذـلا  ام  يا 

ظفللا و هاعارم  ام  نم و  ریمض  یف  زوجی  هلمتشم و  امهریغ  اریکذت و  ادارفا و  هل  قباطم  لوصوملاب  قئال  دئاعلا  یمسی  ریمض  یلع  هلص  هدعب 
لـصو يذـلا  نیماـت  اـناک  اذا  رورجملا  فرظلا و  وـه  اههبـش و  وا  اـبلاغ  اـهانعم  دوـهعم  بجعتلا  ینعم  نـم  هیلاـخ  هیربـخ  هـلمج  ینعملا و 

هفـص ابوجو و  افوذـحم  رقتـساب  هلـص  ناعقاولا  رورجملا  فرظلا و  قلعتی  لـفک و  هنبا  يذـلا  رادـلا  یف  يذـلا  يدـنع و  نمک  هب  لوصوملا 
اهنوک حطبالاک و  هیمـسالا  اهیلع  بلغ  یتلا  یه  هصلاخلا و  ریغ  فالخب  لا  هلـص  لوعفملا  لعافلا و  یمـساک  هیفـصولا  هصلاخ  ياهحیرص 

: هنم لق و  عراضملا  لعفلا  وه  لاعفالا و  برعمب  لصوت 
هتموکح یضرتلا  مکحلاب  تنا  ام  »

« لدجلا يارلا و  يذ  لیصالا و ال  و ال 
لوقی نا  نم  نکمتم  هنال  لاق  فنصملا  دنع  هرورضب  سیل  و 

: وحن هیمسالا  هلمجلاب  اهلصو  اما  ثنؤملا  یلا  دنسملا  فصولا  ثینات  مدع  ههج  نم  دشا  روذحم  یف  عقول  هلاق  هناب ل و  در  یِضُرملا و 
مهنم هللا  لوسرلا  موقلا  نم  »

« دعم ینب  باقر  تناد  مهل 
لاحلا اظفل و  فضت  مل  تماد  ام  ینبملا  برعملا و  یف  مدقت  امل  تبرعا  ثنؤملل و  ءاتلاب  لمعتست  دق  مدقت و  امیف  امک  يا  قافتاب  هرورضف 

فذحنا ادتبم  ریمض  اهلصو  ردص  نا 
لیق تینب  اهتلص  ردص  فذح  تفیـضا و  ناف  اروکذم  وا  افوذحم  اهتلـص  ردص  هفاضم و  ریغ  وا  اروکذم  اهتلـص  ردص  هفاضم و  تناک  ناب 
یلع اهیف  اهؤانب  اهیلع  مزلیف  هیناثلا  هلاحلا  یف  هدوجوم  هلعلا  هذـه  تلق و  فوذـحملا  کلذ  یلا  اهراقتفا  ثیح  نم  فرحلا  اهتهباشم  دـکاتل 

. ذئنیح اهبارعا  یف  فالخلا  هیفاکلا  یف  فنصملا  یفن  دری  وه  یضرلا و  هلقن  اسایق  هب  لاق  مهضعب  نا 
لک نم  نعزننل  مث  روهمجلا  هءارق  هعبارلا  هلاحلا  یف  اهئانب  لاثم  هنیبی و  ام  لک  نم  فذـح  هنـال  دـعب  لـبقب و  اههبـشل  مضلا  یلع  اـهؤانب  مث 

. مضلاب دشا  مهیا  هعیش 
هءارق تلوا  بصنلاب و  هقباسلا  هیالا  یف  اذاش  ءيرق  دق  واهتلص  ردص  فذح  تفیـضا و  نا  اقلطم و  ایا  برعا  سنوی  لیلخلاک و  مهـضعب  و 

. دشا مهیا  هیف  لاقی  يذلا  ياهیاکحلا  یلع  مضلا 
راشا يا  یف  سیل  طرشب  نکل  عبتی و  يا  یفتقی  تالوصوملا  هیقب  نم  يا  ریغ  ایا  دئاعلا  وه  يذلا  هلـصلا  ردص  فذح  يا  فذحلا  اذ  یف  و 

مل نا  هلا و  ءامسلا  یف  وه  يذلا  يا  فرخزلا  هلا  ضرالا  یف  هلا و  ءامسلا  یف  يذلا  وه  وحن و  الیوط  دجوی  يا  لصو  لطتسی  نا  هلوقب  هیلا 
: هلوقک لیلق  يا  رزن  دئاعلل  فذحلاف  لصولا  لطتسی 

هفس امب  قطنی  دمحلاب ال  نعی  نم  »
« مرکلا دجملا و  لیبس  نع  دحی  و ال 

هلمج نوکی  ناک  لمکم  لصول  یقابلا  حلص  نا  فذحی  يا  دئاعلا  عطتقی  يا  لزتخی  نا  زیوجت  نم  هاحنلا  عنتما  يا  اوبا  هفس و  وه  امب  يا 
ما ال. ءیش  فذح  ملعی ا  هنال ال  امات  ارورجم  اراج و  وا  افرظ  وا 

فلالا و هلـص  ریغ  فصو  وا  اصقان  وا  ناک  امات  لعفب  بصنلا  کلذ  ناـک  بصتنا و  نا  لـصتم  دـئاع  یف  یلجنم  ریثک  مهدـنع  فذـحلا  و 
: هلوقک هوجرن و  يا  بهی  هبهلل  لمان  يا  وجرن  نمک  لعفلاب  بوصنملاف  ماللا 
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اهمانس اهمحل و  نم  هتمعطاف  »
« هلجاع ناک  ام  ریخلا  ریخ  ءاوش و 

: هلوقک هرثکلا  یف  لعفلاب  بوصنملاک  سیل  فصولاب  بوصنملا  موقل و  افالخ  فنصملا  لاق  اذک  هلجاع  هناک  ام  يا 
هب هندمحاف  لضف  کیلوم  هللا  ام  »

« ررض عفن و ال  هریغ  يدل  امف 
فرحلاب بوصنملاک  فصولا  لعفلا و  ریغب  بوصنملا  تبرض و ال  هایا  يذلا  ءاجک  لصفنملا  فذح  زوجی  الف  لضف  هکیلوم  هللا  يذلا  يا 
فـصوب ام  فذـح  زوجی  كاذـک  لیهـستلا  یف  هرکذـهبراضلا  انا  يذـلا  ءاجک  ماللا  فلالا و  هلـصب  بوصنملا  مئاق و ال  هنا  يذـلا  ءاـجک 

یضق نم  رما  لعف  دعب  عقاولا  ضاق  تناک  هیلا  هتفاضاب  اضفخ  لابقتسالا  وا  لاحلا  ینعمب 
اذک سما  هبراض  وا  هبورضم  وا  همالغ  انا  يذلا  ینءاج  وحن  نم  فذحلا  زوجی  الف  هیضاق  ياهط  ضاق  تنا  ام  ضقاف  یلاعت  هلوق  یلا  هراشا 
يا رب  وهف  هب  يا  تررم  يذـلاب  رمک  اـقلعتم  ینعم و  اـظفل و  رج  لوصوملا  يذـلا  فرحلا  لـثمب  يا  اـمب  رج  يذـلا  ریمـضلا  فذـح  زوجی 

تررمک اقلعتم  وا  دـیز  یلع  هب  تررم  يذـلاب  تررمک  ینعم  وا  هیلع  تررم  يذـلاب  تررمک  اظفل  لوصوملا  رج  اـم  ریغب  رج  ناـف  نسحم 
فذحلا زجی  مل  هب  تحرف  يذلاب 

فیرعتلا هاداب  فرعملا  فراعملا  نم  سماخلا 

فیرعتلا ةادأب  فّرعملا 
طقف ماللا  وأ  فیرعت  فرح  لأ 

طمنلا هیف  لق  تفّرع  ّطمنف 
تاللاک ًامزال  دادزت  دقو 
تاللا ّمث  نیذلا  نآلاو و 
ربوألا تانبک  ٍرارطضالو 

يرّسلا سیق  ای  سفنلا  تبط  اذک و 
الخد هیلع  مالعألا  ضعبو 
القن هنع  ناک  دق  ام  حملل 

نامعّنلا ثراحلا و  لضفلاک و 
ناّیس هفذح  اذ و  رکذف 

هبلغلاب ًاملع  ریصی  دقو 
ۀبقعلاک لأ  بوحصم  وأ  فاضم 

فضت وأ  دانت  نإ  يذ  لأ  فذحو 
فذحت دق  امهریغ  یف  بجوأ و 

فیرعتلا هاداب  فرعملا  فراعملا  نم  سماخلا 
هیفاکلا لیهستلا و  یحرش  یف  فنـصملا  هحجر  لوالا و  یلع  لیلخلاف  فالخ  هیف  طقف  ماللا  وا  فیرعت  فرح  یه  له  اهتلمجب  لا  هتلاب  يا 
هزمهلاف یناثلا  یلع  هلمکتلا  حرـش  یف  ءاقبلا  وبا  لاق  امک  روهمجلا  هیوبیـس و  جردـلا و  یف  لـصولا  هلماـعم  اـهولماع  عطق و  هزمه  هزمهلاـف 

لوق هیوبیسل  لوقلا و  اذهل  هحیجرتب  رعشی  لصو  هزمه  لا  هزمه  ناب  لصولا  هزمه  هدایز  لصف  یف  فنصملا  مزج  نکاسلاب و  قطنلل  تبلتجا 
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عمجلا جدوهلا و  یلع  حرطی  بوث  وه  طمنلا و  هیف  لق  هفیرعت  تدرا  اذا  يا  تفرع  طمنف  هدـئاز  فلالا  فیرعت و  فرح  اهتلمجب  اـهنا  رخآ 
. طامنا

زاجملا لیبس  یلع  لح  نا  دارفالا  تافص  قارغتـسال  هقیقحلا و  لیبس  یلع  لک  اهلحم  لح  نا  سنجلا  دارفا  قارغتـسال  نوکت  لا  نا  ملعا  و 
فیرعتل یه و  یه  ثیح  نم  هیهاملا  یلا  اهبوحصمب  اهب و  ریشا  نا  هقیقحلا  نایبل  و 

مـسا نالا  هکمب و  ناک  منـص  مسا  تاللاک  اهریغب  افرعم  هیلع  تلخد  ام  ناک  ناب  امزال  دازت  دق  يرکذـلا و  يروضحلا و  ینهذـلا و  دـهعلا 
لا اولعج  هیروضحلا و  لا  ینعم  انمـضتم  هولعج  مهنوکل  بیرغلا  نم  اذـه  لـیق و  هیروضحلا  لا  ینعم  هنمـضتل  ینبم  وـه  رـضاحلا و  نمزلل 
عمج یتاللا  مث  نیذـلا  فرظلا و  هقحتـسی  ام  یلع  هؤانب  نوکیل  هحتف  تناـک  نینکاـسلا و  ءاـقتلال  هکرحلا  یلع  ینب  هدـئاز و  هیف  هدوجوملا 

اهتینب هیف و  تناک  نا  ماللاب  هفیرعت  ناب  لوقلا  یلع  اما  هلصلاب و  لوصوملا  فیرعت  ناب  لوقلا  یلع  اذه  یتلا و 
: رعاشلا لوق  یف  ربوالا  تانبک  رارطضال  تلخد  ناب  همزال  ریغ  هدایز  دازت  هدئاز و  تسیلف  نکت  مل  نا  نایس  هفذح  اذ و  رکذف 

القاسع اؤمکا و  کتینج  دقل  «و 
« ربوالا تانب  نع  کتیهن  دقل  و 

: رعاشلا لوق  یف  سفنلا  تبط  اذک و  هامکلا  نم  برض  وه  ربوا و  تانب  هب  دارا 
انهوجو تفرع  نا  امل  کتیار  »

« ورمع نع  سیق  ای  سفنلا  تبط  تددص و 
دق يذلا  فصولا  هظحالم  لجال  يا  ام  حملل  الخد  لا  هیلع  هلوقنملا  مالعالا  ضعب  تیبلا و  هب  مت  فیرـشلا  هانعم  يرـسلا  هلوق  اسفن و  دارا 

نامعنلا ثرحی و  شیعی و  هناب  لءافتی  نم  هب  یمـسی  ثراحلا  لضف و  اذ  ریـصی  شیعی و  هناب  لءافتی  نم  هب  یمـسی  لضفلاک  القن  هنع  ناـک 
نایس فیرعتلا  ياهبسنلاب  هفذح  لا و  يا  اذ  رکذف 

باتکلا هبیطل و  هنیدـملا  هلیال و  هبقعلاک  لا  بوحـصم  وا  هلدابعلل  دوعـسم  نبا  رمع و  نبا  سابع و  نباک  فاضم  هبلغلاب  اـملع  ریـصی  دـق  و 
. هیوبیس باتکل 

املع راص  يذـلا  مسالا  نم  يذ  لا  فذـح  هیفاکلا و  حرـش  یف  لاق  امک  هریغب  ءادـنب و ال  هنم  عزنت  ـال  هفاـضالا  هبلغب  اـملع  راـص  يذـلا  مث 
اذه وحن  هلقب  لا  فذحنت  دق  هفاضالا  ءادـنلا و  ریغ  يا  امهریغ  یف  لوسرلا و  هنیدـم  هذـه  یـشعا و  ای  وحن  بجوا  فضت  وا  دانت  نا  اهتبلغب 

اعلاط قویع 

ربخلا ءادتبملا و  باب 

ءادتبالا لخدم ؛

ربخ ّرذاع  ّدیز و  أدتبم 
رذتعا نم  ّرذاع  ّدیز  تلق  نإ 

یناثلا أدتبم و  ّلّوأو 
ناذ ٍراسأ  یف  ینغا  ّلعاف 

دق یفنلا و  ماهفتساک  سقو 
دشّرلا ولوأ  ّزئاف  وحن  زوجی 

ربخ فصولا  اذ  ادتبم و  یناثلاو 
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رقتسا ًاقبط  دارفإلا  يوس  یف  نإ 
ادتبالاب أدتبم  اوعفرو 

ادتبملاب ٍربخ  عفر  كاذک 
ةدئافلا ّمتملا  ءزجلا  ربخلاو 
هدهاش يدایألا  ّرب و  هللااک 

هلمج یتأی  یتأی و  ًادرفمو 
هل تقیس  يذلا  ینعم  ًۀیواح 

یفتکا ینعم  هاّیإ  نکت  نإو 
یفک یبسح و  هللا  یقطنک  اهب 

نإ ّغراف و  دماجلا  درفملاو 
نکتسم ٍریمض  وذ  وهف  ّقتشی 
الت ثیح  ًاقلطم  هنزربأو 

الّصحم هل  هانعم  سیل  ام 
ّرج فرحب  وأ  ٍفرظب  اوربخأو 

رقتسا وأ  ٍنئاک  ینعم  نیوان 
اربخ ٍنامز  مسا  نوکی  الو 

اربخأف دفی  نإ  ٍۀثج و  نع 
ةرکّنلاب ادتبالا  زوجی  الو 

ةرمن ٍدیز  دنعک  دفت  مل  ام 
انل ّلح  امف  مکیف  ًیتف  لهو 

اندنع مارکلا  نم  ّلحرو 
لمع ّریخ و  ریخلا  یف  ّۀبغرو 
لقی مل  ام  سقیل  نیزی و  ٍّرب 

ارخؤت نأ  رابخألا  یف  لصألاو 
اررض ذإ ال  میدقتلا  اوزّوجو 

ناءزجلا يوتسی  نیح  هعنماف 
نایب یمداع  ارکن  افرع و 

اربخلا ناک  لعفلا  ام  اذإ  اذک 
ارصحنم هلامعتسا  دصق  وأ 

ادتبا مال  يذل  ادنسم  ناک  وأ 
ادجنم یل  نمک  ردّصلا  مزال  وأ 
رطو یلو  ّمهرد  يدنع  وحنو 

ربخلا مّدقت  هیف  ّمزتلم 
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رمضم هیلع  داع  اذإ  اذک 
ربخی انیبم  هنع  هب  امم 

اریدصتلا بجوتسی  اذإ  اذک 
اریصن هتملع  نم  نیأک 

ادبأ مّدق  روصحملا  ربخو 
ادمحأ عابتا  الإ  انل  امک 

امک ّزئاج  ملعی  ام  فذحو 
امکدنع نم  دعب  ّدیز  لوقت 

فدن لق  ّدیز  فیک  باوج  یفو 
فرع ذإ  هنع  ینغتسا  ّدیزف 

ربخلا فذح  ابلاغ  الول  دعبو 
رقتسا اذ  ٍنیمی  ّصن  یف  ّمتح و 
عم موهفم  تنّیع  واو  دعبو 
عنص ام  ٍعناص و  ّلک  لثمک 

اربخ نوکی  ٍلاح ال  لبقو 
ارمضأ دق  هربخ  يذلا  نع 

متأو ًائیسم  دبعلا  یبرضک 
مکحلاب ًاطونم  ّقحلا  ینییبت 
ارثکأب وأ  نینثاب  اوربخأو 

ارعش ّةارس  مهک  ٍدحاو  نع 
ءادتبالا باب  اذه 

وا ادتبملا  وه  له  تاعوفرملا  لصا  نا  یف  نیلوقلا  یلع  ینبم  کلذ  لعافلا و  مدقی  مهضعب  هیوبیسل و  اعبت  لعافلا  یلع  ادتبملا  ماکحا  مدق 
. لعافلا

لومعم لماع و  هنا  مدقت و  اذا  هتیلعاف  لوزت  لعافلا  رخات و  نا  ادتبم و  هنوک  نع  لوزی  هنا ال  مالکلا و  یف  هب  ءودبم  ءادتبملا  نا  لوالا  هجو 
لوعفملا و نیب  هنیب و  قرفلل  عفر  امنا  هنا  يونعملا و  ادـتبملا  لماع  نم  يوقا  وه  یظفل و  هلماع  نا  یناثلا  هجو  ریغ و  سیل  لومعم  لعافلا  و 

یناعملا نیب  قرفلل  نوکی  نا  بارعالا  یف  لصالا  کلذک و  ادتبملا  سیل 
لوالا دیقلا  لوؤملا و  حیرـصلا و  معی  مسالاف  هب  یفتکمل  عفار  فصو  وا  هنع  ربخم  هدیزملا  ریغ  هیظفللا  لماوعلا  نع  درجم  مسا  ادتبملا  مث 

يری یجیفاکلا  همالعلا  انخیش  نا  یلع  مهرد  کبـسحبوحن  لخدی  یناثلا  نظ و  باب  یف  لوالا  لوعفملا  نا و  ناک و  یباب  یف  مسالا  جرخی 
نم مئاق  جرخی  هب  یفتکمل  اعفار  هنوکب  فصولا  دییقت  لاعفالا و  ءامـسا  جرخی  ثلاثلا  ینعملا و  یلا  ارظن  مهرد  ادتبملا  نا  مدقم و  ربخ  هنا 

. دیز هوبا  مئاق  ا 
دیز ادتبم  لق  دحلا و  اذه  یلع  لاثملا  لزنف  کلذ  تملع  اذا 

لک یف  ربخلا  نع  ادتبملا  ینغا  هنع  بئان  وا  لعاف  یناثلا  ادتبم و  لوا  هیلع و  دـحلا  قابطنال  رذـتعا  نم  رذاع  دـیز  تلق  نا  هنع  ربخ  رذاع  و 
بورـضم نادیزلا و ا  سلاج  فیک  وحن  لاثملا  اذه  یلع  سق  ناذ و  راس  وحن ا  ازراب  اریمـض  وا  ارهاظ  عفر  ماهفتـسا و  یلع  دـمتعا  فصو 
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یفنلا هیلع  فصولا  دامتعا  یف  ماهفتساک  دعاق و  مئاق و ال  دیز  ام  یف  دعاق  وحن  یف  ارتتـسم  اریمـض  عفر  اذا  ادتبم  هنوک  زوجی  نارمعلا و ال 
: وحن

امتنا يدهعب  فاو  ام  یلیلخ  »
« عطاقا نم  یلع  یل  انوکت  مل  اذا 

ریغ نم  ربخلا  نع  ینغی  لعاف  هل  ادـتبم و  فصولا  نوک  زوجی  نویفوکلا  شفخالا و  لاق  دـق  نارمعلا و  بورـضم  ام  نادـیزلا و  مئاق  ریغ  و 
اذ رخؤم و  ادتبم  فصولا  دعب  ام  وه  یناثلا و  يدهلا و  باحصا  يا  نیتحتفب  دشرلا  ولوا  جان  يا  زئاف  وحن  یفن  ماهفتسا و ال  یلع  دامتعا 

وحن ا فصولا  اذـه  رقتـسا  هدـعب  امل  اقباطم  يا  اقبط  ملاسلا  عمجلا  هینثتلا و  وه  دارفالا و  يوس  یف  نا  هیلع  مدـقم  هنع  ربخ  عفرلاب  فصولا 
. نودیزلا نومئاق  نادیزلا و ا  نامئاق 

یف اقباطت  ناف  لعفلاک  عمجلا  هینثتلا و  همالع  نم  درجت  رهاظلا  یلا  دنـسا  اذا  هنـال  لـعاف  هدـعب  اـم  ادـتبم و  فصولا  اذـه  نوک  زوجی  ـال  و 
رـسکملا عمجلا  امدـقم و  اربخ  فصولا  ارخؤم و  ادـتبم  هنوک  ربخلا و  دـسم  دـس  العاف  فصولا  دـعب  ام  نوک  زاج  دـیز  مئاق  وحن ا  دارفـالا 

هنوک وه  ادتبالاب و  ادتبم  اوعفر  نادـیزلا و  بنج  وحن ا  هدـحاو  هغیـصب  عومجملا  ینثملا و  درفملا و  یلع  قلطملا  فصولا  اذـک  درفملاک و 
لیق هیظفللا و  لماوعلا  نم  يرعم 

هنال ءادـتبالاب  لیق  هل و  بلاط  هنال  هیوبیـس  هیلع  صن  يذـلا  حیحـصلا  یلع  هدـحو  ادـتبملاب  ربخ  عفر  كاذـک  هنع  ربخیل  الوا  مسـالا  لـعج 
نویفوکلا لاق  ادـتبملا و  ادـتبالاب و  لیق  یلوا و  يوقا  سیل  امف  نیعفر  لمعی  لعفلا ال  وه  لماوعلا و  يوقا  ناب  در  امهیف و  لـمعف  اـمهاضتقا 

هدابعب و نسحم  يا  رب  هللااک  فصولا  ریغ  ادـتبم  عم  هدـئافلا  متملا  ءزجلا  وه  ربخلا  هیبرعلا و  یف  رئاظن  هل  رخالا و  عفر  امهنم  لـک  يا  اـعفارت 
رجلا لمع  ام  دیز و  اذهک  هل  لومعم  ام ال  لمشیف  هظفل  یلع  طلـست  لماوعلل  ام  هب  دارملا  ربخلا و  یتای  ادرفم  هل و  هدهاش  معنلا  يا  يدایالا 

يذـلا ادـتبملا  ینعم  هیواح  نوکت  نا  طرـشب  هلمج  یتای  ارمع و  هوبا  براض  اذـهک  بصنلا  وا  هوبا  مئاق  دـیزک  عفرلا  وا  ورمع  مالغ  دـیزک 
ریشا مسا  وا  هنم  يا  مهردب  زیفق  ربلاک  ردقم  وا  هوبا  ماق  دیزک  دوجوم  ریمض  اما  وه  هلمجلا و  لالقتسال  هب  اهطبری  هانعمب  امسا  ياهل  تقیس 
ربخلا یف  مومع  وا  هقاحلا و  هقاحلا  ام  هقاـحلاک  هظفلب  ادـتبملا  رارکت  طـبارلا  نع  ینغی  فارعـالا و  ریخ  کـلذ  يوقتلا  ساـبل  وحن و  هیلا  هب 
یفتکا ینعم  هایا  هلمجلا  نکت  نا  فهکلا و  المع  نسحا  نم  رجا  عیـضن  انا ال  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  وحن  ادتبملا  هتحت  لخدی 

يا یقطنک  طبارلا  نع  اهب  ادتبملا 
غراف هفورح  لعف و  ینعم  نمـضتت  هفـص  سیل  ام  هیفاکلا  حرـش  یف  لاق  امک  هب  دارملا  دماجلا و  درفملا  ربخلا  یفک و  یبسح و  هللا  یقوطنم 

یلع روصقم  کلذ  هیلعافلا و  یلع  رهاظ  عفرل  احلاص  لـمحتملا  نوک  نع  عرف  ریمـضلا  لـمحت  نـال  نییرـصبلا  دـنع  ریمـضلا  نم  لاـخ  يا 
ریمـض وذ  وهف  عاجـش  يا  دسا  اذهک  قتـشمب  لوؤی  وا  درفملا  ربخلا  قتـشی  نا  هلمحتی و  هنا  یلا  نویفوکلا  بهذ  هانعم و  یف  وه  ام  وا  لعفلا 

. هیف رتتسم  يا  نکتسم 
ءاوس اقلطم  ابوجو  ریمضلا  ياهنزربا  هلوقب و  هرکذ  مکح  هلف  الا  هل و  وه  نم  یلع  يرج  نا  لمحتی و  مل  هعفر  ناف  ارهاظ  عفری  مل  اذا  اذه 

لب الـصحم  ادـتبملل  ياهل  فصولا  کلذ  ینعم  ياهانعم  سیل  ادـتبم  يا  ام  دـعب  فصولا  کـلذ  عقو  يا  ـالت  ثیح  نمؤی  مل  ما  سبللا  نما 
اذا راتتـسالا  نویفوکلا  زاجا  وه و  اهبراض  دنه  دیز  وه و  هبراض  ورمع  دیزک  هل  وه  نم  ریغ  یلع  ایراج  افـصو  ناک  ياهریغل  الـصحم  ناک 

هیفاکلا یف  فنصملا  هراتخا  سبللا و  نما 
نیوان مهنوک  لاح  باتکلا  هحتاف  دمحلا هللا  هرورجم ك  عم  رج  فرحب  وا  لافنالا  مکنم  لفسا  بکرلا  وحن و  فرظب  ادتبملا  نع  اوربخا  و 

دجو و تباثک و  رقتسا  وا  نئاک  ینعم  هیف  ام  وا  رقتسا  وا  انئاک  الا  نوکی  هقیقحلا و ال  یف  ربخلا  وه  العف  وا  لعاف  مسا  اقلعتم  هل  نیردقم  يا 
. امهوحن

: هلوق یف  هب  حیرصتلا  ذش  قلعتملا و  اذه  فذح  بجی  عرف 
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نهی نا  زع و  كالوم  نا  زعلا  کل  »
« نئاک نوهلا  هحوبحب  يدل  تناف 

نا درفملا و  لیبق  نم  وهف  لعفلا  امهئالیا  عانتمال  هاجافملا  اذا  اما و  دعب  اقافتا  هریدقت  بوجول  فنـصملا  رایتخا  وه  لعاف و  مسا  ردق  نا  مث 
دحاو ننـس  یلع  بابلا  ءارجا  نا  یفخی  هلمجلا و ال  لیبق  نم  هنا  حـضاوف  هلـصلا  یف  هریدـقت  بوجول  بجاحلا  نبا  رایتخا  وه  العف و  ردـق 

. رخآ بابب  قاحلالا  نم  یلوا 
موی لاتقلا  وحن  ثدحلا  نع  اربخ  نوکی  نامزلا  مسا  نا  ملعا  و 

الف هثج  ادتبم  نع  اربخ  نامز  مسا  نوکی  نامز و ال  نود  نامزب  اهصیصخت  یه  هدئاف و  هب  اهنع  رابخالا  یفف  هددجتم  ثادحالا  نال  هعمجلا 
نود اتقو  هعوقو  یف  ینعملا  مسا  لثم  تاذلا  مسا  ناک  وا  اصاخ  نامزلا  اماع و  ادتبملا  ناک  ناب  هب  رابخالا  دفی  نا  هعمجلا و  موی  دـیز  لاقی 
ناف فورعم  نع  الا  ربخی  هنال ال  دـفت  مل  اهب  ءادـتبالا  ماد  ام  هرکنلاب  ادـتبالا  زوجی  رایا و ال  یف  درولا  اذـک و  رهـش  یف  نحنک  اربخاف  تقو 

. زاج دافا 
اهمدـقتی نا  یناثلا  لجر و  رادـلا  یف  هرمن و  دـیز  دـنعک  صتخم  رورجم  وا  فرظ  وه  ربخلا و  مدـقتی  نا  اهدـحا  روماـب  هدـئافلا  لـصحت  و 

. مکیف یتف  له  وحن  ماهفتسا 
وا اندنع  مارکلا  نم  لجر  وحن  روکذم  اما  فصوب  هفوصوم  نوکت  نا  عبارلا  انل و  لخ  امف  انلیلخ  نکت  مل  نا  وحن  یفن  اهمدقتی  نا  ثلاثلا  و 

افلخ تناک  وا  ریقح  لجر  يا  اندنع  لیجر  وحن  فصولا  ینعم  اهیف  ناک  نا  اذک  نیریدقتلا و  دحا  یلع  میظع  يا  بان  اذ  رها  رـشک  ردـقم 
رفاک نم  ریخ  نمؤمک  فوصوم  نم 

مل ام  رکذ  ام  یلع  سقیل  نیزی و  رب  لمع  وحن  هفاضم  نوکت  نا  سداسلا  ریخ و  ریخلا  یف  هبغر  وحن  اهدعب  امیف  هلماع  نوکت  نا  سماخلا  و 
تافاصلا نیسای  لآ  یلع  مالس  وحن  ءاعد  نوکت  وا  ادیز  نسحا  امک  بجعتلا  ینعم  اهیف  نوکی  ناک  هدافالا  هیف  دجو  ام  لک  زوجی  ناب  لقی 

اذال هیلات  وا  تومی  لکک  هماع  وا  كدـنع  نم  لاـق  نمل  لـجرک  لاؤس  باوج  وا  هعم  مقا  مقی  نمک  اطرـش  وا  نیففطملا  نیففطملل  لـیو  و 
: هلوقک لاحلا  واول  وا  بابلاب  دسا  اذاف  تجرخک  هیئاجفلا 

ادب ذمف  ءاضا  دق  مجن  انیرس و  »
« قراش لک  هؤوض  یفخا  كایحم 

هدارج نم  ریخ  هرمت  تدجس و  هرجش  کلوقک  رکذ  امم  ءیش  نود  هدافالا  دجوت  دق  و 
ذا ال تآدـتبملا  یلع  اهل  میدـقتلا  اوزوج  فصولاک و  ریخاتلا  اهقحف  تآدـتبملل  ینعملا  یف  فصو  اهنال  ارخؤت  نا  راـبخالا  یف  لـصالا  و 

طرـشب ارکن  افرع و  ناءزجلا  يوتـسی  نیح  ربخلا  میدقت  ياهعنماف  میدقتلا  تآدتبملا  یف  لصالا  نا  همالک  نم  مهف  کلذب و  لصاح  اررض 
: هلوقک زاج  هنیرق  مث  ناک  ناف  سابتلالل  کقیدص  دیز  وحن  نایب  یمداع  انوکی  نا 

انتانب انئانبا و  ونب  انونب  »
« دعابالا لاجرلا  ءانبا  نهونب 

اریمـض عفر  ناف  لعافلاب  ادتبملا  سابتلالل  ماق  دیز  وحن  اربخلا  وه  ناک  رتتـسملا  ادتبملا  ریمـضل  عفارلا  لعفلا  ام  اذا  ربخلا  میدقت  عنتمی  اذـک 
نیذلا يوجنلا  اورسا  نادیزلا و  اماق  وحن  میدقتلا  زاج  ازراب 

سبللا عقیف  نینکاسلا  ءاقتلال  فذـحت  فلالا  ناب  مظانلا  نبا  حرـش  یلع  هتیـشاح  یف  هللا  همحر  يدـلاو  هضرتعا  لـیق و  اذـک  ءاـیبنالا  اوملظ 
الئل میدقتلا  زوجی  الف  ریغ  سیل  يا  رعاش  الا  دیز  ام  رعاش و  دیز  امناک  هیف  اروصحم  ینعی  ارـصحنم  ربخلا  يا  هلامعتـسا  دـصق  وا  لعافلاب .

: ذش دوصقملا و  سکع  مهوتی 
یجتری رصنلا  کب  الا  له  بر  ایف  »
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« لوعملا کیلع  الا  له  مهیلع و 
مالکلا ردص  اهل  نال  میدقتلا  زوجی  الف  مئاق  دیزل  وحن  ءادتبا  مال  هیف  ادتبمل  يا  يذـل  ادنـسم  ربخلا  ناک  وا  دوصقملا  سکع  مهوی  مل  نا  و 

ببسب وا  هسفنب  ردصلا  مزال  ادتبمل  ادنسم  ناک  وا  هدعب  امم  مهفل  هکرت  ول  و 
یل مهرد و  يدنع  وحن  لیهـستلا  حرـش  یف  امک  هلمج  وا  ارورجم  وا  افرظ  ربخلا  هرکن و  ادتبملا  ناک  اذا  دفاو و  نم  یتف  ادـجنم و  یل  نمک 
یلع ياهیلع  داع  اذا  ربخلا  میدـقت  بجی  اذـک  هرکنلاب  ءادـتبالل  غوسملا  هنال  ربخلا  مدـقت  هیف  مزتلم  هنا  ملعاف  لجر  همالغ  كدـصق  رطو و 

. هبتر اظفل و  رخاتم  یلع  ریمضلا  داعل  رخا  ول  ذا  اهبحاص  رادلا  یف  وحن  ربخی  انیبم  هنع  هب  ادتبم  يا  امم  رمضم  هسبالم 
هقلق هرابع  هذه  بجاحلا  نبا  همدقم  یلع  هتکن  یف  فنـصملا  لاق  ادـتبملا  یف  ریمـض  هقلعتمل  وا  هلاسملا  هذـه  یف  بجاحلا  نبا  هرابع  هیبنت 

. یهتنا هافک  هل  ریمض  ادتبملا  یف  ناک  وا  لاق  ملعتملا و ل و  یلع 
رئامضلا هرثک  هقالقلا و  نم  انه  فنصملا  هرابع  یف  ام  يرت  تنا  و 

: هیفاکلا یف  امکلوقی  نا  هنکمی  ناک  مهفلا و  رسع  دیقعتلل و  هیضتقملا 
ریمض ربخل  دعی  نا  «و 

« ریخاتلا هل  بجوی  ادتبم  نم 
الا انل  امک  ادبا  مدق  هیف  روصحملا  ادتبملا  ربخ  اریصن و  هتملع  نم  نیاک  ماهفتسالاک  اریدصتلا  بجوتـسی  ربخلا  ناک  اذا  میدقتلا  بجی  اذک 

ربخلا فذحف  زئاج  ربخلا  ادتبملا و  نم  ملعی  ام  فذح  ربخلا و  یف  راصحنالا  مهوا  انل  الا  دـمحا  عابتا  ام  لیق  رخا و  ول  ذا  ادـمحا ص  عابتا 
ادـتبملا دـیزف  ضیرم  يا  فند  لق  ادـتبملا و  فذـحا  دـیز  فیک  لئاس  لوق  باوج  یف  امکدـنع و  نم  لـئاسلا  لوق  دـعب  دـیز  لوقت  اـمک 

دوجو درجمب  اـهباوج  هیف  عنتمی  مسق  نیمـسق  یلع  یه  ذا  اـهنم  بلاـغلا  مسقلا  یف  يا  اـبلاغ  هیعاـنتمالا  ـال  ول  دـعب  فرع و  ذا  هنع  ینغتـسا 
يا کتیتال  دـیز  ول ال  وحن  متح  هنم  ربخلا  فذـح  لوـالاف  لـیلق  وه  ادـتبملا و  یلا  ربخلا  هبـسنل  عنتمی  مسق  بلاـغلا و  وه  اهدـعب و  ادـتبملا 

هبعکلا و تمدهل  مالـسالاب  دهع  وثیدح  کموق  ول ال  هلوق ص\  وحن  لدی  مل  اذا  ام  فالخب  لیلد  هیلع  لد  نا  زئاج  هفذـح  یناثلا  دوجوم و 
رقتـسا ابوجو  ربخلا  فذـح  يا  اذ  نیمی  صن  عقاولا  ادـتبملا  یف  ساحنلا و  نبا  هب  حرـص  امک  ام  ول  رکذ  امیف  ولکهمتت ال  نیباـب  اـهل  تلعج 

تنیع دق  واو  ادـتبملا  دـعب  عقو  اذا  فذـحلا  بجی  اذـک  فذـحلا و  بجی  مل  نیمیلا  یف  اصن  نکی  مل  ناف  یمـسق  يا  نلعفال  كرمعل  وحن 
یل اونمت  وحن  فذـحلا  بجی  مل  هیعملا  یف  اصن  واولا  نکت  مل  ناف  ناـنرتقم  يا  عنـص  اـم  عناـص و  لـک  لـثمک  هبحاـصملا  وه  عم و  موهفم 
نا حلصی  لاح ال  لبق  وه  ردصم و  یلا  افاضم  وا  اردصم  ادتبملا  ناک  اذا  اذک  نایقتلی و  توملا  ءيرما و  لک  یتفلا و  بعشی  يذلا  توملا 

لصالا ابوجو و  فوذحملا  ربخلا  دسم  تدس  لاح  ائیـسمف  ائیـسم  دبعلا  یبرـضک  ردصملاف  ارمـضا  دق  هربخ  يذلا  ادتبملا  نع  اربخ  نوکی 
ادـتبم متاف  مکحلاب  اطونم  قحلا  ینییبت  متا  وحن  ردـصملا  یلا  فاضملا  فرظلا و  مث  لـصاح  فذـحف  ائیـسم  ناـک  ذا  وا  ناـک  اذا  لـصاح 
عفرلاف اهل  حلصی  ام  هیربخلل  اهتیحالـص  مدعب  لاحلا  دییقتب  جرخ  مدقت و  امک  هریدقت  ربخلا و  دسم  دس  لاح  اطونم  ردصملا و  یلا  فاضم 

. دیدش ادیز  یبرض  وحن  بجاو  هیف 
. تعنلا باب  رخآ  یف  هرکذ  امک  میرکلا  دیزب  تررمک  عوطقم  تعنب  هنع  ربخا  اذا  اهدحا  عضاوم  یف  ادتبملا  فذح  بجی  هیبنت 

. معن باب  یف  هرکذ  امک  دیز  لجرلا  معنک  معن  صوصخمب  هنع  ربخا  اذا  یناثلا 
. يربص يا  لیمج  ربصک  هلعفب  ظفللا  نم  لدب  ردصمب  هنع  ربخا  اذا  ثلاثلا 

نع نینثا  نم  ارثکاب  وا  نیربخب  يا  نینثاب  اوربخا  هیفاکلا و  یف  امهرکذ  نیمی  يا  نلعفـال  یتمذ  یف  وحن  مسقلا  حیرـصب  هنع  ربخا  اذا  عبارلا 
: وحن ارعش و  هارس  مهک  نکی  مل  ما  زم  يا  ضماح  ولح  نامرلاک  ادحاو  ینعملا  یف  نانثالا  ناک  ءاوس  دحاو  ادتبم 

یتب اذهف  تب  اذ  کی  نم  »
« یتشم فیصم  ظیقم 
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. رعاش بتاک و  ورمع  دیز و  وحن  نیادتبم  نع  نینثاب  رابخالا  زوجی  و 
هتس یه  هخساون و  یف  عرش  هب  قلعتی  ام  ءادتبالا و  رکذ  نم  فنصملا  غرف  امل  و 

اهتاوخأ ناک و 

ربخلا ًامسا و  ادتبملا  ناک  عفرت 
رمع ًادیس  ناکک  هبصنت 

ًاحبصأ یحضأ  تاب  ّلظ  ناکک 
اجرب لاز  سیل  راص  یسمأ و 

ۀعبرألا يذه  ّکفنا و  ئتف و 
هعبتم یفنل  وأ  یفن  هبشل 

امب ًاقوبسم  ماد  ناک  لثمو 
ًامهرد ًابیصم  تمد  ام  طعأک 

المع دق  هلثم  ٍضام  ریغو 
المعتسا هنم  ضاملا  ریغ  ناک  نإ 

ربخلا طّسوت  اهعیمج  یفو 
رظح ماد  هقبس  ّّلک  زجأ و 

ۀیفانلا ام  ٍربخ  قبس  كاذک 
ۀیلات ًةّولتم ال  اهب  ءیجف 

یفطصا سیل  ٍربخ  قبس  عنمو 
یفتکی ٍعفرب  ام  مامت  وذو 

یف صقنلا  ّصقان و  هاوس  امو 
یفق ًامئاد  لاز  سیل  ءیتف 

ربخلا لومعم  لماعلا  یلی  الو 
ّرج فرح  وأ  یتأ  ًافرظ  اذإ  الإ 
عقو نا  ونا  ًامسا  ناشلا  رمضمو 

عنتما ّهنأ  نابتسا  ام  مهوم 
امک وشح  یف  ناک  دادزت  دقو 

امّدقت نم  ملع  ّحصأ  ناک 
ربخلا نوقبی  اهنوفذحیو و 

رهتشا اذ  ًاریثک  ول  نإ و  دعبو 
بکترا اهنع  ام  ضیوعت  نأ  دعبو 

برتقاف اّرب  تنأ  اّمأ  لثمک 
مزجنم ناکل  ٍعراضم  نمو 
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مزتلا ام  ّفذح  وه  ّنون و  فذحت 
اهتاوخا ناک و  لوالا 

ماقا ینعمب  تاب  اراهن و  ماقا  ینعمب  لظ  رکذ  امیف  ناکک  رمع  ادیـس  ناکک  اهل  اربخ  هبـصنت  ربخلا  اهل و  امـسا  هنوک  لاح  ادتبملا  ناک  عفرت 
اقلطم لیق  لاحلا و  یفنل  یه  سیل و  لوحت و  ینعمب  راص  ءاسملا و  حابصلا و  یحضلا و  یف  لخد  ینعمب  یسما  احبصا و  یحـضا و  الیل و 

هلیلل هحرابلا  هنم  لاز و  ینعمب  احرب  کلذـک  لـیزی و  وا  لوزی  اـهعراضم  یتلا  ـال  لازی  اـهعراضم  یتلا  اـهب  دارملا  لـصفنا و  ینعمب  لاز  و 
ماد ناک  لثم  هعبتم و  یفنل  وا  ءاعدلا  یهنلا و  وه  یفن و  هبـشل  نوکت  نا  اهلامعا  طرـش  هریخالا  هعبرالا  يذـه  کفنا و  ءیتف و  هیـضاملا و 

لاعفالا هذه  ضعب  لمعتسی  دق  امهرد و  ابیصم  تمد  ام  طعاک  هیفرظلا  هیردصملا  امب  اقوبـسم  نوکی  نا  طرـشب  نکل  رمتـسا  یقب و  ینعمب 
ادوسم ههجو  لظ  ابنلا و  اباوبا  تناکف  ءامـسلا  تحتف  وحن و  راص  ینعمب  یـسما  حبـصا و  یحـضا و  لظ و  ناک و  لمعتـسیف  اهـضعب  ینعمب 

. لحنلا
داع و عجر و  ضآ و  یه  اهانعمب و  لاعفا  راصب  قحلا  همتت :

. هیفاکلا یف  اهرکذ  حار  ادغ و  لوحت و  دترا و  ءاج و  راح و  دعق و  لاحتسا و 
رما و نود  عراضم  هل  ضام  امهنیب و  ام  راص و  ناک و  وه  فصو و  ردـصم و  رما و  عراضم و  هل  ضام  ماسقا  یلع  لاعفالا  هذـه  نا  ملعا  و 

المع دق  هلثم  ضام  ریغ  ماد و  سیل و  وه  فصو و  ردصم و ال  رما و ال  هل و ال  عراضم  ضام ال  هتاوخا و  لاز و  وه  ردصم و  نود  فصو 
کیلع هایا  کنوک  یتفلا و  هموق  یف  داس  ملح  لذبب و  ءارسالا و  هراجح  اونوک  لق  میرم  ایغب  كا  مل  وحن  المعتسا  هنم  ضاملا  ریغ  ناک  نا 
نفجلا ضمغی  یتح  کبحا  الئاز  تسل  نا  ءامـسا  ای  هللا  یـضق  وادـجنم  کل  هفلت  مل  اذا  كاخا  انئاک  هشاشبلا  يدـبی  نم  لـک  اـم  ریـسی و 

هلوقب در  ماد و  یف  یطعم  نبا  فلاخ  زجا و  مسالا  لعفلا و  نیب  ربخلا  طسوت  اهعیمج  یف  ضمغم و 
هصغنم تماد  ام  شیعلل  بیط  «ال 

« مرهلا توملا و  راکداب  هتاذل 
: هلوقب در  سیل و  یف  مهضعب  و 
مهنع انع و  سانلا  تلهج  نا  یلس  »

« لوهج ملاع و  ءاوس  سیلف 
ناب بجی  دـق  ناک و  مسا  سبالم  یلا  دوعی  ریمـض  یلا  افاضم  ربخلا  ناک  وا  الاب  ربخلا  نرتقا  وا  سبللا  فیخ  ناـب  طـسوتلا  نم  عنمی  دـق  و 

. اذه ربخلا  سبالم  یلا  دوعی  ریمض  یلا  افاضم  مسالا  ناک 
. زئاج رکذی  ام  الا  لاعفالا  هذه  یلع  ربخلا  میدقت  و 

يردصم و فرح  هنراق  لعف  لک  اهلثم  مالکلا و  ردص  اهل  ام  امل و  هلص  اهعوقو  نم  ولخت  اهنال ال  عنم  يا  رظح  ماد  هقبس  هاحنلا  نم  لک  و 
ءاوس هیفانلا  ام  نیونتلاب  ربخ  قبس  اوعنم  كاذک  ساحنلا  نبا  هرکذ  امک  ءاج  دعق و  اذک 

ام ریغب  یفنلا  ناک  ناف  مالکلا  ردـص  اهل  نال  هعبات  ياهیلات  هعوبتم ال  ياهولتم  اهب  ءیجف  نکت  مل  ما  لـعفلا  کـلذ  لـمع  یف  اطرـش  تناـک 
نیرخاتملا رثکا  جارسلا و  نبا  دربملا و  نییفوکلل و  اقافو  ریتخا  يا  یفطصا  سیل  ربخ  قبـس  عنم  هیفاکلا و  حرـش  یف  هب  حرـص  میدقتلا  زاج 

. یهتنا اهربخ  میدقت  عانتما  یلع  اوعمجا  دق  اهتیلعف و  یف  فالتخالا  فرصتلا و  مدع  یف  اهلثم  اهناف  یسع  یلع  اسایق  هیفاکلا  حرش  یف  لاق 
ام وه  ردصلا و  هل  ام  ینعم  هنمضتم  اضیا  سیل  تلق  سیل  فالخب  لعل  وه  مالکلا و  ردص  هل  ام  ینعم  هنمضتم  یسع  ناب  امهنیب  هنبا  قرف  و 

بیجا دوه و  مهنع  افورـصم  سیل  مهیتاـی  موـی  ـالا  یلاـعت  هلوـق  یف  هلوـمعم  میدـقتب  الدتـسم  میدـقتلا  زاوـج  یلا  مهـضعب  بهذ  هیفاـنلا و 
. فرظلا یف  مهعاستاب 

. رادلا یف  الا  دیز  ناک  امک  هنع  هریخات  بجی  ام  کلام و  ناک  مکک  لعفلا  یلع  همیدقت  بجی  ام  ربخلا  نم  همتت :
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مویلا لظ  دـجو و  يا  ناک  هللا  ءاش  ام  رـضح  ياهرقبلا  هرـسع  وذ  ناک  نا  وحن و  بوصنملا  نع  یفتکی  عفرب  ام  لاعفالا  هذـه  نم  مامت  وذ  و 
حابصلا ءاسملا و  یف  نولخدت  نیح  يا  مورلا  نوحبـصت  نیح  نوسمت و  نیح  هللا  ناحبـسف  الیل  مهب  لزن  يا  موقلاب  نالف  تاب  هلظ و  ماد  يا 

یف صقنلا  بوصنملا و  یلا  جاتحی  صقان  عوفرملاب  یفتکملا  يوس  ياهاوس  ام  تیقب و  يا  دوه  ضرالا  تاومسلا و  تماد  ام  اهیف  نیدلاخ 
لماعلا یلی  سمـشلا و ال  تلاز  وحن  همات  اهناف  لوزی  اهعراضم  یتلا  لاز  اـما  عبت و  يا  یفق  اـمئاد  لازی  اـهعراضم  یتلا  لاز  سیل و  ءیتف و 

ناک نییفوکلل و ال  افالخ  الکآ  دـیز  کماعط  ناک  لاقی  ـالف  ـال  ما  مسـالا  یلع  ربخلا  مدـق  ءاوس  ربخلا  لومعم  هدـعب  عقی  ـال  يا  بصنلاـب 
مسالا و یلع  ربخلا  مدقت  ناف  یلع  یبال  افالخ  دیز  الکآ  کماعط 

هیف ایعدم  ریقش  نبا  حرص  هب  لماعلا و  لی  مل  ربخلا  لومعم  نال  زئاج  هنا  فنـصملا  هرابع  رهاظف  دیز  کماعط  الکآ  ناک  وحن  هلومعم  یلع 
ناک وحن  لماعلا  یلی  نا  زوجی  هناف  رج  فرح  وا  لومعملا  یتا  افرظ  اذا  الا  لماعلا  سفن  یلع  لومعملا  میدقت  زاوجب  اضیا  حرص  قافتالا و 
يا مهولا  یف  عقوم  يا  مهوم  برعلا  مالک  یف  کل  عقو  نا  ونا  لماعلل  امـسا  ناشلا  رمـضم  ابغار و  دـیز  کیف  ناک  اـمیقم و  دـیز  كدـنع 

: هلوقک رورجم  فرظ و ال  ریغ  وه  ربخلا و  لومعم  لماعلا  ءالیا  وه  عنتما و  هنا  کل  نابتسا  ام  نهذلا 
مهتویب لوح  نوجاده  ذفانق  »

« ادوع هیطع  مهایا  ناک  امب 
يا وشح  یف  یضاملا  ظفلب  ناک  دازت  دق  ناک و  ربخ  هلمجلا  لوعفم و  مهایا  ادوع و  هربخ  ادتبم  هیطع  اهیف و  رتتسم  ناشلا  ریمض  ناک  مساف 

: وحن عراضملا  ظفلب  اهتدایز  ذش  مالکلا و  ءانثا  نیب 
لیبن دجام  نوکت  تنا  »

« لیلب لامش  بهت  اذا 
هفـصلا و هتمرکا و  ناک  يذـلا  ءاجک  لوصوملا  هلـصلا و  نیب  امدـقت و  نم  ملع  حـصا  ناک  امک  بجعتلا  لعف  اـم و  نیب  اـهتدایز  تدرطا  و 
راجلا و نیب  ذش  مئاق و  ناک  دیز  وحن  هربخ  ادـتبملا و  کلثم و  ناک  دـجوی  مل  وحن  هعوفرم  لعفلا و  میرک و  ناک  لجر  ءاجک  فوصوملا 

: وحن رورجملا 
یماست رکب  یبا  ینب  دایج  »

« بارعلا هموسملا  ناک  یلع 
هدحو و ربخلا  نوقبی  اهمسا و  عم  اهنوفذحی  اهافدا و  یسما  ام  اهدربا و  حبصا  ام  مهلوقک  حبصا  یسما و  هدایز  تذش  دازی و  ناک ال  ریغ  و 

هلوق اریخ و  هلمع  ناک  نا  يا  ریخف  اریخ  نا  هلمعب  يزجم  ءرملا  هلوقک  رهتشا  فذحلا  اذ  اریثک  نیتیطرشلا  ول  نا و  دعب 
اکلم ول  یغب و  وذ  رهدلا  نمای  «ال 

« لبجلا لهسلا و  اهنع  قاض  هدونج 
: هلوقک امهریغ  دعب  لق  اکلم و  یغابلا  ناک  ول  يا و 

مسالا ءاقبا  اهربخ و  عم  ناک  فذح  الوش و  تناک  دل  نم  يا  اهئالتا » یلاف  الوش  ندل  نم  »
ارب تنا  اما  لثمک  بکترا  اهفذح  دعب  اهنع  ام  ضیوعت  هیردـصملا  نا  دـعب  ریخ و  هلمع  یف  ناک  نا  يا  عفرلاب  ریخف  ریخ  نا  هیلع  فیعض و 

براقتلل و اهیف  نونلا  تمغدا  ضیوعتلل و  ام  تدیز  ریمـضلا و  لصفناف  هل  ناک  مث  راصتخالل  ماللا  تفذـحف  ارب  تنک  نال  لصالا  برتقاف 
: هلثم

رفن اذ  تنا  اما  هشارخ  ابا  »
« عبضلا مهلکات  مل  یموق  ناف 

هرکذ هریغ  لعفت  تنک ال  نا  يا  اما ال  اذه  لعفا  مهلوقک  کلذ  هیطرشلا و  نا  دعب  ام  اهنع  ضوعی  اهربخ و  اهمسا و  عم  ناک  فذحت  همتت :
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كا مل  وحن و  افیفخت  نون  فذحت  لصتم  ریمـض  نکاس و ال  هلی  مل  نوکـسلاب  مزجنم  همات  وا  هصقان  ناکل  عراضم  نم  هیفاکلا و  حرـش  یف 
لب مزتلا  ام  نیونتلاب  فذح  وه  ریمض و  وا  نکاسب  لصتملا  فذحلاب و  موزجملا  موزجملا و  ریغ  فالخب  ءاسنلا  هنسح  کت  نا  میرم و  ایغب 

. زئاج

سیلب تاهّبشملا  نإ  تالو و  ام و ال  یف  ّلصف 

نإ نود  ام  تلمعأ  سیل  لامعإ 
نکز بیترتو  یفّنلا  اقب  عم 

امک ٍفرظ  وأ  ٍّرج  فرح  قبسو 
املعلا زاجأ  ًاّینعم  تنأ  یب 

لبب وأ  نکلب  ٍفوطعم  عفرو 
لح ثیح  مزلا  امب  ٍبوصنم  دعب  نم 

ربخلا ایلاّرج  سیل  ام و  دعبو 
رجی دق  ناک  یفن  دعبو ال و 

سیلک ال تلمعأ  تارکّنلا  یف 
المعلا اذ  نإ  تال و  یلت  دقو 

لمع ٍنیح  يوس  یف  تالل  امو 
لق سکعلا  واشف  عفّرلا  يذ  فذحو 

سیلب تاهبشملا  نا  تال و  ام و ال و  خساونلا  نم  یناثلا 
ناف هیفانلا  نا  هدایز  نود  هلداجملا  مهتاهما  نه  ام  وحن  زاجحلا  لـها  دـنع  هیفاـنلا  اـم  تلمعا  ربخلا  بصن  مسـالا و  عفر  وه  سیل و  لاـمعا 

: وحن امل  لمع  الف  تدجو 
بهذ متنا  نا  ام  هنادغ  ینب  »

« فزخلا متنا  نکل  فیرص و  و ال 
وه ملع و  يا  نکز  بیترت  عم  سی و  انلثم  رـشب  الا  متنا  اـم  یلاـعت  هلوقک  عفرلا  بجو  اـهب  ضقتنا  ناـف  ـالاب  هضاـقتنا  مدـع  یفنلا و  اـقب  عم 

رهاظ وه  امک  افرظ  ناک  اذا  اذـک  دـیز و  مئاق  ام  وحن  عفرلا  بجو  رورجم  ـال  فرظ و  ریغ  وه  ربخلا و  مدـقت  ولف  ربخلا  یلع  مسـالا  میدـقت 
اهمسا و یلع  اهربخ  لومعم  قبس  روفصع و  نبال  افلاخم  اهحرش  هیفاکلا و  یف  هب  حرص  امهیحرـش و  هدمعلا و  لیهـستلا و  یف  انه و  هقالطا 

کلذ زاجا  اینعم  تنا  یب  امک  فرظ  وا  رج  فرح  وه  مدـقت و  ناف  لکآ  دـیز  کماعط  اـم  وحن  اـهلمعل  لـطبم  رورجم  ـال  فرظ و  ریغ  وه 
عفرلا کلذ  مزلا  امب  بوصنم  ربخ  دـعب  نم  لبب  وا  نکلب  فوطعم  مسا  عفر  هریغ و  یف  رفتغی  ام ال  هیف  رفتغی  رورجملا  فرظلا و  نـال  اـملعلا 

یف الا  ام  لمعت  بجوم و ال  نیذهب  فوطعملا  نال  دعاق  وه  نکل  يا  فوذـحم  ادـتبم  ربخ  عفرلاب  دـعاق  نکل  امئاق  دـیز  ام  وحن  لح  ثیح 
لفاغب کـبر  اـم  رمزلا و  زیزعب  هللا  سیل  وحن ا  ربخلا  هدـئازلا  اـبلا  فرح  رج  سیل  اـم و  دـعب  بصن و  اـمهریغب  فوطعملا  ناـک  ناـف  یفنملا 
لدـی ابوصنم  هنوکل  ایفنم ال  ربخلا  نوکل  تلخد  امنا  ءابلا  نال  هیفاکلا  حرـش  یف  لاق  امک  هیمیمتلا  هیزاجحلا و  نیب  ام  یف  قرف  ماـعنالا و ال 

اهلوخد عانتما  مئاقب و  نکا  مل  یف  اهلوخد  کلذ  یلع 
. امئاق تنک  وحن  یف 

. بصنلا رجلا و  ذئنیح  ربخلا  یلع  فوطعملا  یف  زوجی  عرف 
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: وحن ءابلاب  ربخلا  رجی  دق  ناک  یفن  دعب  دعب ال و  و 
هعافش وذ  موی ال  اعیفش  یل  نکف  »

« براق نبا  داوس  نع  الیتف  نغمب 
نکا مل  دازلا  یلا  يدیالا  تدم  نا  و  : » و

« لجعا موقلا  عشجا  ذا  مهلجعاب 
: وحن بیترتلا  یفنلا و  ءاقب  طرشب  هیفانلا  سیلک ال  تلمعا  تارکنلا  یف  امهیف  عامس  وه  روفصع و  نبا  لاق 

ایقاب ضرالا  یلع  ءیش  الف  زعت  »
« ایقاو هللا  یضق  امم  رزو  و ال 

: وحن فراعملا  یف  اهلامعا  ینج  نباک  لیهستلا  حرش  یف  زاجا  و 
ایغاب انا  بلقلا ال  داوس  تلح  «و 

« ایخارتم اهبح  نع  اهاوس و ال 
: وحن اهربخ  فذح  بلاغلا  و 

اهنارین نع  دص  نم  »
« حارب سیق ال  نبا  اناف 

ثیناتل ءاتلا  اهیلع  تدیز  یه ال  تال و  یلوتت  يا  یلت  دق  و 
صانم نیح  تال  وحن و  سیل  لمع  يا  المعلا  اذ  هیفانلا  نوکسلا  رسکلاب و  نا  روهشملا و  یلع  هملکلا 

دحا یلع  ایلوتسم  وه  نا  »
« نیناجملا فعضا  یلع  الا 

مدـقت و امک  اشف  ربخلا  ءاقبا  مسالا و  وه  عفرلا و  يذ  فذـح  اهفعـضل و  لمع  ناوـالا  هعاـسلاک و  هفدار  اـم  نیح و  يوس  یف  تـالل  اـم  و 
. اهفعضل اعم  امهرکذ  زوجی  مهل و ال  يا  صانم ص  نیح  تال  اذوذش و  ءيرق  لق و  مسالا  ءاقبا  ربخلا و  فذح  وه  سکعلا و 

ۀبراقملا لاعفأ 

ردن نکل  یسع  داک و  ناکک 
ربخ نیذهل  ٍعراضم  ریغ 

یسع دعب  نأ  نودب  هنوکو 
اسکع هیف  رمألا  داک  ّرزن و 

العج نکل  يرح و  یسعکو 
الصتم نأب  امتح  اهربخ 

يرح لثم  نأ  قلولخا  اومزلأو 
ارزن نأ  افتنا  کشوأ  دعبو 

ابرک ّحصألا  یف  داک  لثمو 
ابجو عورشلا  يذ  عم  نأ  كرتو 

قفط ودحی و  قئاسلا  أشنأک 
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قلع تذخأ و  تلعج و  اذک 
اکشوأل ًاعراضم  اولمعتساو 

اکشوم اوداز  ریغ و  داکو ال 
دری دق  کشوأ  قلولخا  یسع  دعب 

دقف ٍناث  نع  لعفی  نأب  ًینغ 
ارمضم عفرا  وأ  یسع  ندّرجو 

ارکذ دق  اهلبق  ّمسا  اذإ  اهب 
نم نیسلا  یف  زجأ  رسکلا  حتفلاو و 

نکز حتفلا  افتنا  تیسع و  وحن 
هبراقملا لاعفا  خساونلا  نم  ثلاثلا 

هیجرتل یسع  ربخلا و  لوصح  هبراقمل  داک  لمعلا  نم  مدقت  امیف  ناکک  ءاجرلل  وه  ام  عورشلل و  وه  ام  اهنم  ذا  بیلغت  کلذب  اهتیمـست  یف  و 
: هلوقک هیفاکلا  حرش  یف  هب  حرص  امک  درفملا  مسالا  هب  دارملا  ربخ و  نیذهل  عراضم  ریغ  ءیجی  نا  ردن  نکل 

امئاد احلم  لذعلا  یف  ترثکا  »
« امئاص تیسع  ینا  نرثکت  ال 
ابئآ تدک  ام  مهف و  یلا  تباف  »

« رفصت یه  اهتقراف و  اهلثم  مک  و 
: وحن رزن  یسع  دعب  نا  نودب  هنوک  اعراضم و  هئیجم  ریثکلا  و 

هیف تیسما  يذلا  برکلا  یسع  »
« بیرق جرف  هءارو  نوکی 

. ءارسالا مکمحری  نا  مکبر  یسع  وحن  اهب  هلاصتا  هیف  ریثکلا  و 
. نولعفی اوداک  ام  وحن و  نا  نم  هدرجت  ریثکلاف  اسکع  هیف  رمالا  داک  ربخ  و 

: وحن اهب  هلاصتا  لقی  و 
یحمنا دق  ام  دعب  نم  یفع  مسر  »

« احصمی نا  یلبلا  لوط  نم  داک  دق 
یف رعشلا و ال  یف  اهنم ال  درجت  ملف  الـصتم  ناب  امتح  اهربخ  العج  ناب  تصتخا  نکل  هلمهملا و  ءاحلاب  يرح  یجرتلل  اهنوک  یف  یـسعک  و 

: وحن هریغ 
« موقی نا  دیز  يرح  »

: وحن ناب  ربخلا  لاصتا  رثک  کشوا  دعب  رطمت و  نا  ءامسلا  تقلولخا  وحن  یجرتلا  یف  يرح  لثم  اهنوکل  نا  قلولخا  ربخ  اومزلا  و 
اوکشوال بارتلا  سانلا  لئس  ول  «و 

« اوعنمی اولمی و  نا  اوتاه  لیق  اذا 
: وحن ارزن  اهربخ  نم  نا  افتنا  و 

هتینم نم  رف  نم  کشوی  »
« اهقفاوی هتارغ  ضعب  یف 
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: وحن نا  نم  اهربخ  درجت  ریثکلاف  ءارلا  حتفب  ابرک  حصالا  یف  داک  لثم  و 
بوذی هاوج  نم  بلقلا  برک  »

« بوضغ دنه  هاشولا  لاق  نیح 
: وحن لیلق  اهب  هلاصتا  و 

امظلا یلع  الجس  مالحالا  وذ و  اهاقس  »
« اعطقت نا  اهقانعا  تبرک  دق  و 

. الصا هب  لصتت  لیق ال  و 
قبط لاقی  وعدی و  دیز  قفط  لبالل و  ینغی  يا  ودحی  قئاسلا  اشناک  لابقتـسالل  نا  لاحلا و  یلع  لاد  هنال  ابجو  عورـشلا  يذ  عم  نا  كرت  و 

یلصی ورمع  بهک  بیرغ  وه  هحرش و  یف  لاق  به  لیهستلا  یف  داز  ولعفی  دیز  قلع  ملکتا و  تذخا  مظنا و  تلعج  اذک  ءابلاب 
: وحن ریغ  داک ال  اکشوال و  اعراضم  اولمعتسا  و 

هتینم نم  رف  نم  کشوی  »
« اهقفاوی هتارغ  ضعب  یف 

: وحن اکشوم  اولاقف  لعافلا  مسا  اکشوال  اوداز  و  رونلا » ءیضی  اهتیز  داکی  »
ادوعت نا  انضرا  هکشومف  »

« ابابی اشوحو  سینالا  فالخ 
مـسا هعامج  هریغل و  هرا  مل  لیهـستلا و  حرـش  یف  لاق  قفط  عراضم  يرهوجلا  وداک  نم  لـعافلا  مسا  لامعتـسا  هیفاـکلا  حرـش  یف  یکَح  و 

ناب ینغ  دری  دق  کشوا  قلولخا و  یـسع و  دـعب  داک  نم  هنم و  ردـصملا  قفط و  عراضم  شفخالا  لعج و  عراضم  یئاسکلا  برک و  لعاف 
نیازجلا دسم  دس  یسعب  عفر  عضوم  یف  لعفلا  ناف و  موقی  نا  یسع  وحن  ربخلا  وه  دقف و  ناث  نع  لعفی 

. توبکنعلا اوکرتی  نا  سانلا  بسح  یلاعت ا  هلوق  یف  امهدسم  دس  امک 
یسع ریمضلا  نم  ندرج  عوفرملاب و  هیفتکم  همات  ذئنیح  اهنا  یلا  هعامج  بهذ  ادبا و  هصقان  لاعفالا  هذه  لعج  نم  فنصملا  هراتخا  ام  اذه 

نودیزلا اموقی و  نا  یسع  نادیزلا  زاجحلا  لها  هغل  وه  دیرجتلا و  یلع  لقف  ارکذ  دق  اهلبق  مسا  اذا  اهب  ارمـضم  عفرا  وا  کشوا  قلولخا و  و 
لصتا اذا  یسع  نم  نیسلا  یف  زجا  رسکلا  حتفلا و  اوموقی و  نا  اوسع  نودیزلا  اموقی و  نا  ایـسع  نادیزلا  رامـضالا  یلع  اوموقی و  نا  یـسع 

رسکلا و یلع  حتفلا  همیدقت  نم  اما  ملع  يا  نکز  هرایتخا  يا  فاقلاب  حتفلا  اقتنا  انیـسع و  نیـسع  تیـسع  وحن  ان  وا  هنون  وا  ریمـضلا  ءات  اهب 
اعفان الا  ءارقلا  ارق  هب  هترهشل و  جراخ  نم  اما 

اهتاوخأ ّنإ و 

ّلعل ّنکل  تیل  ّنأ  ّنإل 
لمع نم  ناکل  ام  ّسکع  ّنأک 

ّینأب ّملاع  ًادیز  ّنإک 
نعض وذ  هنبا  ّنکلو  ّءفک 

يذلا یف  الإ  بیترتلا  اذ  عارو 
يذبلا ریغ  انه  وأ  اهیف  تیلک 

ردصم ّدسل  حتفا  ّنإ  زمهو 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 765 

http://www.ghaemiyeh.com


رسکا كاذ  يوس  یف  اهّدسم و 
هلص ءدب  یف  ادتبالا و  یف  رسکاف 

هلمکم ٍنیمیل  ّنإ  ثیحو 
ّلحم ّتلح  وأ  لوقلاب  تکیح  وأ 

لمأ وذ  ینا  هترزک و  ٍلاح 
اقّلع ٍلعف  دعب  نم  اورسکو 
یقت وذل  ّهنإ  ملعاک  ماللاب 

مسق وأ  ٍةءاجف  اذإ  دعب 
یمن نیهجوب  هدعب  مال  ال 
درّطی اذ  ازجلا و  افولت  عم 

دمحأ ّینإ  لوقلا  ریخ  وحن  یف 
ربخلا بحصت  رسکلا  تاذ  دعبو 

رزول ّینإ  وحن  ٍءادتبا  مال 
ایفن دق  ام  ماللا  يذ  یلی  الو 

ایضرک ام  لاعفألا  نم  الو 
اذ ّنإک  دق  عم  اهیلی  دقو 

اذوحتسم ادعلا  یلع  امس  دقل 
ربخلا لومعم  طساولا  بحصتو 
ربخلا هلبق  ّلح  ًامسا  لصفلاو و 
لطبم فورحلا  يذب  ام  لصوو 

لمعلا یقبی  دق  اهلامعإ و 
یلع افوطعم  کعفر  ّزئاجو 

المکتست نأ  دعب  ّنإ  بوصنم 
نإ ّنکل و  ّنإب  تقحلأو 

ّنأک ّلعل و  تیل و  نود  نم 
لمعلا ّلقف  ّنإ  تفّفخو 

لهمت ام  اذإ  ماللا  مزلتو 
ادب نإ  اهنع  ینغتسا  اّمبرو 

ادمتعم هدارأ  ّقطان  ام 
الف اخسان  کی  مل  نإ  لعفلاو 

الصوم يذ  نإب  ًابلاغ  هیفلت 
نکتسا اهمساف  ّنأ  ففخت  نإو 

ّنأ دعب  نم  ًۀلمج  لعجا  ربخلاو 
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اعد نکی  مل  ًالعف و  نکی  مل  نإو 
اعنتمم هفیرصت  نکی  ملو 

وأ یفن  وأ  دقب  لصفلا  نسحألاف 
ول رکذ  ّلیلق  ول  وأ و  ٍسیفنت 

يونف اضیأ  ّنأک  تفّفخو 
يور اضیأ  ًاتباث  اهبوصنم و 

اهتاوخا نا و  خساونلا  نم  عبارلا 
یلع اهئانب  یف  ربخلا و  ادتبملا و  یلع  اهلوخد  یف  ءامسالاب و  اهـصاصتخا  یف  هبـصان و  هعفار و  اهنوک  یف  لعفلاب  ههبـشملا  فورحلا  یه  و 

. لاعفالا ددعک  هیسامخ  هیعابر و  هیثالث و  اهنوک  یف  حتفلا و 
يا لمع  نم  ناکل  تبث  ام  سکع  هیبشتلل  ناک  یجرتلل و  لعل  كاردتـسالل و  نکل  ینمتلل و  تیل  قیقحتلا و  دـیکوتلل و  اتناک  اذا  نا  نال و 
یلع مسالا  میدـقت  وه  بیترتلا و  اذ  ابوجو  عار  دـقح و  يا  نغـض  وذ  هنبا  نکل  ءفک و  یناب  ملاـع  ادـیز  ناـک  ربخلا  عفر  مسـالا و  بصن 

ریغ اهنال  ربخلا 
ینعمب يذب  يذـلا  يا  يذـبلا  ریغ  انه  لعل  وا  ایحتـسم  اهیف  تیلک  همدـقت  نا  کل  زوجیف  رورجم  وا  فرظ  وه  يذـلا  ربخلا  یف  الا  هفرـصتم 
الوعفم وا  هنع  ابئان  وا  العاف  عقت  ناب  اهدسم  ردصم  دسل  ابوجو  حتفا  نا  هزمه  اهبحاص و  رادـلا  یف  نا  وحن  یف  همیدـقت  بجی  دـق  شحف و 

نع حصفا  دق  ابوجو و  رـسکا  كاذ  يوس  یف  کلذ و  نم  ءیـشل  هعبات  وا  هرورجم  وا  لوق  ریغ  ینعم  مسا  نع  اربخ  وا  ادتبم  وا  هیکحم  ریغ 
تعقو اذا  ریما و  ادیز  نا  ذا  کتئج  سلاج  ادیز  نا  ثیح  سلجا  ردـقلا  هانلزنا  انا  ادـتبالا ك  یف  تعقو  اذا  نا  رـسکاف  هلوقب  يوسلا  کلذ 

نا تعقو  ثیح  لضاف و  هنا  ینظ  یف  يذلا  ینءاج  وحن  رسکت  مل  لوالا  یف  عقت  مل  ناف  صـصقلا  هحتافم  نا  ام  وحن  اهلوا  ياهلـص  ءدب  یف 
هدئاملا مکعم  ینا  هللا  لاق  وحن و  لوقلاب  اهدعب  ام  یه و  تیکح  وا  ناخدلا و و  هانلزنا  انا  نیبملا  باتکلا  مح و  وحن  اهرسکا  هلمکم  نیمیل 

لحم تلح  وا  رسکت  مل  کحت  مل  هدعب و  تعقو  ناف 
تعقو اذا  اذـک  یقت و  وذـل  هنا  ملعاک  هقلعملا  ماللاب  اقلع  یبلق  لعف  دـعب  نم  تعقو  اذا  نا  اورـسک  المؤم و  يا  لما  وذ  ینا  هترزک و  لاـح 

مکحلاف هدـعب  مال  مسق ال  دـعب  وا  هءاجف  اذا  دـعب  تعقو  ناف  لضاف  هنا  دـیز  وحن  تاذ  مسا  نع  اربخ  وا  لضاف  هنا  لـجرب  تررم  وحن  هفص 
تفلح اذـک  ردـصملاب و  هلوؤم  اهنا  یلع  اهحتف  هلمجلا و  عقوم  هعقاو  اهنا  یلع  اهرـسک  زوجیف  مئاـق  کـنا  اذاـف  تجرخ  وحنیمن  نیهجوب 

هناف حلـصا  هدـعب و  نم  بات  مث  هلاـهجب  ءوس  مکنم  لـمع  نم  هنا  همحرلا  هسفن  یلع  مکبر  بتک  وحن  ازجلا  اـف  ولت  اـهنوک  عم  میرک  کـنا 
. ماعنالا میحر  روفغ 

یلع اهحتف  روفغ و  وهف  ینعم  یلع  اهرسک  زوجی 
. هلصاح هرفغملاف  ینعم 

ینا لوقلا  ریخ  وحن  دـحاو  نیلوقلا  لعاف  لوق و  اهربخ  لوق و  نع  اربخ  نا  هیف  تعقو  عضوم  لـک  یف  درطی  حـتفلا  رـسکلا و  زاوج  يا  اذ  و 
انا وحن  لیلعتلا  عضوم  یف  تعقو  اذا  ناهجولا  زوجی  کلذک  هللا و  دمح  لوقلا  ریخ  ریدقت  یلع  حتفلا  هلمجلاب و  رابخالا  یلع  رسکلا  دمحا 
اهب دـصقلا  نـال  ربخلا  یلا  ترخا  ءادـتبا  مـال  ازاوج  ربخلا  بحـصت  رـسکلا  تاذ  نا  دـعب  روطلا و  میحرلا  ربلا  وه  هنا  هوعدـن  لـبق  نم  اـنک 

لضاف هوبال  ادیز  نا  نیعمل و  يا  رزول  ینا  وحن  امهنیب  عمجلا  اوهرکف  دیکوتلل  نا  دیکوتلا و 
: هلوق ذش  ایفن و  دق  ام  ماللا  يذ  یلی  و ال 

اکرت امیلست و  نا  ملعا  «و 
« ءاوس ناهباشتم و ال  الل 
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فرصتم ریغ  ایضام  وا  یـضریل  ادیز  نا  وحن  ضام  ریغ  ناک  نا  اهیلی  ایـضرک و  دق  نم  ایراع  افرـصتم  ایـضام  ناک  ام  لاعفالا  نم  اهیلی  و ال 
بحصت ایلوتسم و  يا  اذوحتسم  ادعلا  یلع  امس  دقل  اذ  ناک  هلبق  دق  نوک  عم  فرـصتملا  یـضاملا  اهیلی  دق  موقی و  نا  یـسعل  ادیز  نا  وحن 

لخدـت لکآ و ال  کماعطل  ادـیز  نا  وحن  ماللا  لوخدـل  احلاص  ربخلا  ناک  اذا  ربخلا  لومعم  اهنوک  لاح  ربخلا  مسالا و  نیب  طـساولا  مـاللا 
نا وحن  لصفلا  ریمـض  بحـصت  طسوتملا و  لومعملا  یلع  تلخد  اذا  ربخلا  یلع  فنـصملا و ال  مالک  همهفا  اـمک  رخاـت  اذا  لومعملا  یلع 

. نارمع لآ  قحلا  صصقلا  وهل  اذه 
وا ربخلا  هلبق  لح  امسا  بحصت  ربخلا و  هفصلا و  نیب  الصاف  هنوکل  هب  یمس  و 

. بغار ادیزل  کیف  نا  لیللا و  يدهلل  انیلع  نا  وحن  رورجم  وا  فرظ  وه  هلومعم و 
: وحن اهتدایز  یلع  تجرخ  عضاوم  یف  عمس  رکذ و  ام  ریغ  یلع  ماللا  لخدت  ال  همتت :

هبرهش زوجعل  سیلحلا  ما  »
« هبقرلا مظعب  محللا  نم  یضرت 

و
لذاوع یلیل  بح  یف  یننومولی  »
« دیمعل اهبح  نم  یننکل  و 

: هلوق هیف  تدیز  ام  نسحا  مظانلا و  نبا  لاق  و 
همیمذل اهدعب  هفالخلا  نا  »

« ارقحا اممل  فرظ  فئالخ  و 
نیازجلا دحا  یف  نا  مدقتل  يا 

هلا هللا  امنا  یلاعت  هلوقک  ءامـسالاب  اهـصاصتخا  لاوزل  اهلامعا  لطبم  تیل  الا  بابلا  لوا  یف  هروکذـملا  فورحلا  يذـب  هدـئازلا  ام  لـصو  و 
دحاو

. جاجزلا جارسلا و  نبال  اعبت  مظانلا  لاق  اذکه  یقابلا  هیلع  سق  مئاق و  ادیز  امنا  شفخالا  یکح  عیمجلا  یف  لمعلا  یقبی  دق 
: نیهجولاب يور  عامجاب و  لیهستلا  حرش  یف  لاق  لامهالا  لامعالا و  اهیف  زوجیف  تیل  اما  و 

انل مامحلا  اذه  امتیل  الا  تلاق  »
« دقف هفصن  وا  انتمامح  یلا 

فطعلاب ورمع  مئاق و  ادـیز  نا  وحن  ربخلا  المکتـست  نا  دـعب  نا  بوصنم  یلع  افوطعم  کعفر  زئاج  سیقا و  هعفر  هیفاکلا و  حرـش  یف  لاـق 
فطعلا زوجی  هیلع و ال  نا  ربخ  هلالدل  هربخ  فوذحم  ادتبم  وه  لیق  اهمسا و  عم  اهلحم  یلع  لیق  نا و  مسا  لحم  یلع 

: هلوقک بصنلاب  فطعلا  لصالا  مث  مسالا  بارعا  ءافخ  طرشب  ءارفلا  اقلطم و  یئاسکلا  هزاجا  ربخلا و  لامکتسا  لبق  عفرلاب 
افیرخلا دوجلا و  عیبرلا  نا  »

« افویصلا سابعلا و  یبا  ادی 
: هلوقک اهیلع  ملع  مدقت  طرشب  حیحصلا  یلع  هحوتفملا  نا  قافتاب و  نکل  رکذ  امیف  هروسکملا  ناب  تقحلا  و 

متنا انا و  اوملعاف  الا  «و 
« قاقش یف  انیقب  ام  ةاُغب 

ناک لعل و  تیل و  نود  نم  هبوتلا  هلوسر  نیکرـشملا و  نم  ءيرب  هللا  نا  ربکالا  جـحلا  موی  سانلا  یلا  هلوسر  هللا و  نم  ناذا  وحن و  هانعم  وا 
الف
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رثک لمعلا و  لقف  هروسکملا  نا  تففخ  هدـعب و  ءارفلا  زاجا  هدـعب و  ربخلا و ال  لبق  ـال  عفرلا  زوجی  ـال  بصنلاـب و  ـالا  اهمـسا  یلع  فطعی 
اهربخ یف  ءادتبالا  مال  يا  ماللا  مزلت  دوه و  مهنیفویل  امل  الک  نا  یلاعت و  هلوق  ءاغلالا  لمعلاب و  ءيرق  ءامسالاب و  اهـصاصتخا  لاوزل  ءاغلالا 
هدارا قطان  ام  رهظ  يا  ادب  نا  تلمها  اذا  ماللا  نع  يا  اهنع  ینغتـسا  امبر  ماللا و  مزلت  مل  لمهت  مل  ناف  هیفان  اهنوک  مهوتی  الئل  لمهت  ام  اذا 

: هلوقک هیلع  ادمتعم 
کلام لآ  نم  میضلا  هابا  نبا  انا  »

« نداعملا مارک  تناک  کلام  نا  و 
اخسان ناک  اذا  ام  فالخب  الصوم  هففخملا  يذ  ناب  ابلاغ  هدجت  ياهیفلت  الف  اخسان  کی  مل  نا  لعفلا  هیفانلاب و  سبللا  نمال  ماللاب  تای  ملف 

وحن و یضاملا  ظفلب  هنوک  بلاغلا  لیهستلا و  حرش  یف  لاق  اهب  لصویف 
. ملقلا اورفک  نیذلا  داکی  نا  وحن و  عراضملاب  اهلصو  لق  هرقبلا و  هریبکل  تناک  نا 

: وحن خسانلا  ریغب  اذک  و 
املسمل تلتق  نا  کنیمی  تَّلش  »

« دمعتملا هبوقع  کیلع  تلح 
یف هلاقاهنم  لعفلاب  هبـشا  اهنال  هروسکملا  فالخب  اهلمع  لطبی  ـال  فذـح و  يا  نکتـسا  ناـشلا  ریمـض  اهمـساف  هحوتفملا  نا  ففخت  نا  و 

اهمسا رهظی  دق  لعتنی و  یفحی و  نم  لک  کلاه  نا  اوملع  دق  دنهلا  فویسک  هیتف  یف  هلوقک  نا  دعب  نم  هلمج  لعجا  ربخلا  هیفاکلا و  حرش 
مل اعد و  نکی  مل  العف و  ربخلا  نکی  نا  الامثلا و  نوکت  كاـنه  کـنا  عیرم و  ثیغ  عیبر و  کـناب  هلوقک  هلمج  ربخلا  نوکی  نا  بجی  ـالف 
هط الوق  مهیلا  عجری  الا  نوری  الف  وحن ا  یفن  فرح  وا  هدئاملا . انتقدص  دق  نا  ملعن  وحن و  دقب  امهنیب  لصفلا  نسحالاف  اعنتمم  هفیرصت  نکی 

. لمزملا نوکیس  نا  ملع  وحن  سیفنت  فرح  وا 
یلا جـتحی  مل  فرـصتم  ریغ  وا  ءاعد  ناـک  ناـف  لـصاوفلا  یف  وحنلا  بتک  یف  ول  رکذ  لـیلق  ابـسلا و  بیغلا  نوملعی  اوناـک  ول  نا  وحن  ول  وا 

لصفلا
لصف الب  افرصتم  یتای  دق  مجنلا و  یعس  ام  الا  ناسنالل  سیل  نا  فارعالا و  نوکی  نا  یسع  نا  رونلا و  اهیلع  هللا  بضغ  نا  هسماخلا  وحن و 

: وحن لصفلا  نسحالاف  هلوقب  هیلا  راشا  امک 
اوداجف نولمؤی  نا  اوملع  »

« لؤس مظعاب  اولاسی  نا  لبق 
ناک یلاعت  هلوقک  هلمج  ءیجی  اهربخ  نا  یف  نا  فلاخت  نا و  یف  رکذ  امل  اهلمع  لطبی  مل  اهبوصنم و  ردـق  يا  يونف  اضیا  ناـک  تففخ  و 
لوق یف  يور  اضیا  اتباث  لاق و  اـمک  هراـهظا  زوجی  لـب  اهمـسا  فذـح  بجی  ـال  هنا  یف  یتـالا و  تیبلاـک  ادرفم  سنوی و  سمـالاب  نغت  مل 

: رعاشلا
مسقم هجوب  انیفاوت  اموی  «و 

« ملسلا قراو  یلا  وطعت  هیبظ  ناک 
. رتتسم اهمسا  درفم و  وه  ناک و  ربخ  هنا  یلع  هیبظ  عفرب  يور  ربخلا و  وه  وطعت  هیبظ و  بصن  نم  هیاور  یف 

هنا سنوی  نع  اسایق و  اهلامعا  شفخالا  سنوی و  زاجا  فطع و  فرح  یه  لب  ائیـش  لمعت  مل  تففخ  ناف  نکل  اما  لعل و  ففخت  ـال  همتت :
برعلا نع  هاکح 

سنجلا یفنل  یتلا  ال 
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هرکن یف  الل  لعجا  ّنإ  لمع 
ةرّرکم وأ  کتءاج  ًةدرفم 

هعراضم وأ  افاضم  اهب  بصناف 
هعفار رکذا  ربخلا  كاذ  دعب 
الک ًاحتاف  درفملا  بّکوو 
العجا ناثلا  ةّوق و  لوح و ال 
ًابکرم وأ  ًابوصنم  وأ  ًاعوفرم 

ابصنت ًالّوأ ال  تعفر  نإو 
یلی ّینبمل  ًاتعن  ًادرفمو 

لدعت عفرا  وأ  نبصنا  وأ  حتفاف 
درفملا ریغ  یلی و  ام  ریغو 

دصقا عفّرلا  وأ  هبصناو  نبت  ال 
امکحا رّرکتت ال  مل  نإ  فطعلاو 
یمتنا لصفلا  يذ  تعّنلل  امب  هل 

ماهفتسا ةزمه  عم  طعأو ال 
ماهفتسالا نود  قحتست  ام 

ربخلا طاقسإ  بابلا  اذ  یف  عاشو 
رهظ هطوقس  عم  دارملا  اذإ 

سنجلا یفنل  یتلا  خساونلا ال  نم  سماخلا 
سنجلل و هیفان  نوکت  دق  سیلب  ههبشملا  نال  بجاحلا  نبا  همدقم  یلع  هتکن  یف  فنـصملا  لاق  امک  نا  یلع  هلومحملا  الب  ریبعتلا  یلوالا  و 

لمعت مل  مسالاب و  تصتخا  قارغتـسالا  لیبس  یلع  سنجلا  یفن  اهب  دـصق  امل  اهنال  تلمع  اـمنا  نئارقلاـب و  هریغ  سنجلا و  هدارا  نیب  قرفی 
هنا مهوتی  الئل  ارج 

: هلوق یف  اهروهظل  هردقملا  نمب 
هفیسب اهنع  سانلا  دوذی  ماقف  »

« دنه یلا  لیبس  نم  الا ال  لاق  و 
تابثالا و دیکوتل  کلت  یفنلا و  دیکوتل  اهنال  اهیلع  اهل  المح  الل  لعجا  نا  لمع  لاق  اذل  بصنلا و  نیعتف  ءادـتبالاب  هنا  مهوتی  الئل  اعفر  و ال 

عامجالاب هلـصفنم  هرکن  یف  هفرعم و ال  یف  لمعت  الف  یتایـس  امک  هررکم  وا  کتءاج  هدرفم  اهب  هلـصتم  هرکن  یف  الا  لمعلا  اذـه  لـمعت  ـال 
وا توقمم  ملع  بحاص  وحن ال  هرکن  یلا  افاضم  اهب  بصناف  لیهستلا  یف  امک 

اهب هعفار  کنوک  لاح  رکذا  ربخلا  مسالا  يا  كاذ  دـعب  بوبحم و  هلعف  احیبق  وحن ال  همامت  نم  هدـعب  ام  يذـلا  وه  ههباـشم و  ياهعراـضم 
ینعم هنمـضتل  هماقم  موقی  ام  وا  حتفلا  یلع  هل  ایناب  يا  احتاف  هب  اهبـشم  افاضم و ال  سیل  ام  انه  هب  دارملا  اهعم و  درفملا  بکر  مدـقت و  امک 

امک یلوا  وه  حتفلا و  اباحـصتسا و  رـسکلا  تاملـسم  وحن ال  یف  زوجی  كدنع و  نیدیز  نیدیز و ال  هوق و ال  لوح و ال  الک  هیـسنجلا  نم 
. روفصع نبا  همزتلا  فنصملا و  لاق 

: وحن عفرلاف  عم ال  لوالا  تبکر  نا  ابکرم  وا  ابوصنم  وا  اعوفرم  العجا  قباسلا  لاثملاک  ررکتملا  نم  یناثلا  و 
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هنیعب راغصلا  مکدج  اذه و  »
اهمـسا عم  یلوالا  لحم ال  یلع  اهمـسا  فطع  اهتدایز و  یلع  وا  سیل  لمع  هیناثلا  لامعا ال  یلع  کلذ  و  با » كاذ و ال  ناک  نا  یل  ما  ال 

: وحن بصنلا  ءادتبالا و  یلع  عفر  امهعضوم  ناف 
هلخ مویلا و ال  بسن  «ال 

« عقارلا یلع  قرخلا  عستا 
بـصن تیبلا  یف  هلخ  يرـشخمزلا  لاق  بصن و  هلحم  ناف  اهلبق  مسالا  لحم  یلع  اهدعب  مسالا  فطع  هدـئاز و  هیناثلا  لعج ال  یلع  کلذ  و 

: هلوق یف  امک  هلخ  يرت  يا و ال  ردقم  لعفب 
اریخ هللا  هازج  الجر  «ا ال 

« تیبت هلصحم  یلع  لدی 
بـصن مدـعل  یناثلا  ابـصنت  یلوالا ال  تیغلا  الوا و  تعفر  نا  هیناثلا و  لاـمعا  یلع  هوق  ـال  لوح و  ـال  وحن  بیکرتلا  تیبلا و  یف  دـهاش  ـالف 

: وحن هیناثلا  لامعا ال  یلع  هحتفا  لب  الحم  اظفل و  هیلع  فوطعملا 
اهیف میثات  وغل و ال  الف  »

« میلم اهیف  نیح و ال  و ال 
مسا ال عم  هئانب  یلع  حتفاف  یلی  ینبمل  اتعن  ادرفم  هرقبلا و  هلخ  هیف و ال  عیب  وحن ال  اهلبق  ام  یلع  اهدـعب  مسالا  فطع  اهئاغلا و  یلع  هعفرا  وا 
وحن ال اهمـسا  عم  لحمل ال  هعابتا  یلع  عفرا  وا  اهیف  افیرظ  لجر  وحن ال  مسا ال  لحمل  هعابتا  یلع  نبـصنا  وا  رادلا  یف  فیرظ  لجر  وحن ال 

بیکرتـلا لاوزل  نبت  ـال  ینبملا  تعن  نم  درفملا  ریغ  درفملا و  ینبملا  تعن  نم  یلی  اـم  ریغ  لدـعت و  کـلذ  لـعفت  ناـف  اـهیف  فیرظ  لـجر 
هلعف احیبق  لجر  افیرظ و ال  اهیف  لجر  وحن ال  هبصنا  یناثلا و  یف  اههبش  هفاضالل و  لوالا و  یف  لصفلاب 

فطعلا ینبملا و  ریغ  تعن  یف  اضیا  عفرلا  بصنلا و  زوجی  كدنع و  هلعف  حیبق  لجر  فیرظ و ال  اهیف  لجر  وحن ال  دصقا  عفرلا  وا  كدـنع 
: وحن هعفرا  وا  هبصنا  هنبت و  الف  یمتنا  لصفلا  يذ  تعنلل  امب  هل  امکحا  هیف ال  ررکتت  مل  نا  فوطعملا  يا 

هنبا ناورم و  لثم  انبا  با و  الف  »
« ارزات يدترا و  دجملاب  وه  اذا 

. هارما لجر و  شفخالا ال  یکح  ءانبلا  اذوذش  ءاج  رادلا و  یف  هارما  لجر و  و ال 
بـصنب اهیف  هارما  الجر و  دحا  وحن ال  لوصفملا  تعنلاکف  هرکن  ناک  ناف  لدـبلا  اما  دـیکوتلا  لدـبلا و ال  مکح  فنـصملا  رکذـی  مل  همتت :

عفرلاف هرکن  نکی  مل  نا  تارکنلا و  یف  هزاجا  نم  دنع  نایبلا  فطع  اذک  هعفر و  لجر و 
لوقلا ماشه و  نبا  لاق  هیفاکلا  حرـش  یف  هلاقادراب  ءام  ءام  وحن ال  هنیونت  دـکؤملا و  عم  هبیکرت  زوجیف  دـیکوتلا  اما  اهیف و  دـیز  دـحا  وحن ال 
زاوجل الدـب  وا  نایب  فطع  برعی  نا  زوجی  هنم و  صخا  اذـه  لوالا و  لثم  نوکی  نا  نم  دـب  یظفللا ال  دـیکوتلا  نال  اطخ  دـیکوت  اذـه  ناب 
درجمل اما  ماهفتـسا  هزمه  عم  طعا ال  یتایـس و  امک  هب  هرکنلا  دیکوت  عانتمال  انه  یتای  الف  يونعملا  دیکوتلا  اما  عوبتملا  نم  حـضوا  امهنوک 

: وحن مدقت  ام  یلع  عابتالا  لمعلا و  نم  ماهفتسالا  نود  قحتست  ام  ریرقتلا  وا  خیبوتلا  وا  ماهفتسالا 
هیداع ناسرف  ناعط ا ال  الا  »

« رینانتلا لوح  مکؤشجت  الا 
: وحن دربملا  ینزاملا و  دنع  اضیا  ریغت  الف  ینمتلا  الاب  دصقی  دقو 

هعوجر عاطتسم  یلو  رمع  «ا ال 
« تالفغلا دی  تاثا  ام  باریف 
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حرـش یف  هراتخا  یغلت و  ظفللا و ال  یلع  الا  اهمـسا  عبتی  اـهل و ال  ربخ  ـال  هصاـخ و  مسـالا  یف  لـمعت  اـهنا  یلا  لـیلخلا  هیوبیـس و  بهذ  و 
هفذح يا  ربخلا  طاقسا  بابلا  اذ  یف  نییزاجحلا  دنع  عاش  ام و  ول  ول ال و  اما و  لصف  یف  اهمکح  یتایس  ضرعلا و  اهب  دصقی  دق  لیهستلا و 
رهظی مل  ناف  هفذـح  نوبجوی  میمت  ونب  دوجوم و  يا  دـمحم  هللا  الا  هلا  وحن ال  ءارعـشلا و  ریـض  یلاـعت ال  هلوقک  رهظ  هطوقـس  عم  دارملا  اذا 

يرشخمزلا معز  هیفاکلا و  حرـش  یف  لاق  لج  زع و  هللا  نم  ریغا  دحا  ال  ص )  ) هلوقک بجی  نا  نع  الـضف  دحا  دنع  فذحلا  زجی  مل  دارملا 
برعلا هدئافلا و  مدع  هنم  مزلی  هیلع  لیلد  ربخ ال  فذح  نال  حیحـصب  سیل  موزللا و  لیبس  یلع  اقلطم  ربخ ال  نوفذحی  میمت  ینب  نا  هریغ  و 

. هیف هدئاف  امب ال  ملکتلا  كرت  یلع  نوعمجم 
کیلع ساب  يا ال  کیلع  مهلوقک ال  هیفاکلا  یف  هرکذ  امک  هب  ملعلل  مسا ال  فذحی  دق  همتت :

اهتاوخأ ّنظ و 

ادتبا يأزج  بلقلا  لعفب  بصنا 
ادجو تملع  لاخ  يأر  ینعأ 

ّدع عم  تمعز  تبسح و  ّنظ 
دقتعاک ذلا  لعج  يرد و  اجح 

اریّصک یتلا  مّلعت و  بهو 
اربخ ًأدتبم و  بصنا  اهب  اضیأ 
ام ءاغلإلا  قیلعتلاب و  ّصخو 

امزلأ دق  به  رمألا  به و  لبق  نم 
نم ضاملا  ریغل  مّلعت و  اذک 
نکز هلام  ّلک  لعجا  امهاوس 

ادتبالا یف  ءاغلإلا ال  زّوجو 
ادتبا مالوأ  ناشلا  ریمض  وناو 

امّدقت ام  ءاغلإ  مهوم  یف 
ام یفن  لبق  قیلعتلا  مزتلاو 
مسق وأ  ٍءادتبا  مال  نإو و ال 
متحنا هل  اذ  ماهفتسالا  اذک و 

همهت ٍّنظ  نافرع و  ملعیل 
همزتلم ٍدحاول  ّۀیدعت 

انملعل ام  منا  ایؤرلا  يأرلو 
یمتنا لبق  نم  نیلوعفم  بلاط 

ٍلیلد الب  انه  زجت  الو 
لوعفم وأ  نیلوعفم  طوقس 

یلو نإ  لوقت  لعجا  ّنظتکو 
لصفنی مل  هب و  ًامهفتسم 
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لمع وأ  ٍفرظک  وأ  ٍفرظ  ریغب 
لمتحی تلصف  يذ  ضعبب  نإو 

اقلطم ٍّنظک  لوقلا  يرجأو 
اقفشم اذ  لق  وحن  ٍمیلس  دنع 

اهتاوخا نظ و  خساونلا  نم  سداسلا 
. اهل نیلوعفم  امهبصنتف  لعافلا  اهذخا  دعب  ربخلا  ادتبملا و  یلع  لخدت  لاعفا  یه  و 

تناک امل  ربخلا و  ادتبملا و  يا  ادتبا  يازج  بلقلا  لعفب  بصنا 
لمعلا اذـه  لماعلا  یبلقلا  لعفلاب  ینعا  لاقف  اهنم  هدارا  ام  نیب  معی  فاضملا  درفملا  لمعلا و  اذـه  هلماع  اهلک  تسیل  هریثک و  بولقلا  لاعفا 

: هلوقک ملع  ینعمب  تناک  اذا  يار 
ءیش لک  ربکا  هللا  تیار  »

« ادونج مهرثکا  هلواحم و 
ینعمب لاخی  یضام  لاخ  يارلا و  وا  نیعلا  هیؤر  نم  وا  هئرلا  باصا  ینعمب  جراعملا و ال  ابیرق  هارن  ادیعب و  هنوری  مه  نآ  وحن  نظ  ینعمب  وا 

وحن نظ 
هءادعا هیاکنلا  فیعض  »

« لجالا یخاری  رارفلا  لاخی 
: وحن ملع  وا 

ینتلخ نهمع و  یناوغلا  یناعد  »
« لوا وه  هب و  یعدا  الف  مسا  یل 

ینعمب تملع  ربکتی و  وا  دهعتی  ینعمب  لوخی  یضام  ال 
ینعمب ارباص ص ال  هاندـجو  انا  وحن  ملع  ینعمب  ادـجو  ملعا و  ترـص  وا  تفرع  ینعمب  هنحتمملا ال  تاـنمؤم  نهومتملع  ناـف  وحن  تنقیت 

الا هللا  نم  اجلم  ـال  نا  اونظ  وحن و  ملعلا  وا  قاقـشنالا  روحی  نل  نا  نظ  هنا  وحن  نابـسحلا  ینعمب  نظلا  نم  نظ  نزح و  وا  بضغ  وا  باـصا 
: وحن تملع  ینعمب  وا  هلداجملا  ءیش  یلع  مه  نآ  نوبسحی  وحن و  تدقتعا  ینعمب  نیسلا  رسکب  تبسح  همهتلا و  ینعمب  هبوتلا ال  هیلا 

ةراجت ریخ  دوجلا  یقتلا و  تبسح  »
« القاث حبصا  ءرملا  ام  اذا  احابر 

: وحن تننظ  ینعمب  تمعز  ضایب و  هرمح و  ياهرقش  اذ  يا  بسحا  ترص  ینعمب  ال 
مکیف لهجا  تنک  ینیمعزت  ناف  »

« لهجلاب كدعب  ملحلا  تیرش  یناف 
: هلوقک نظ  ینعمب  دع  عم  تلزه  وا  تنمس  وا  تلفک  ینعمب  ال 

ینغلا یف  ککیرش  یلوملا  ددعت  الف  »
« مدعلا یف  ککیرش  یلوملا  امنکل  و 

: وحن دقتعا  ینعمب  میج  مث  هلمهم  ءاحب  اجح  باسحلا و  ینعمب  دعلا  نم  ال 
ۀقث اخا  ورمع  ابا  وجحا  تنک  دق  »

« تاملم اموی  انب  تملا  یتح 
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: وحن ملع  ینعمب  يرد  لخب و  وا  ماقا  وا  دصق  وا  هاجاحملا  یف  بلغ  ینعمب  ال 
طبتغاف ورع  ای  دهعلا  یفولا  ُتیرُد  »

« دیمح ءافولاب  اطابتغا  ناف 
ریـص ینعمب  يذـلا  لعج  اما  قلخ  ینعمب  يذـلا  ال  فرخزلا . اثانا  نمحرلا  داـبع  مه  نیذـلا  هکئـالملا  اولعج  وحن و  دـقتعاک  ذـللا  لـعج  و 

: وحن نظ  ینعمب  بهو  کلذک  هنا  یتایسف 
دلاخ ابا  ینرجا  تلقف  »

« اکلاه ارما  ینبهف  الا  و 
: وحن ملعا  ینعمب  ملعت  و 
اهودع رهق  سفنلا  ءافش  ملعت  »

« رکملا لیحتلا و  یف  فطلب  غلابف 
بـصنا اهب  اضیا  ذـختا  ذـخت و  كرت و  در و  بهو و  قلخ و  وا  دـقتعا  ینعمب  لعج ال  راص و  یه  اریـصک و  یتلا  لاعفالا  و  ملعتلا . نم  ـال 

. هرقبلا ارافک  مکنامیا  دعب  نم  مکنودری  ول  باتکلا  لها  نم  ریثک  دو  كادف  هللا  ینبهو  ناقرفلا  اروثنم  ءابه  هانلعجف  وحن  اربخ  ادتبم و 
هتکرت ام  اذا  یتح  هتیبر  «و 

« هبراش حسملا  نع  ینغتسا  موقلا و  اخا 
هلاطبا وه  ءاغلالا و  الحم و  طقف ال  اظفل  لمعلا  لاطبا  وه  قیلعتلاـب و  صخ  ءاـسنلا و  ـالیلخ  میهاربا  هللا  ذـختا  فهکلا و  ارجا  هیلع  تذـختل 

فالخب همدقتملا  لاعفالا  نم  به  لبق  نم  ام  الحم  اظفل و 
لعجا امهاوس  نم  هوحن  عراضملاک و  ضاملا  ریغل  ملعت و  رمالا  هموزل  یف  بهک  يا  اذک  فرصتی  الف  امزلا  دق  به  رمالا  هدعب و  ام  به و 
هبجوت يا ال  ءاغلالا  زوج  ءاغلالا و  قیلعتلا و  زاوج  ربخ و  ادـتبم و  لصالا  یف  امه  نیلوعفم  هبـصن  نم  ملع  يا  نکز  یـضاملل  ياهل  ام  لـک 

: وحن طسولا  یف  لب  ادتبالا  یف  لعفلا  عقو  اذا  یتایس ال  امک  هطورشب  بجی  هناف  قیلعتلا  فالخب 
ربطصم تملع  بحملا  نا  »

« رفتغم بحلا  بنذ  هیدل  و 
: وحن لامعالا  ءاج  و 
انینعاظلا عبر  نظا  كاجش  »

« انیلذاعلا لذعب  ابعت  مل  و 
: وحن رخالا  یف  وا  لامعالا . روهشملا  یطعم  نبا  لاق  وءاوسلا  یلع  امه  و 

امنا نامعزی و  انادیس  امه  »
« امهامنغ ترسیا  نا  اننادوسی 

: وحن ءادتبالا  یف  ام  ءاغلا  مهوم  یف  ناشلا  ریمض  ونا  رثکا و  نسحا و  ءاغلالا  نکل  تننظ  امئاق  ادیز  وحن  لامعالا  زوجی  و 
اهتدوم وندت  نا  لمآ  وجرا و  »

« لیونت کنم  انیدل  لاخا  ام  و 
نهذـلا يا  مهولا  یف  عقوم  يا  مهوم  مالک  یف  هقلعم  ادـتبا  مال  ونا  وا  یناثلا  لوعفملا  عضوم  یف  هدـعب  هلمجلا  ناـشلا و  ياهلاـخا  ریدـقتلاف 

: هلوقک نیلوعفملا  یلع  امدقت  لعف  يا  ام  ءاغلا 
یقلخ نم  راص  یتح  تبدا  كاذک  »
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« بدالا همیشلا  كالم  تیار  ینا 
. قیلعتلا یقبا  ماللا و  فذحف  كالمل  تیار  ینا  هریدقت 

: وحن تاقلعملا  هیقب  اذک  اهدعب و  امیف  اهلبق  ام  لمعی  نا  عنتمیف  ردصلا  اهل  نال  ام  یفن  لبق  عقو  اذا  به  ریغ  بلقلا  لعفل  قیلعتلا  مزتلا  و 
كدنع دیز  تملعک ال  یفن ال  لبق  ءارـسالا و  الیلق  الا  متثبل  نا  نونظت  یلاعت و  هلوقک  نا  یفن  لبق  ءایبنالا و  نوقطنی  ءالؤه  ام  تملع  دـقل 

ما قلطنم  دیزل  تملع  وحن  هرهاظ  تناک  ءاوس  اذک  ءادـتبا  مال  ردـقم و  وا  هب  ظوفلم  مسق  مدـقت  نا و ال  یف  ماشه  نبا  طرتشا  ورمع و  و ال 
: وحن اذک  مسق  مال  وا  رم  امک  هردقم 

یتینم نیتاتل  تملع  دقل  «و 
« اهماهس شیطت  ایانملا ال  نا 

ناک ما  ورمع  ما  مئاق  دیز  تملع ا  وحن  لوالا  لوعفملا  یلع  هتادا  تمدقت  ءاوس  متحنا  هل  هیلو  اذا  لعفلا  قیلعت  وه  مکحلا و  اذ  ماهفتسالا  و 
ناـک ناـف  دـیز  نم  وبا  تملع  وحن  ماهفتـسالا  ینعم  هیف  اـم  یلا  فیـضا  ما  فهکلا  یـصحا  نیبزحلا  يا  ملعنل  وحن  ماهفتـسا  مسا  لوعفملا 

. هیفاکلا حرش  یف  هلاق  هیلا  فاضم  هب و ال  مهفتسم  ریغ  هنال  لوالا  بصن  حجرالاف  وه  نم  وبا  ادیز  تملع  وحن  یناثلا  یف  ماهفتسالا 
يردا نا  یلاعت و  هلوقک  لعل  تاقلعملا  هلمج  نم  یلع  وبا  رکذ  همتت :

. ءایبنالا مکل  هنتف  هلعل 
: هلوقک لیهستلا  یف  هب  مزج  ول و  اهتلمج  نم  مهضعب  رکذ  و 

امتاح نا  ول  ماوقالا  ملع  دق  «و 
« رفو هل  ناک  لاملا  ءارث  دارا 

هللا وحن و  همزتلم  دحاول  هیدعت  همهت  نظ  نافرع و  ملعل  بصنلاب  اهیلع  فطعلا  زوجی  یتح  بصن  عضوم  یف  لماعلا  اهنع  قلعملا  هلمجلا  مث 
باصا وا  رـصبا  ینعمب  يار  کلذـک  مهتمب و  يا  ریوکتلا  نینظب  بیغلا  یلع  وه  ام  لحنلا و  ائیـش  نوملعت  مکتاـهما ال  نوطب  نم  مکجرخا 
بـسنا يا  منا  مونلا  یف  ایؤرلا  نم  يارل  دحاول و  يدعتی  کلذ  وحن  باصا و  ینعمب  دجو  ربکت و  وا  دهعت  ینعمب  لاخ  يارلا و  نم  وا  هئرلا 
كاردا مونلا  یف  اـیؤرلا  ذا  ینعملا  یف  اـمهلثامتل  هیلع  هل  ـالمح  نیلوعفم  هب  بصناـف  یمتنا  لـبق  نم  نیلوعفم  بلاـط  هنوک  لاـح  اـملعل  اـم 

: هلوقک ملعلاک  نطابلاب 
ام اذا  یتح  یتقفر  مهارا  »

« الازخنا لزخنا  لیللا و  یفاجت 
عمسی نم  مهلوقک  هدئاف  تدجو  نا  مهـضعب  هزاجا  لوعفم و  وا  نیلوعفم  طوقـس  لیلد  الب  انه  زجت  همدقتملا و ال  طورـشلاب  هغلا  هقلع و  و 

متنک نیذـلا  یئاکرـش  نیا  یلاعت  هلوقک  هزجاف  لیلد  لد  ناف  ام  نظ  نم  ناسنالا  ولخی  ذا ال  نظا  یلع  كراـصتقاک  دـجوت  مل  نا  ـال  لـخی 
: هلوق یئاکرش و  مهنومعزت  يا  صصقلا  نومعزت 

هریغ ینظت  الف  تلزن  دقل  «و 
« مرکملا بحملا  هلزنمب  ینم 

یلو نا  لوقت  حـن و  بطاخملا  یلا  ادنـسم  اعراضم  ناک  نا  لب  اقلطم  نکل ال  نیلوعفم و  هب  بصناف  ازاوج  لوقلا  لعجا  نظتک  اـعقاو و  يا 
: وحن لوعفم  ینعمب  لومعم  يا  لمع  وا  رورجم  يا  فرظک  وا  فرظ  ریغب  هنع  لصفنی  مل  ماهفتسا و  هادا  يا  ءاهلا  حتفب  هب  امهفتسم 

امساورلا صلقلا  لوقت  یتم  »
« امساق مساق و  ما  نلمحی 

لمتحی لوقلا  ماهفتسالا و  نیب  تلـصف  هثالثلا  يذ  ضعبب  نا  مئاق و  دیز  لوقت  تنا  وحن ا  هیاکحلا  تبجو  هثالثلا  هذه  ریغب  هنع  لصفنا  ناف 
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اسلاج و ارمع  لوقت  رادلا  یف  اقلطنم و ا  ادیز  لوقت  ادغ  وحن ا  لمعلا  یف  رضی  و ال 
ٍّيَُؤل ینب  لوقت  الاّهُج  «ا 

« انیلهاجتم ما  کیبا  رمعل 
: وحن اقفشم و  اذ  لق  وحن  میلس  دنع  طرش  الب  اقلطم  نالوعفملا  هب  بصنف  نظک  لوقلا  يرُجا  و 

انیطف الجر  تنک  تلاق و  »
« انیئارسا هللا  رمعل  اذه 

امیرک ارشب  لئاق  تنا  اقلطنم و  ادیز  کلوق  ینبجعا  و 

يرأ ملعأ و 

املع يأر و  ٍۀثالث  یلا 
املعأ يرأ و  راص  اذإ  اّودع 
اقلطم تملع  یلوعفمل  امو 
اققح اضیأ  ثلاثلا  ناثلل و 

الب ٍدحاول  اّیدعت  نإو 
الّصوت هب  نینث  الف  زمه 

اسک ینثا  یناثک  امهنم  ناثلاو 
استئا وذ  ٍمکح  ّلک  یف  هب  وهف 

اربخأ اّبن  قباسلا  يرأکو 
ًاّربخ كاذک  أبنأ  ثّدح 

امهارجم يرج  ام  يرا و  ملعا و  یف  لصف 
یف هللا  مهکیری  ذا  وحن  املعا  يرا و  اـمهیلع  هیدـعتلا  هزمه  لاـخداب  راـص  اذا  اودـع  نیلوعفمل  نییدـعتملا  اـملع  يار و  لـیعافم  هثـالث  یلا 

قیلعتلا ءاغلالا و  نم  اقلطم  هتاوخا  تملع و  یلوعفمل  ام  امیرک و  ارـشب  ارمع  دـیز  ملعا  لافنالا و  متلـشفل  اریثک  مهکارا  ول  الیلق و  کـمانم 
: هلوق رباکالا و  عم  هللا  انملعا  هکربلا  مهضعب  لوق  وحن  اققح  اضیا  بابلا  اذه  لیعافم  نم  ثلاثلا  ناثلل و  لیلدل  امهدحا  وا  امهفذح  امهنع و 

مصاع عنما  هللا  ینارا  تنا  «و 
« بهاو حمسا  یفکتسم و  فارا  و 

هثالثلا فذح  اذک  اراصتقا و  نیلوعفملا  رکذ  عم  هفذح  زوجی  هنع و  لعفلا  قیلعت  هؤاغلا و ال  زوجی  الف  اهنم  لوالا  اما  ادـیز  تملعا  لوقت  و 
زمه الب  دحاول  ملع  يار و  يا  ایدعت  نا  هنود و  هثالثلا  رکذ  بوجو  یلا  بهذ  هیوبیس  نا  نایح  وبا  لقن  لیهـستلا و  حرـش  یف  هرکذ  لیلدل 
ملع یف  ظوفحملا  رثکالا  ارکب و  ارـشب  تملعا  ارمع و  ادـیز  تیرا  وحن  الـصوت  هب  نینثالف  فرع  ینعمب  ملع  رـصبا و  ینعمب  يار  ناک  ناب 

يدعتملا لقن  نا  نم  لیهـستلا  حرـش  یف  هراتخا  ام  یلع  اسایق  هزمهلاب  اهلقن  هرقبلا و  اهلک  ءامـسالا  مدآ  ملع  وحن و  فیعـضتلاب  اهلقن  هذـه 
يا ینثا  یناثک  هزمهلاب  امهل  نییدعتملا  ملعا  يرا و  یلوعفم  نم  يا  امهنم  ناثلا  لوعفملا  هیوبیـسل و  افالخ  عامـس  سایق ال  هزمهلاب  دـحاول 
زاوج یف  هبج و  ادـیز  توسک  وحن  یف  هریغ  هبجلا  نا  امک  دـیز  ریغ  لـالهلاف  لـالهلا  ادـیز  تیرا  وحن  لوـالا  ریغ  هنوک  یف  اـسک  یلوعفم 

ینثتـسا ءادتقا و  بحاص  يا  استئا  وذ  هماکحا  نم  مکح  لک  یف  هب  وهف  هئاغلا  عانتما  یف  ادیز و  توسک  لوقت  امک  ادیز  تیرا  وحن  هفذـح 
هیدـعتلا یف  بابلا  لوا  قباسلا  يراک  هرقبلا و  یتوملا  ییحت  فیک  ینرا  بر  وحن  اسک  یلوعفم  یناث  یف  زجی  مل  نا  هیف و  زئاج  هناف  قیلعتلا 
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: هلوقب دهشتسا  هیوبیس و  هب  هقحلا  ابن  هثالث  یلا 
ههافسلا هعرز و  تئبن  »

« راعشالا بئارغ  یلا  يدهی  اهمساک 
: هلوقک اربخا  یفاریسلا  هب  قحلا  ورج  فرحب  هریغ  یلا  اهسفنب و  دحاو  یلا  اهتیدعت  اهیف  روهشملا  نکل 

افند ینتربخا  اذا  کیلع  ام  «و 
« ینیدوعت نا  اموی  کلعب  باغ  و 

: هلوقک ثدح  اضیا  هب  قحلا  و 
نمف نولاست  ام  متعنم  وا  »

« ءالعلا انیلع  هل  هومتثدح 
: هلوقکاضیا یفاریسلا  يراب  هقحلا  اربخ و  كاذک  نمیلا و  لها  ریخ  اومعز  امک  هلبا  مل  اسیق و  تئبنا  هلوقک و  ابنا  یلع  وبا  هب  قحلا  و 

هضیرم میمغلا  ءادوس  ُترِّبُخ  «و 
« اهدوعا رصمب  یلها  نم  تلبقاف 

لوعفملا لعافلا و  باب 

لعافلا
یتأ یعوفرمک  يذلا  لعافلا 

یتفلا معن  ههجو  ًارینم  ّدیز 
رهظ نإف  ّلعاف  لعف  دعبو 

رتتسا ّریمضف  الإو  وهف 
ادنسأ ام  اذإ  لعفلا  دّرجو 

ادهّشلا زافک  ٍعمج  وأ  نینثال 
اودعس ادعس و  لاقی  دقو 

دنسم دعب  رهاظلل  لعفلاو 
ارمضأ ّلعف  لعافلا  عفریو 

ارق نم  باوج  یف  ّدیز  لثمک 
اذإ یضاملا  یلت  ٍثینأت  ءاتو 

يذألا دنه  تبأک  یثنأل  ناک 
رمضم لعف  مزلت  امنإو 

رح تاذ  ٍمهفم  وأ  ٍلصتم 
یف ءاتلا  كرت  لصفلا  حیبی  دقو 

فقاولا تنب  یضاقلا  یتأ  وحن 
الّضف الإب  ٍلصف  عم  فذحلاو 

العلا نبا  ةاتف  الإ  اکز  امک 
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عم ٍلصف و  الب  یتای  دق  فذحلاو 
عقو ٍرعش  یف  زاجملا  يذ  ریمض 

نم ملاسلا  يوس  ٍعیمج  عم  ءاتلاو 
نبللا يدحإ  عم  ءاتلاک  رّکذم 
اونسحتسا ةاتفلا  معن  یف  فذحلاو 

نّیب هیف  سنجلا  دصق  نأل 
لصألا فالخب  ءاجی  دقو 

لعفلا لبق  لوعفملا  یجی  دقو 
رذح سبل  نإ  لوعفملا  رّخأو 

رصحنم ریغ  لعافلا  رمضأ  وأ 
رصحنا امنإب  وأ  ّالإب  امو 

رهظ ٍدصق  نإ  قبسی  دق  رّخأ و 
رمع ّهبر  فاخ  وحن  عاشو 

رجّشلا هرون  ناز  وحن  ّذشو 
لعافلا و معی  هیلا  دنـسملاف  هماقم  موقی  ام  وا  یلـصالا  غوصلا  یلع  قاب  غراف  مدـقم  مات  لعف  هیلا  دنـسملا  هیفاکلا  حرـش  یف  لاق  اـمک  وه  و 

ءاقب نادیزلا و  ناموقی  وحن  جرخی  غارفلا  ادتبملا و  جرخی  میدقتلا  ناک و  مسا  جرخی  مامتلا  دیق  ءادتبالا و  خوسنملا  ادتبملا و  هنع و  بئانلا 
وا ههبـش و  فرظلا و  لعفلا و  مسا  ردصملا و  لعافلا و  مسا  لعاف  لخدـی  هماقم  موقی  ام  رکذ  لعافلا و  نع  بئانلا  جرخی  یلـصالا  غوصلا 

دیدرتلل عیونتلل ال  هیف 
قرف هناب ال  امالعا  ثلاثلا  لاثملا  اذهب  لثم  یتفلا و  معن  ههجو  ارینم  دیز  یتا  یعوفرمک  يذلا  لعافلا  لاقف  نیلاثم  نیعونلل  فنصملا  رکذ  و 
یفن دعب  هرکن  ناک  اذا  نمب  ارورجم  هنایتال  بلاغلا  یلع  يرج  اما  رکذ  ام  یعوفرم  یف  لعافلا  هرصح  دماجلا و  فرصتملا و  نیب  لعفلا  یف 

نم لعف  دـعب  دـب  لحملا و ال  ظفللا و  یعوفرم  نم  معالل  هدارا  وا  ءاسنلا  ادیهـش  هللااب  یفک  وحن  یف  ءابلاب  دـحا و  نم  ینءاج  امک  ههبـش  وا 
ماق وحن  ظفللا  یف  رهظ  ناف  هنم  ءزجلاک  هنال  لعفلا  یلع  مدقتی  الف  هتبترم  هیدعبلا  ینعا  یه  لعاف و 

برـشی وحن و ال  لعفلا  هیلع  لد  امل  وا  تماق  دـنه  ماق و  دـیز  وحن  روکذـمل  اما  عجار  رتتـسا  ریمـضف  الا  كاذ و  وهف  اماق  نادـیزلا  دـیز و 
تغلب ياهماـیقلا  یقارتلا  تغلب  اذا  ـالک  وحن  هدـهاشملا  لاـحلا  هیلع  لد  اـمل  وا  براـشلا  برـشی  ـال  يا و  نمؤم  وه  اهبرـشی و  نیح  رمخلا 

. حورلا
تینثتسا دق  رظن و  هیف  ایعر و  ایقس و  وحن  ردصملا  لعاف  یه  هروص و  مهضعب  ینثتسا  نییرصبلا و  دنع  الـصا  لعافلا  فذحی  الاولاق  هدعاق 

یف هنایب  یتایس  امک  ارتتسم  سیل  هیلع و  هلاد  هتمض  یقبت  فذحی و  هیف  ریمضلا  ناف  نونلاب  دکؤملا  هعامجلا  لعف  لعاف  یه  يرخا و  هروص 
دیکوتلا ینون  باب 

یه هذه  تادنهلا  تئاج  كاوخا و  ماق  ادهشلا و  زافک  رهاظ  عمج  وا  نیرهاظ  نینثال  ادنـسا  ام  اذا  عمجلا  هینثتلا و  همالع  نم  لعفلا  درج  و 
نا لاحلا  اودعـس و  ادعـس و  لاقی  ثیناتلا و  یلع  هلادـلا  ءاتلاک  عمجلا  هینثتلا و  یلع  هلاد  فورح  هقحلت  لب  درجی  دـق ال  هروهـشملا و  هغللا 

ینولکا مهـضعب  لوق  وراهنلاب  هکئالم  لیللاب و  هکئالم  مکیف  نوبقاعتی  ص )  ) هلوق هنم  دنـسم و  دعب  رهاظلل  همالعلا  هذه  هتقحل  يذـلا  لعفلا 
: رعاشلا لوق  ثیغاربلا و 

هسفنب نیقراملا  لاتق  یلوت  »
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« میمح دعبم و  هاملسا  دق  و 
: هلوق و 

انساحم عیبرلا  جتن  »
« بئاحسلا رغ  اهنحقلا 

ودـغلاب و اهیف  هل  حبـسی  وحن  ردـقم  وا  ارق  نم  باوج  یف  دـیز  لثمک  رهاظ  ماهفتـسا  هب  بیجا  اذا  ازاوج  هراـت  ارمـضا  لـعف  لـعافلا  عفری  و 
هلوقک هدعب  ام  هرـسف  اذا  ابوجو  هرات  دیز و  یلب  دـحا  مقی  مل  لاق  نمل  کلوقک  یفن  هب  بیجا  وا  لوعفملل  حبـسی  ءانبب  رونلا  لاجر  لاصالا 
قحلت یثنال و ال  ناک  نا  هلعاف  ثینات  یلع  هلالد  یضاملا  لعفلا  یلت  هنکاس  ثینات  ءات  هبوتلا و  كراجتـسا  نیکرـشملا  نم  دحا  نا  یلاعت و 

ءاوس هیلا  ادنسم  العف  يا  رمضم  لعف  ءاتلا  هذه  مزلت  امنا  يذالا و  دنه  تباک  ءایلاب  هئانغتـسال  رمالا  هعراضملا و ال  ءاتب  هئانغتـسال  عراضملا 
اهفذح ذش  یه و  الا  ماق  ام  دنه  وحن  لصفنملا  فالخب  تعلط  سمـشلا  تماق و  دنه  وحن  هب  لصتم  يزاجم  وا  یقیقح  ثنؤم  رمـضم  ناک 
تماق وحن  یقیقحلا  ثنؤملاب  کلذ  نع  ربعی  جرف و  هبحاص  يا  رح  تاذ  مهفم  رهاظ  یلا  ادنسم  العف  وا  یتایس  امک  رعشلا  یف  لصتملا  یف 

ءاتلا كرت  الا  ریغب  لعافلا  لعفلا و  نیب  لصفلا  حیبی  دق  همزلت و  الف  سمشلا  تعلط  وحن  یقیقح  ریغ  ثنؤم  رهاظ  یلا  دنـسملا  فالخب  دنه 
: هلوق فقاولا و  تنب  یضاقلا  یتا  وحن  یقیقح  ثنؤم  رهاظ  یلا  دنسم  لعف  یف 

ةدحاو نکنم  هرغ  ارما  نا  »
« رورغمل ایندلا  یف  كدعب  يدعب و 

رهاظ یلا  دنسم  لعف  نم  ءاتلل  فذحلا  اهتابثا و  هیف  دوجالا  و 
نال رکذـم  یلا  ینعملا  یف  دنـسم  لعفلا  ذا  العلا  نبا  هاتف  الا  اکز  امک  تابثالا  یلع  الـضف  الاب  لعافلا  لعفلا و  نیب  لصف  عم  یقیقح  ثنؤم 

: هلوق تابثالا  لاثم  العلا و  نبا  هاتف  الا  دحا  اکز  ام  هریدقت 
مذ هبیر و  نم  تئرب  ام  »

« معلا تانب  الا  انبرح  یف 
یلا دانسالا  عم  فذحلا  هنالف و  لاق  مهضعب  نع  هیوبیـس  یکح  لصف  الب  یتای  دق  یقیقح  ثنؤم  رهاظ  یلا  دنـسم  لعف  نم  ءاتلل  فذحلا  و 

: یئاطلا رماع  لاق  عقو  رعش  یف  جرف  هل  سیل  يذلا  وه  زاجملا و  يذ  ثنؤملا  ریمض 
اهقد تقد و  هنزم و  الف  »

« اهلاقبا لقبا  ضرا  و ال 
یلا دنسم  لعف  عم  ءاتلا  ضرالل و  اهلاقبا  یف  ریمضلا  لقبا و  ضرا  ناکم  يا و ال  فوذحم  یلا  دئاع  هنا  یلع  هیفاکلا  یف  حالف  نبا  هلمح  و 
نبللا يدـحا  وحن  یقیقح  ریغ  ثنؤم  رهاظ  یلا  دنـسم  عم  ءاتلاک  ملاسلا  ثنؤملا  عمج  ریـسکتلا و  عمج  وه  رکذـم و  نم  ملاسلا  يوس  عمج 

مهلوات یلع  تادـنهلا  ماق  لاجرلا و  ماق  وحن  اهفذـح  هعامجلاب و  مهلوات  یلع  تادـنهلا  تماق  لاجرلا و  تلاق  حـن و  اـهتابثا  زوجیف  هنبل  يا 
اریغم وا  تاحلطلاک  ارکذـم  هدرفم  ناک  امب  هصـصخ  لیهـستلا  یف  یلع و  وبا  بهذ  هیلا  ثنؤملا و  عمج  یف  هقـالطا  یـضتقم  اذـه  عمجلاـب 

ریسکتلا عمج  لثم  هیفاکلا و  حرش  یف  لاق  هنالف  لاق  هغل  یف  الا  تادنهلا  ماق  زوجی  هدحاو و ال  مکح  همکحف  تادنهلاک  هریغ  اما  تانبک و 
. هوسن تلاق  هوسن و  لاق  لوقت  هوسنک  هظفل  نم  هل  دحاو  عمج و ال  یلع  لد  ام 
یلع لدت  همظن  همالس  نال  ثیناتلا  رابتعا  هیف  زوجی  الف  ملاسلا  رکذملا  عمج  اما  و 

هاتفلا معن  وحن  یقیقحلا  ثنؤملا  سنج  یلا  دنسم  لعف  یف  ءاتلل  فذحلا  تانبک و  هدحاو  مظن  ریغتل  ریسکتلا  يرجم  يرج  نونبلا  ریکذتلا و 
یلع ثیناتلا  زوجی  رکذـم و  سنجلا  ظـفل  نیب و  مذـلا  وا  حدـملا  یف  هغلاـبملا  لـیبس  یلع  هیف  سنجلا  دـصق  نـال  اونـسحتسا  هارملا  سئب  و 

الصفنی نا  لوعفملا  یف  لصالا  هنم و  ءزجلاک  هنال  هلعفب  الصتی  نا  لعافلا  یف  لصالا  هارملا و  تسئب  هاتفلا و  تمعن  لوقتف  رهاظلا  یـضتقم 
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یجی دـق  دـیز و  ارمع  برـض  وحن  لعافلا  یلع  لوعفملا  مدـقیف  لصالا  فـالخب  ءاـجی  دـق  ارمع و  دـیز  برـض  وحن  هلـضف  هنـال  هلعف  نع 
ناک رذح  امهنیب  سبل  نا  ابوجو  لعافلا  مدق  لوعفملا و  رخا  فارعالا و  هلالـضلا  مهیلع  قح  اقیرف  يدـه و  اقیرف  وحن  لعفلا  لبق  لوعفملا 
لکا وحن  ریخاتلا  زاج  هنیرق  همث  ناک  ناف  ملعی  مل  رخا  ول  میدقتلا و  لعافلا  هبتر  ذا  یسیع  یسوم  برـض  وحن  هنیرق  بارعالا و ال  رهظی  مل 
بجو ارصحنم  ناک  ناف  ادیز  تبرـض  وحن  رـصحنم  ریغ  اریمـض  هب  ءیج  يا  لعافلا  رمـضا  وا  یمحلا  يدعـس  تنـضا  یـسوم و  يرثمکلا 
الوعفم وا  العاف  ناک  ءاوس  رصحنا  امناب  وا  الاب  ام  دیز و  ینبرـض  وحن  اریمـض  لوعفملا  ناک  اذا  اذک  تنا و  الا  ادیز  برـض  ام  وحن  هریخات 

ارمع و الا  دیز  برض  ام  وحن  لوعفملا  رـصح  لاثم  دیز و  ارمع  برـض  امنا  دیز و  الا  ارمع  برـض  ام  وحن  لعافلا  رـصح  لاثم  ابوجو  رخا 
یئاسکلا و هیلا  بهذ  ام  اذه  الاب و  اروصحم  ناک  ناب  رهظ  دصق  نا  الوعفم  وا  العاف  ناک  ءاوس  روصحملا  قبسی  دق  ارمع و  دیز  برض  امنا 

: هلوقب دهشتسا 
هعاس میلکتب  یلیل  نم  تدوزت  »

« اهمالک یب  ام  فعض  الا  داز  امف 
: هلوق و 

مرک يذ  لعف  میئل  الا  باع  ام  »
« الطب ابج  الا  طق  افج  و ال 

. اقلطم عنملا  یلع  روهمجلا  العاف و  نکی  مل  اذا  همیدقت  یف  يرابنالا  نبا  هقفاو  و 
ریخاتلاب الا  هیف  رصحلا  دصق  رهظی  الف  امناب  روصحملا  اما 

مدـقتم هنال  رخاتم  یلع  ریمـضلا  دوعب  لابی  مل  لعافلا و  یلع  دوعی  ریمـض  هب  لصتا  اذا  لعافلا  یلع  لوعفملا  میدـقت  رهظ  رثک و  يا  عاش  و 
ریمـضلا دوعل  رجـشلا  هرون  ناز  وحن  لوعفملا  یلع  دوعی  ریمـض  هب  لصتا  اذا  لعافلا  میدـقت  ذـش  رمع و  هبر  فاخ  وحن  کـلذ  هبترلا و  یف 

لیکلا هیلا  يدا  ابعصم  هباحصا  یصع  امل  وحن  هرورضلا  یف  اهنم و  اذه  سیل  هتـس  عضاوم  یف  الا  زوجی  کلذ ال  هبتر و  اظفل و  رخاتم  یلع 
همیدقت ماقم  موقی  لوعفملل  لعفلا  مازلتسا  نال  لاق  فنصملا  هعبت  هلقب و  رثنلا  یف  ینج  نبا  هزاجا  عاصب و  اعاص 

لعافلا نع  بئانلا 

لعاف نع  هِبلوعفم  بونی 
لئان ریخ  لینک  هل  امیف 

لصتملا نممضا و  لعفلا  لّوأف 
لصوک ٍّیضم  یف  رسکا  رخآلاب 

احتفنم ٍعراضم  نم  هلعجاو 
یحتنی هیف  لوقملا  یحتنیک 

ۀعواطملاات یلاتلا  یناثلاو 
هعزانم الب  هلعجا  لوألاک 
لصولا زمهب  يذلا  ثلاثو 

یلحتساک هّنلعجا  لوألاک 
ّلعأ ٍّیثالثاف  ممشا  وأ  رسکاو 

لمتحاف عوبکاج  ّمض  ًانیع و 
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بنتجی ّسبل  فیخ  ٍلکشب  نإو 
ّبح وحنل  يری  دق  عابل  امو 

یلت نیعلا  امل  عاب  افل  امو 
یلجنی ٍهبش  داقنا و  راتخا و  یف 
ردصم نم  وأ  ٍفرظ  نم  ّلباقو 

يرح ٍۀباینب  ٍّرج  فرح  وأ 
دجو نإ  يذه  ضعب  بونی  الو 
دری دق  هب و  ّلوعفم  ظفللا  یف 

نم ناثلا  بونی  دق  ٍقافتا  بو 
نمأ هسابتلا  امیف  اسک  باب 

رهتشا عنملا  يرأ  ّنظ و  باب  یف 
رهظ دصقلا  اذإ  ًاعنم  يرأ  الو 

اقّلع اّمم  بئانلا  يوس  امو 
اققحم هل  بصّنلا  عفاّرلاب 

دیز یطعا  کـلوق  یف  بوصنملا  یلع  یناـثلا  قدـصل  هریغ و  لوعفملل و  هلومـشل  هلعاـف  مسی  مل  اـم  لوعفمب  ریبعتلا  نم  نسحا  هب  ریبعتلا  و 
لینک کلذ  ریغ  لعفلا و  یلع  همیدقت  عانتما  هیدـمع و  عفر و  نم  هل  امیف  لعاف  نع  ادوجوم  ناک  نا  هب  لوعفم  بونی  ادارم . سیل  امهرد و 
یضم یف  رسکا  رخالاب  لصتملا  اعراضم و  وا  ایـضام  ناک  ءاوس  نممـضا  هلعاف  فذح  يذلا  لعفلا  لواف  همالغ  بورـضم  دیز  لئان و  ریخ 

یحتنی و هلعاـف  مسی  مل  اـمل  ینب  اذا  هیف  لوـقملا  یحتنیک  اـحتفنم  عراـضم  لـعف  نـم  رخـالاب  لـصتملا  ياهـلعجا  جرحد و  لـصوک و  طـقف 
الب يا  کلذ  یف  هعزانم  الب  همـضف  هلعجا  لوالاک  هعواطملا  اـت  دـعب  عقاولا  يا  یلاـتلا  یناـثلا  فرحلا  جرختـسی و  جرحدـی و  برـضیک و 
ءات هبـشا  ام  یلاتلا  یناـثلا  مضی  اذـک  لـعافلل و  ینبملا  عراـضملاب  سبتلـال  مضی  مل  ول  هنـال  رادـلا  یف  جرحدـت  ملعلا و  ملعت  وحن  فـالخ 

ضعب یف  رمالاب  سبتلی  الئل  یلحتـساک  همـضف  هنلعجا  لوالاک  لصولا  زمهب  ءيدـتبا  يذـلا  یـضاملا  ثلاث  رتخبت و  ربکت و  وحن  هعواـطملا 
هرسکلا تلقثتساف  عیب  لوق و  عاب  لاق و  یف  لوقتف  هرخآ  لبق  ام  رـسکی  هلوا و  مضی  نا  لصالا  نال  نیعلا  لتعم  یثالث  ءاف  رـسکا  لاوحالا و 

هغللا هذه  اهسناجت و  هکرح  دعب  اهنوکـسل  ءایلا  تملـس  هرـسک و  دعب  اهنوکـسل  ءای  واولا  تبلقف  اتنکـسف  ءافلا  یلا  تلقنف  ءایلا  واولا و  یلع 
یئاسکلا رماع و  نبا  ارق  اهب  یطسولا و  هغللا  هذه  ءایلا و  ریغت  رسکلاب و ال  ظفلتلا  عم  مضلا  یلا  ریـشت  ناب  انیع  لعا  یثالث  اف  ممـشا  وا  ایلعلا 

هلوق یف  تکوحک  اواو  ءایلا  تبلق  واولا و  تملسف  نیعلا  هکرح  فذح  عم  برعلا  ضعب  نع  اج  ءافلل  مض  دوه و  ضیغ  و   / لیق یف 
كاحت ذا  نیلون  یلع  تکوح  »

« كاشت كوشلا و ال  طبتخت 
: هلوق یف  عوبک  و 

تیل ائیش  عفنی  له  تیل و  »
« تیرتشاف عوب  ابابش  تیل 

ثالثلا تاغللا  هذه  مث  حیحـصلا  مکح  همکحف  ناکملا  یف  روع  وحن  لعی  مل  التعم و  ناک  ام  لعا  هلوقب  جرخ  زیجاف و  يا  لمتحاف  هلوق  و 
نیب لصحی  سبل  فیخ  همدقتملا  ءافلا  لاکشا  نم  لکشب  نا  سبللا و  نما  عم  زوجت  امنا 

ناف لوعفملل  ینب  اذاف  ءاخلا  رـسکب  تفخ  لاقی  ریمـضلا  ءات  یلا  دنـسا  اذا  هناف  فاخک  لکـشلا  کلذ  بنتجی  لوعفملا  لعف  لعافلا و  لـعف 
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یلا دنـسملا  تلطب  سبتلی  ـالئل  مضلا  هیف  بنتجی  هلواـطملا  یف  تبلغ  يا  تلط  وـحن  تفخ و  لاـقیف  همـض  بـجیف  سبللا  لـصح  ترـسک 
. رصقلا دض  لوطلا  نم  لعافلا 

لوعفملل و ینب  اذا  مغدـملا  فعاضملا  یثالثلا  نم  بح  وحنل  يری  دـق  اهمـض  اهمامـشا و  ءافلا و  رـسک  نم  لوعفملل  ینب  اذا  يا  عابل  ام  و 
امل وهف  هثالثلا  زاوج  نم  لوعفملل  ینب  اذا  عاب  افل  تبث  ام  فسوی و  انیلا  تدر  همقلع  هءارقب  رسکلا  زیجم  لدتسا  مضلا و  روهمجلا  بجوا 

عاب ءافل  ام  لوصح  لحم  يا  ربخ  یلجنی  نیذـل  هبـش  داقنا و  راتخا و  وحن  لعفنا  وا  لعتفا  یلع  وه  نیعلا و  لتعم  یثـالث  لـک  یف  یلت  نیعلا 
بـسح یلع  لصولا  هزمهب  ظفلی  قباسلا و  لمعلا  یلع  مامـشالا  امهمـض و  فاقلا و  ءاتلا و  رـسک  اـمهیف  زوجیف  رکذ  اـمیف  نیعلا  هتیل  اـمل و 

افرصتم ناک  ناب  ردصم  نم  وا  رخآ  لومعمب  لعفلا  دیق  نکل  صتخم  ریغ  وا  اصتخم  افرصتم  ناک  ناب  فرظ  نم  هباینلل  لباق  امهب و  ظفلتلا 
تبـسلا و موی  ریـس  وحن  ریدـج  يا  يرح  لعافلا  نع  هباینب  هلع  فوذـحمب و ال  اقلعتم  نکی  مل  ناب  هرورجم  عم  رج  فرح  وا  دـیکوتلا  ریغل 

نا یلع  نییفوکلا  نییرصبلا و  قافتا  فاشترالا  یف  نایح  وبا  لقن  فارعالا و  مهیدیا  یف  طقس  امل  دیدش و  برض  برـض  موی و  دیزب  ریس 
هللا و ناحبـس  مث و  دنع و  اذا و  وحن  بونی  لباقلا ال  ریغ  دحا و  هلقی  مل  بئانلا  اعم  امهنا  نم  فنـصملا  هلاق  يذلا  نا  رورجملا و  وه  بئانلا 

لوعفملا هل و ال  لوعفملا  زییمتلا و ال  لاحلا و ال  هباین  زوجی  هنا ال  رکذ  امب  هباینلا  هصیصخت  نم  مهف  ابرـض و  تبرـض  یف  ابرـض  هللا و  ذاعم 
ظفللا یف  دجو  نا  همدقتملا  هثالثلا  يذه  ضعب  بونی  بابللا و ال  یف  ثلاثلاب  فاشترالا و  یف  یناثلاب  لیهستلا و  یف  لوالاب  حرص  هعم و 

هب لوعفملا  ریغ  هباین  دری  دق  هنا  یلا  شفخالا  نویفوکلا و  بهذ  هیوبیـس و  بهذم  اذه  ضحم  مسا  دجو  اذا  العاف  نوکی  امک ال  هب  لوعفم 
يده و وذ  الا  یغلا  اذ  یفـش  ادیـس و ال  الا  ءایلعلاب  نعی  مل  رعاشلا  لوق  هیثاجلا و  نوبـسکی  اوناک  امب  اموق  يزجیل  یلاعت  هلوقک  هدوجو  عم 

هبج ادـیز  یـسک  وحن  نما  هسابتلا  امیف  اسک  باب  نم  ناثلا  لوعفملا  لعافلا  نع  بونی  دـق  هاحنلا  روهمج  نم  قافتاب  لیهـستلا و  یف  هراتخا 
ضعب نع  اقلطم و  یناثلا  هماقا  عنم  مهـضعب  نع  یکح  ارـشب و  ورمع  یطعا  وحن  لوالا  بونی  نا  بجیف  سابتلالا  نمؤی  مل  اذا  اـم  فـالخب 

ثیح هیفاکلا و  لیهـستلا و  یحرـش  یف  هیفنب  حرـص  دق  فالخلا و  اذهب  دـتعی  مل  فنـصملا  لعل  هفرعم و  لوالا  هرکن و  ناک  نا  عنملا  رخآ 
یلوا لوالاف  یناثلا  هماقا  زاج 

لاقهاحنلا نم  ریثک  نع  رهتـشا  لوالا  هماقا  بوجو  یناثلا و  هماقا  نم  عنملا  هثـالثل  هیدـعتملا  يرا  نظ و  باـب  یف  ینعملا  یف  ـالعاف  هنوکل 
بوصنملا لبق  عوفرملا  هبترم  ربخلا و  لبق  ادتبملا  هبترم  نال  یناثلا  لبق  هتبترم  ناف  لعافلاب  هبشا  وه  ادتبم و  هنال  هیلوزجلا  حرش  یف  يدبالا 

نکی مل  رهظ و  دـصقلا  اذا  یناثلا  هباین  نم  اعنم  يرا  لاقف و ال  فنـصملا  مهعبت  هعامج و  روفـصع و  نبا  فلاـخ  هبـسانملل و  کـلذ  لـعفف 
نم ثلاثلا  اما  ردقلا و  هلیل  رهش  فلا  نم  ریخ  لعج  رهـش  فلا  نم  اریخ  ردقلا  هلیل  هللا  لعج  یف  کلوقک  لیهـستلا  یف  امکافرظ  هلمج و ال 

لعفلل نوکی  امک ال  مهـضعب و  نع  هزاوج  عرتخملا  یففکلذـک  سیل  هتماقا و  عنم  یلع  قافتالا  ماشه  نبا  یعدا  فاشترالا  یفف  يرا  باـب 
مـسا لعفلا و  وه  بئانلا و  عفار  يا  عفارلاب  اقلع  امم  هنع  بئانلا  يوس  ام  دـحاو و  ءیـش  الا  لعافلا  نع  بونی  کلذـک ال  دـحاو  لـعاف  ـالا 
ابرـض کماما  هعمجلا  موی  دیز  برـض  وحن  ارورجم  اراج و  نکی  مل  نا  اظفل  اققحم  هل  بصنلا  هیوبیـس  لوق  رهاظ  یلعردصملا  لوعفملا و 

هقاحلا هدحاو  هخفن  روصلا  یف  خفن  اذاف  وحن  هنکی  نا  الحم  ادیدش و 

لومعملا نع  لماعلا  لاغتشإ 

لغش ًالعف  ٍقباس  ٍمسإ  رمضم  نإ 
ّلحملا وأ  هظفل  ٍبصنب  هنع 

ارمضأ ٍلعفب  هبصنا  قباّسلاف 
ارهظأ دق  امل  ٍقفاوم  ًامتح 

ام قباّسلا  الت  نإ  ّمتح  بصّنلاو 
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امثیح نإک و  لعفلاب  ّصتخی 
ادتبالاب ام  قباّسلا  الت  نإو 

امثیح نإک و  لعفلاب  ّصتخی 
دری مل  ام  الت  لعفلا  اذإ  ناک 
دجو دعب  امل  ًالومعم  لبق  ام 

بلط يذ  ٍلعف  لبق  ّبصن  ریتخاو 
بلغ لعفلا  هؤالیإ  ام  دعبو 

یلع ٍلصف  الب  ٍفطاع  دعبو 
الّوأ ٍّرقتسم  ٍلعف  ٍلومعم 

اربخم ًالعف  فوطعملا  الت  نإو 
ًاّریخم نفطعاف  ٍمسا  نع  هب 

حجر ّرم  يذلا  ریغ  یف  عفّرلاو 
حبی مل  ام  عد  لعفا و  حیبأ  امف 

ّرج فرحب  ٍلوغشم  لصفو 
يرجی ٍلصوک  ٍۀفاضإب  وأ 

لمع اذ  ًافصو  بابلا  اذ  یف  ّوسو 
لصح ّعنام  کی  مل  نإ  لعفلاب 

عباتب ّۀلصاح  ّهقلعو 
عقاولا مسإلا  سفنب  ٍۀقلعک 

العف قباس  مسا  رمـضم  نا  هعـضوم  یف  وا  هیف  لمعل  کلذ  ول ال  هیببـس  وا  هریمـض  یف  لمع  دـق  ههبـش  وا  لعف  رخاتی  مسا و  مدـقتی  نا  وه  و 
رمضملا کلذ  ظفل  ياهظفل  بصنب  قباسلا  مسالا  نع  ياهنع  رمضملا  کلذ  يا  لغش  هلوقب  لوعفم 

ارمضا لعفب  بوصنم  هنا  یلع  فنصملا  مهعبت  روهمجلاف و  هبـصان  یف  فلتخا  هبـصنا و  وا  ءادتبالا  یلع  هعفرا  قباسلاف  هلحم  يا  لحملا  وا 
یف لیق  اعم و  مسالا  یف  ریمـضلا و  یف  لماع  هنا  لیقف  فلتخا  مث  هدـعب  روکذـملا  لعفلاب  لیق  ینعم و  وا  اـظفل  ارهظا  دـق  اـمل  قفاوم  اـمتح 

. یغلم ریمضلا  رهاظلا و 
هیف وتسم  عفرلا و  یلع  بصنلا  حجار  عفرلا و  مزال  بصنلا و  مزال  ماسقا  هسمخ  یلع  هریمضل  بصان  لعف  هدعب  عقاولا  مسالا  اذه  نا  ملعا  و 
الت نا  متح  قباسلا  مسالل  بصنلا  هلوقب و  اهنایب  یف  عرـشف  فنـصملا  مهعبت  نویوحنلا و  هرکذ  اذـکه  بصنلا  یلع  عفرلا  حـجار  نارمالا و 
ریغ اماهفتـسا  الت  نا  اذک  هنهاف و  هقلت  ارمع  امثیح  همرکاف و  هتیقل  ادـیز  نا  وحن  امثیح  ناک و  لعفلاب  صتخی  ام  دـعب  عقو  يا  عفرلاب  قباسلا 

هیئاجفلا اذاک  صتخی  ادـتبالاب  ام  دـعب  عقو  يا  قباسلا  الت  نا  هزمهلا و  یلاتلا  مکح  یتایـس  هتثدـح و  ارمع  له  هتقراف و  ارکب  نیاـک  هزمهلا 
وحن ادتبم  الا  اهیلی  اذا ال  نال  هتیقل  دیز  اذاف  تجرخ  وحن  ادبا  همزتلا  ءادتبالا  یلع  مسالل  عفرلاف 

مسقلا اذهل  هرکذ  مدقت و  امک  امـسا  اهدعب  ربخلا  قلعتم  ردق  اذل  لعف و  اهیلی  سنوی و ال  رکم  مهل  اذا  وحن  ربخ  وا  فارعالا  ءاضیب  یه  اذاف 
قباسلا و مسالا  یف  لمعل  ریمضلا  کلذ  ول ال  انلوق  نم  هیف  مدقت  امل  هیلع  هطباض  قدص  مدعل  بابلا  نم  سیل  ناک  نا  همسقلا و  مامتل  هدافا 

لبق ام  دری  مل  يذلا  وه  مالکلا و  ردص  هل  ام  دعب  عقو  يا  الت  لعفلا  اذا  عفرلا  بجی  اذک  لعف  اهیلی  اذا ال  نا  نم  مدقت  امل  انه  اذه  حـصی  ال 
همرکا کمرکا  نا  هللا  دبع  هتبحص و  ام  دلاخ  هتیار و  له  دیز  وحن  طرـشلا  تاودا  هیفانلا و  ام  ماهفتـسالاک و  دجو  دعب  امل  الومعم  هلبق  يا 
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هل و رفغا  مهللا  ادلاخ  هنهت و  ارمع ال  هبرضا و  ادیز  وحن  ءاعدلا  یهنلا و  رمالاک و  بلط  يذ  لعف  لبق  عقو  اذا  قباسلا  مسالل  بصن  ریتخا  و 
قراسلا وحن و  مومعلا  هب  ادارم  رما  لعف  ناک  نا  اذک  عفرلا و  بجیف  هکارد  دیز  وحن  لعفلا  مسا  نم  لعف  هلوقب  زرتحا  هبذعت و  مهللا ال  ارشب 

انم ارشب  وحن ا  ماهفتسالا  هزمهک  بلغ  لعفلا  هؤالیا  ام  دعب  عقو  اذا  اضیا  هبصن  ریتخا  بجاحلا و  نبا  هلاق  هدئاملا  امهیدیا  اوعطقاف  هقراسلا  و 
هیفاکلا و حرـش  یف  لاق  هتیار  ادیز  ام  وحن  تایفانلا  نا  امک و ال و  عفرلا و  راتخملاف  فرظ  ریغب  هنیب  اهنیب و  لصفی  مل  ام  رمقلا  هعبتن  ادـحاو 

دعب عقو  اذا  اضیا  هبـصن  ریتخا  لعف و  الا  بلاغلا  یف  اهیلی  الف  طرـشلا  تاودا  هبـشت  اهنال  همرکاف  هاقلت  ادـیز  ثیح  وحن  ام  نم  هدرجم  ثیح 
فطع نم  هیف  امل  هیفاکلا  حرش  یف  لاق  هتمرکا  ارمع  ادیز و  تبرض  وحن  الوا  رقتسم  فرـصتم  لعف  لومعم  یلع  لصفالب  هل  فطاع  فرح 

انه و ل هرکذ  امک  لومعملا  یلع  سیل  فطعلاف  ذـئنیح  یهتنا و  امهفلاخت  نم  یلوا  نیتفوطعملا  نیتلمجلا  لکاشت  اهلثم و  یلع  هیلعف  هلمج 
. هنم صلختل  یلع  لدب  الت  لاق  و 

لاعفا فرـصتم  یلوقب  جرخ  هتمرکاف و  ورمع  اما  دـیز و  ماق  وحن  عفرلا  راتخملاف  مسالا  فطاعلا و  نیب  لصف  اذا  ام  لصف  الب  هلوقب  جرخ  و 
العف فوطعملا  مسالا  الت  نا  بجاحلا و  نبا  همدقم  یلع  هتکن  یف  فنـصملا  لاق  امک  اهیلع  فطعلل  ریثات  هناف ال  مذلا  حدـملا و  بجعتلا و 
افطع بصنلا  ربخلا و  ءادتبالا و  یلع  عفرلا  نیب  اریخم  نفطعاف  اهدنع  هتبرض  ادیز  اهتمرکا و  دنه  وحن  ادتبم  لوا  مسا  نع  هب  اربخم  افرـصتم 
اذـه اهرخآ و  یلا  رظنلاب  هیلعف  اهلوا و  یلا  رظنلاب  هیمـسا  اهنال  نیهجو  تاذ  لاثملا  اذـه  نم  یلوـالا  هلمجلا  یمـست  اـهتمرکا و  هلمج  یلع 

اهطبری هفوطعملا  یف  ریمض  مدعل  هیف  فطعلا  نالطبل  هتملک  ورمع  ماق و  دیزب  مهلیثمت  نم  هیلوزجلا  حرـش  یف  يدبالا  لاق  امک  حصا  لاثملا 
حصی هنع و ال  اربخ  لاثملا  اذه  یف  نوکی  نا  مزلیف  هانعم  یف  هیلع  فوطعملا  كرشی  واولاب  فوطعملا  ذا  اهیلع  فوطعملا  ادتبمب 

هحجرم و بصنلا و  بجوم  مدعل  حجر  رم  يذلا  ریغ  یف  عفرلا  اهریغ و  یف  رفتغی  ام ال  عباوتلا  یف  رفتغی  هلعل  یهتنا و  دقف  دـق  طبارلاب و  الا 
اهنولخدی ندع  تانج  یلاعت  هلوقب  در  بصنلا و  مهضعب  عنم  هتبرـض و  دیز  وحن  هنم  یلوا  ریدقتلا  مدع  نیرمالا و  يوتـسم  عفرلا و  بجوم 

. دعرلا
کل و حبی  مل  ام  كرتا  يا  عد  لعفا و  کل  حیبا  امف 

بوصنملا نایبل  بابلا  نال  بجاحلا  نبا  عنـص  نم  لاق  امک  نسحا  هحوجرم  مث  ءاوسلا  یلع  هزئاـج  مث  هراـتخم  مث  بصنلا  بجاو  همیدـقت 
. یهتنا هنم 

يا هفاضاب  وا  رج  فرحب  لعفلا  نع  هب  لوغشم  ریمض  لصف  رکذ و  امل  اهنع  عفرلا  بجاو  رخؤی  نا  یغبنی  ناک  و 
رم دیز  اذاف  تجرخ  وحن  یف  عفرلا  کمرکا و  هاخا  تیار  وا  هب  تررم  ادیز  نا  وحن  یف  بصنلا  بجیف  يرجی  یـضم  امیف  لصوک  فاضمب 

یلع نارمالا  زوجی  هاـخا و  تیار  وا  هب  تررم  دـیز  وحن  یف  عفرلا  هاـخا و  رظنا  وا  هب  ررما  ادـیز  وحن  یف  بصنلا  راـتخی  هوخا و  ورمع و  هب 
هظفل رهاظلا ال  ینعم  نم  لعفلا  ردقی  معن  اهراد  یف  هاخا  تیار  وا  هب  تررم  دیز  اهتمرکا و  دنه  وحن  یف  ءاوسلا 

ریغ فصولا  فالخب  ادـغ  وا  نالا  هبراض  تنا  ادـیز  وحن ا  لصح  عنام  کی  مل  نا  مدـقت  اـمیف  لـعفلاب  لـمع  اذ  افـصو  باـبلا  اذ  یف  وس  و 
مسالل عباتب  هلصاح  هقلع  ماللا و  فلالا و  هلـصک  عنام  هیف  لصاحلا  وا  لعفلا  مساک  فصولا  ریغ  لماعلا  وا  یـضاملا  ینعمب  يذلاک  لماعلا 

طرش هاخا و  تبرض  ادیز  کلوقک ا  هاخا  ارمع و  تبرـض  ادیز  کلوقف ا  لعفلل  لغاشلا  عقاولا  مسالا  سفنب  هلـصاح  هقلعک  لعفلل  لغاشلا 
ادـیز اک  نایب  فطع  نوکی  نا  فاشترالا  یف  داز  هبحی و  الجر  تیار  ادـیز  اکاتعن  وا  انلثم  امک  واولاـب  اـفطع  عباـتلا  نوکی  نا  لیهـستلا  یف 

هاخا ارمع  تبرض 

هموزلو لعفلا  يّدعت 

لصت نأ  يّدعملا  لعفلا  ۀمالع 
لمع وحن  هب  ٍردصم  ریغ  امه 
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بنی مل  نإ  هلوعفم  هب  بصناف 
بتکلا تّربدت  وحن  ٍلعاف  نع 
متح يّدعملا و  ریغ  ّمزالو 

مهنک ایاجسلا  لاعفأ  موزل 
اسنعقا یهاضملا  ّللعفا و  اذک 

اسند وأ  ًۀفاظن  یضتقا  امو 
يّدعملا عواط  وأ  ًاضرع  وأ 

اّدتماف هّدمک  ٍدحاول 
ّرج فرحب  ًامزال  ّدعو 

ّرجنملل بصّنلاف  فذح  نإو 
درّطی نإ  ّنأ و  یف  ًالقن و 

اودی نأ  تبجعک  ٍسبل  نمأ  عم 
نمک ًینعم  ٍلعاف  قبس  لصألاو 

نمیلا جسن  مکراز  نم  نسبلأ  نم 
ارع ٍبجومل  لصألا  مزلیو 

يری دق  امتح  لصألا  كاذ  كرتو 
ّرضی مل  نإ  زجأ  ٍۀلضف  فذحو 

رصح وأ  ًاباوج  قیس  ام  فذحک 
املع نإ  اهبصاّنلا  فذحیو 

امزتلم هفذح  نوکی  دقو 
لمع وحن  هب  لعفلا  کلذـل  ردـصم  ریغ  یلع  دوعت  اـهلصت  نا  هب  لوعفملا  یلا  زواـجملا  يا  يدـعملا  لـعفلا  همـالع  لـیعافملا  بتر  هیف  و 

يا ادیز  هتبرـض  وحن  يدـعتملاب  لصوت  اهناف  ردـصملا  ءاه  نم  اهب  زرتحا  هردـصم و  ریغ  یلع  دوعت  ءاه  هب  لصتف  هتلمع  ریخلا  لوقت  کناف 
. مایقلا ياهتمق  وحن  مزاللاب  برضلا و 

نع ءانغتسالا  مامتلاب  دارملا  هیفاکلا و  حرش  یف  لاق  توقمم  وهف  تقمک  مات  لوعفم  مسا  هنم  غاصی  نال  حلـصی  نا  اضیا  هتمالع  نم  همتت و 
هیلع بوضغم  وهف  ورمع  یلع  تبضغک  امزال  یمسی  رج  فرح  یلا  رقتفم  لوعفم  مسا  هنم  غیص  ولف  رج  فرح 

لعفلا ریغ  مزال  لعف  عفر و  لعاف  نع  بان  نا  هنا  مولعم  بتکلا و  تربدـت  وحن  لعاف  نع  بنی  مل  نا  هیلا  زواـجت  يذـلا  هلوعفم  هب  بصناـف 
. رج فرحب  دعتم  دعتم و  ریغ  رصاق و  اضیا  هل  لاقی  ردصم و  ریغ  ریمض  هب  لصتی  يذلا ال  وه  يدعملا و 

نزو یلع  ناـک  اـم  موزل  متح  اذـک  فرـش و  مرک و  فرظ و  هلکا و  رثک  اذا  مهنک  هعیبطلا  یه  هیجـس و  عمج  ایاجـسلا  لاـعفا  موزل  متح  و 
للعفاب و قحلا  ام  اذـک  مجنرحا و  وه  اسـسنعقا و  یهاضملا  للنعفا  اذـک  نامطا و  رعـشقاک و  هیناثلا  دـیدشت  یلوالا و  ماللا  فیفختب  لـلعفا 

یضتقا وا  سجن  خسو و  سندک و  اسند  وا  فظن  رهطک و  هفاظن  یضتقا  ام  موزل  متح  اذک  ابنرحا و  دهوکاک و  للنعفا 
جرحدـتف و هـتجرحد  ادـتماف و  هدـمک  دـحاول  يدــعملا  لـعفلا  لـعاف  هلعاـف  عواـط  وا  حرف  ءيرب و  ضرمک و  مزـال  ریغ  ینعم  يا  اـضرع 

یلا امزال  العف  دع  اهاستکاف ر و  هبج  ادیز  توسک  وحن  دحاول  ایدعتم  ناک  نینثال  يدعملا  عواط  ناف  لعافلا  لعف  لوعفملا  لوبق  هعواطملا 
. هتحرف وحن  فیعضتلاب  ادیز و  تبهذا  وحن  هزمهلاب  اضیا  هدع  کمودقب و  تحرف  مداق و  کنا  نم  تبجع  وحن  رج  فرحب  هب  لوعفملا 
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نورمت هلوقک  عامـسلا  یلع  هیف  رـصتقی  برعلا  نع  القن  لب  اسایق  سیل  فذـحلا  اذـه  مث  رجنملل  تباـث  بصنلاـف  رجلا  فرح  فذـح  نا  و 
عباصالا فکالاب  بیلک  تراشا  هلیبق  رش  سانلا  يا  لیق  اذا  هلوقک  رجلا  یقبی  فذحی و  دق  مارح و  اذا  یلع  مکمالک  اوجوعت  مل  رایدلا و 

يا مئاق  کنا  تبجع  هیدلا و  اوطعی  يا  اودی  نا  تبجعک  سبل  نما  عم  هیلع  ساقی  درطی و  نیتیردصملا  نا  نا و  یف  رجلا  فرح  فذـح  و 
لوق دیؤی  فنـصملا و  لاق  یئاسکلا  لیلخلا و  دنع  رج  ءارفلا و  هیوبیـس و  دنع  بصن  ذـئنیح  نا  نا و  لحم  مئاق و  کنا  نم  اودـی و  نا  نم 

هبیبح نوکت  نا  یلیل  ترز  ام  و  : » شفخالا هدشنا  ام  لیلخلا 
« هبلاط انا  اهب  نید  یلا و ال 

نوکی نا  لمتحی  ذا  موقت  نا  یف  تبغر  وحن  فذـحلا  درطی  مل  سبللا  نمؤی  مل  ناف  رج  لـحم  یف  اـهنا  ملعف  نوکت  نا  یلع  فوطعملا  رجب 
لماتف ءاسنلا  نهوحکنت  نا  نوبغرت  یلاعت و  هلوقب  لکشی  الف  دورولا  مدع  سایقلا  يا  دارطالا  مدع  نم  مزلی  نع و ال  فوذحملا 

کلذب قلعتی  ام  لیعافملا و  بتر  یف  لصف 
ادیز هبوث  نسبلا  زاج  مث  نم  نمیلا و  جسن  مکراز  نم  نسبلا  کلوق  نم  نمک  کلذک  سیل  الوعفم  ینعم  لعاف  وه  لوعفم  قبـس  لصالا  و 

یناثلا ناک  وا  ارمع  ادیز  تیطعا  وحن  یناثلاب  لوالا  سبل  فیخ  ناک  دجو  يا  يرع  بجومل  لصالا  اذه  مزلی  رادلا و  اهبر  نکـسا  عنتما  و 
ناک بجومل  يری  دق  امتح  لصالا  كاذ  كرت  امهرد و  کتیطعا  وحن  ارمـضم  لوالا  ارهاظ و  وا  امهرد  الا  ادیز  تیطعا  ام  وحن  اروصحم 

یناثلا یلع  دوعی  ریمـض  هیف  وا  ادـیز  هتیطعا  مهردـلا  وحن  ارمـضم  یناثلا  ارهاظ و  وا  ادـیز  الا  مهردـلا  تیطعا  ام  وحن  اروصحم  لوالا  ناک 
زجا هراقتحاک  يونعم  اما  زاجیالا و  لصاوفلا و  بسانتک  یظفل  اما  ضرغل  نظ  یلوعفم  دحا  نکی  مل  ناب  هلضف  لوعفم  فذح  مدقت و  امک 

. هلداجملا یلسر  انا و  نبلغال  هللا  بتک  هرقبلا  اولعفت  نل  اولعفت و  مل  ناف  یحضلا  یلق  ام  کبر و  کعد  ام و  وحن 
حتفب رضی  مل  نا  اذه  و 

ام وحن  تبرـض و  نم  لاق  نمل  ادـیز  کلوقک  زجی  مل  رـصح  ام  وا  لئاسل  اباوج  قیـس  ام  فذـحک  رـض  يا  راض  ناـف  ءارلا  فیفخت  هلوا و 
فذحی ادیقم و  هیفن  دوصقملا  اقلطم و  برـضلا  یفن  مزل  یناثلا  نم  فذـح  ول  باوج و  لصحی  مل  لوالا  نم  فذـح  ولف  ادـیز  الا  تبرض 

هیلاقم وا  دـیرت  ياهکم  جـحلل  بهات  نمل  کلوقک  تناک  هیلاح  هنیرق  مث  ناک  ناـک  اـملع  نا  ازاوج  هلـضفلا  بصاـنلا  يا  اهبـصانلا  لـعفلا 
یف امک  بوصنملا  دعب  ام  هرسف  ناک  امزتلم  هفذح  نوکی  دق  تبرض و  نم  لاق  نمل  ادیزک 

اوتئا يا و  ءاسنلا  مکل  اریخ  اوهتنا  هارجم ك  ایراج  وا  لسرا  يا  رقبلا  یلع  بالکلاک  الثم  وا  ءادن  ناک  وا  لاغتشالا  باب 

لمعلا یف  عزانتلا 

لمع ٍمسا  یف  ایضتقا  نالماع  نإ 
لمعلا امهنم  دحاوللف  لبق 

هرصبلا لهأ  دنع  یلوأ  یناثلاو 
هرسأ اذ  مهریغ  ًاسکع  راتخاو 

ام ریمض  یف  لمهملا  لمعأو 
امزتلا ام  مزتلا  هاعزانت و 

اکانبا ءیسی  نانسحیک و 
اکادبع ایدتعا  یغب و  دقو 

المهأ دق  ٍلّوأ  عم  ءیجت  الو 
اله وأ  عفر  ریغل  ٍرمضمب 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 786 

http://www.ghaemiyeh.com


ربخ ریغ  نکی  نإ  مزلا  هفذح  لب 
ربخلا وه  نکی  نإ  هترّخأو 

اربخ ّریمض  نکی  نا  رهظأو 
ارّسفملا قباطی  ام  ریغل 

اخأ یناّنظی  ّنظأ و  وحن 
اخّرلا یف  نیوخأ  ًارمع  ًادیز و 

امهنع رخاتم  دحاو  لومعم  یلا  رخالل  ادـکؤم  امهدـحا  سیل  نالماع  هجوتی  نا  یتایـس  امم  ذـخؤی  امک  وه  لامعالا و  باب  اضیا  یمـسی  و 
. هیلوعفملاب ادیز  بلطی  تمرکا  تبرض و  نم  دحاو  لکف  ادیز  تمرکا  تبرض و  وحن 

اناک ابصن و  رخالا  اعفر و  امهدحا  بلط  وا  ابصن  وا  اعفر  لمع  مسا  یف  ابلط  يا  ایضتقا  لعف  مسا و  وا  نامسا  وا  نالعف  نالماع  نا 
تبرـض کیوبا  امهتمرکا  تیار و  كاوخا  ادعق  ماق و  لوالا  لامعا  یلع  کلذ  لاثم  یناثلا  وا  لوالا  اما  قافتالاب  لمعلا  امهنم  دحاوللف  لبق 

تبرض ینابرض و  کیوبا  تمرکا  تیار و  كاوخا  دعق  اماق و  یناثلا  لامعا  یلع  هلاثم  نیدیزلا و  ینوبرض  تبرـض و  نیدیزلا  امهتبرـض  و 
لیهستلا حرش  یف  فنصملا  طرتشا  امک  یناثلا  لامعا  هیف  طرتشیف  وه  اما  بجعتلا  لعف  ریغ  یف  اذه  نودیزلا و  ینبرـض  تبرـض و  نیدیزلا 

ادیز لقعا  نسحا و  امک  هعنم  نمل  افالخ  هیف  عزانتلا  زاوج  یف 
اذ هنوک  لاح  هفوکلا  لها  يا  مهریغ  هقبسل  لوالا  لامعا  وه  اسکع و  راتخا  هبرقل و  هرـصبلا  لها  دنع  لوالا  لامعا  نم  یلوا  ناثلا  لامعا  و 

هرکذ مزلی  امم  رمـضی  ام  ناک  نا  ابوجو  هاعزانت  ام  ریمـض  یف  رهاظلا  مسالا  یف  لمعلا  نم  لمهملا  لمعا  هیوق و  هعامج  بحاـص  ياهرـسا 
نسحی و هیف  عزانت  اکانباف  اکانبا  ءیـسی  نانـسحیک و  امهریغ  ریکذـتلا و  دارفالا و  یف  رهاظلل  ریمـضلا  هقباطم  نم  امزتلا  ام  مزتلا  لعافلاک و 

هجاحلل رکذلا  لبق  رامضالاب  لابی  مل  لعافلا و  نسحی  یف  رمضا  هیف و  ءیسی  لمعاف  ءیسی 
فذـح زاوج  نم  هبهذـم  یلع  ءانب  كانبا  ءیـسی  نسحی و  یئاـسکلا  زوجف  نویفوکلا  اذـه  لـثم  زاوج  عنم  دـیز و  ـالجر  هبر  یف  اـمک  هیلا 

وحن ارخؤم  لعافلا  ریمـضب  یتؤی  نا  اضیا  ءارفلا  زوج  رهاظلا و  مسالا  یلا  اعم  نیلماـعلا  هجوت  نم  هبهذـم  یلع  ءاـنب  ءارفلا  هزوج  لـعافلا و 
روذحم یناثلا و ال  یف  رمـضا  لوالا و  هیف  لمعاف  يدتعا  یغب و  هیف  عزانت  اکادبعف  اکادبع  ایدتعا  یغب و  دـق  امه و  كانبا  ءیـسی  نسحی و 

ردن دیز و  هتبرض  ینبرض و  وحن  هرامضا  اضیا  بجو  بوصنم  یلا  یناثلا  جاتحا  لوالا و  تلمعا  ناف  هبترلا  یف  مدقتم  یلا  ریمـضلا  عوجرل 
هلوق

عفرلا ریغ  ریمض  ياهفذح  لب  الهوا  عفر  ریغل  رمضمب  لمعلا  نم  المها  دق  لوا  عم  ءیجت  هعاعش و ال  اوحمل  مه  اذا  نیرظانلا  یشعی  ظاکعب 
یف هب  ءیجملا  ردن  دیز و  ینبرض  تبرـض و  وحن  نظل  لوا  لوعفم  ریغ  ربخ و  ریغ  ناک  سبل و  یف  هفذح  عقوی  مل  ناب  هلـضف  نکی  نا  مزلا 
یف هفذـح  عقوا  وا  نظل  لوالا  لوعفملا  وا  نظ  وا  ناکل  ربخلا  وه  ناک  ناب  هدـمع  ریمـضلا  کـلذ  نکی  نا  اـبوجو  هنرخا  هنرمـضا و  هلوق و 
یلع ناعتـسا  تنعتـسا و  اهایا و  دنه  اقلطنم  ینتنظ  هقلطنم و  تننظ  هایا و  املاع  ادیز  تننظ  یننظ و  هایا و  اقیدص  دیز  ناک  تنکک و  سبل 

. هب دیز 
یلا بجاـحلا  نبا  لـیلد و  هیلع  لد  نا  هفذـح  زاوج  یلا  رخآ  لـعافلاک و  همیدـقت  زاوج  یلا  لوـالا  لوعفملا  ربخلا و  یف  مهـضعب  بهذ  و 

نا لمهملا  لعفلا  لوعفم  رهظا  لب  رمـضت  ارهاظ و ال  امـسا  هب  یتا  الا  فذح و  هنیرق  تدـجو  نا  هنا  یلا  شفخالا  وارهاظ  امـسا  هب  نایتالا 
عزانتملا وه  نیسلا و  رسکب  ارسفملا  قباطی  ام  ریغل  لصالا  یف  اربخ  رمضا  ول  ریمض  نکی 

الوعفم هبلطی  هنال  نظا  هیف  عزانت  نیوخاف  اخرلا  یف  نیوخا  ارمع  ادیز و  اخا  ینانظی  نظا و  وحن  درفم  نع  اربخ  ریمضلا  ینثم و  ناک  ناب  هیف 
هب تیتا  ولف  لوعفم  یلا  جاتحی  ینانظی  یقب  نظا و  وه  لوالا و  هیف  لـمعاف  اـیناث  ـالوعفم  هبلطی  هنـال  یناـنظی  ادـیز و  لوـالا  هلوعفم  ذا  اـیناث 

اریمـض هب  تیتا  ول  نیوخا و  وه  هیلع و  دوعی  امل  قباطم  ریغ  ءایلل  اقباطم  ناکل  نیوخا  ارمع  ادـیز و  هایا  یناـنظی  نظا و  تلقف  ادرفم  اریمض 
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هلئـسملا نا  تملع  دـق  راهظالا و  نیعتف  هنع  ربخ  وه  يذـلا  ءایلا  قباطی  مل  هقباطل و  نیوخا  ارمع  ادـیز و  امهایا  یناـنظی  نظا و  تلقف  ینثم 
رهاظ یف  لمع  دق  نیلماعلا  نم  الک  نال  عزانتلا  باب  نم  تسیل  ذئنیح 

ۀسمخلا لیعافملا 

هب لوعفملا  لخدم ؛

: هسمخ لیعافملا  لصف :
همکح قبس  دق  و  هب : لوعفملا  اهدحا 

قلطملا لوعفملا 
نم ناّمزلا  يوس  ام  مسا  ردصملا 

نمأ نم  ٍنمأک  لعفلا  یلولدم 
بصن ٍفصو  وأ  ٍلعف  وأ  هلثمب 

بختنا نیذهل  ًالصأ  هنوکو 
ددع وأ  نیبی  ًاعون  وا  ًادیکوت 

دشر يذ  ریس  نیتریس  ترسک 
ّلد هیلع  ام  هنع  بونی  دقو 
لذجلا حرفا  ّدجلا و  ّلک  ّدجک 

ادبا دّحوف  ٍدیکوتل  امو 
ادرفأ هریغ و  عمجا  ّنثو و 

عنتما دّکؤملا  لماع  فذحو 
عسّتم ٍلیدل  هاوس  یفو 

الدب تآ  عم  ّمتح  فذحلاو 
الدناک ذللا  ًالدنک  هلعف  نم 

اّنم اّمإک  ٍلیصفتل  امو 
اّنع ثیح  فذحی  هلماع 

درو ٍرصح  زذو  ّرّرکم  اذک 
دنتسا ٍنیع  مسال  ٍلعف  بئان 

ادّکؤم هنوعدی  ام  هنمو 
ادتبملاف هریغ  وأ  هسفنل 

افرع فلأ  ّیلع  هل  وحن 
افرص اقح  تنأ  ینباک  ناثلاو 
هلمج دعب  هیبشتلا  وذ  كاذک 

هلضع تاذ  ءاکب  ًاکب  یلک 
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هیلع عقی  هنال  اقلطم  یمس  هددع و  وا  هعونل  نیبملا  وا  هلماعل  دکؤملا  هلضفلا  ردصملا  یتایـس  امم  ذخؤی  امک  وه  و  قلطملا : لوعفملا  یناثلا 
. بجاحلا نبا  يرشخمزلا و  هب  لوعفملا  یلع  همدق  هلعلا  هذهل  رج و  فرحب  دییقت  ریغ  نم  لوعفملا  مسا 

ثدحلا وه  لعفلا و  یلولدم  نم  نامزلا  يوس  ام  یلع  لدـی  مسا  وهف  ردـصملا  اما  نامزلا و  ثدـحلا و  نیئیـش  یلع  لدـی  لعفلا  نا  ملعا  و 
یسوم هللا  ملک  ءارسالا و  اروفوم  ءازج  مکؤازج  منهج  ناف  وحن  بصن  فصو  وا  لعف  وا  ردصمب  ياهلثمب  نما  نم  نماک 

. ابرض بورضم  وه  تافاصلا و  افص  تافاصلا  ءاسنلا و  امیلکت 
نمـضتی عرف  لک  نـال  ریتخا  يا  بختنا  يذـلا  وه  نییرـصبلا  رثکا  بهذـم  وه  فصولا و  لـعفلل و  يا  نیذـهل  الـصا  ردـصملا  ياهنوک  و 

لصا لعفلا  لعفلل و  لصا  ردصملا  نا  یلا  نییرصبلا  ضعب  بهذ  هنود و  کلذک  ردصملا  یلا  هبـسنلاب  فصولا  لعفلا و  هدایز و  لصالا و 
عم رکذ  اذا  ردصملا  نیبی  ادیکوت  ردـصملل  لصا  لعفلا  نا  یلا  نویفوکلا  هسارب و  لصا  لعفلا  ردـصملا و  نم  الک  نا  یلا  رخآ  فصولل و 

نیتریس ترسک  ددع  وا  هیلا  فیضا  وا  فیضا  وا  فصو  اذا  نیبی  اعون  وا  اعوکر  عکراک  هلماع 
ضعب هتبرـضک  هیفاکلا  یف  امکـضعب  دجلا و  لک  دـجک  هیلا  فاضم  لکک  لد  هیلع  ام  هنع  بونی  دـق  يرقهقلا و  تعجر  دـشر و  يذ  ریس 

امکهیلا هراشا  وا  هریمـض  وا  هتلآ  وا  هددع  وا  هنم  عون  یلع  لادلا  هفـصو و  حرفلا و  ياهمجعملاب  لذجلا  حرفا  وحن  هفدارم  اذـک  برـضلا و 
هدئاملا ادحا  هبذعا  اطوس ال  هتبرض  رونلا  هدلج  نینامث  مهودلجاف  يرقهقلا  عجر  ءامصلا و  لمتـشا  ریـسلا و  نسحا  ترـس  وحن  هیفاکلا  یف 

نم مکتبنا  هللا  وحن و  نیع  مسا  السغ و  لستغا  وحن  ردصم  مسا  هثالث  وه  هتدام و  یف  هکراشی  ام  اضیا  هنع  بونی  برـضلا و  کلذ  تبرض 
ینثی و لعفلا ال  لعفلا و  ریرکت  هلزنمب  هنال  ادبا  دحوف  دـیکوتل  ام  لمزملا و  الیتبت  هیلا  لتبت  وحن و  رخآ  لعفل  ردـصم  حونلا و  اتابن  ضرالا 

هانعم ریرقت  هلماع و  هیوقت  هب  دصقی  هنال  هیفاکلا  حرـش  یف  لاق  عنتما  دکؤملا  ردصملا  لماع  فذـح  ادرفا و  هریغ و  عمجا  نث و  عمجی و  ال 
بانم بئان  هیف  ردـصملا  امنا  ءیـش و  یف  دـیکوتلا  نم  سیل  هناـب  در  اـیعر و  ایقـس و  وحن  یف  هئیجمب  هنبا  هضقن  کلذـل و  فاـنم  هفذـح  و 

نیب هنیب و  عمجلا  عنتمی  تادکؤملا  نم  ءیش  امهنیب و ال  عمجلا  زاوج  مدع  کلذ  یلع  لدی  هنم و  ضوع  وهف  هیلع  لدی  ام  یلع  لاد  لماعلا 
. دکؤملا

امودق هرفـس  نم  مدق  نمل  اعیرـس و  اریـس  ترـس  ریـس  يا  لاق  نمل  کلوقک  هبـصن  یلع  یقبیف  عستم  هیلع  لیلدل  هاوس  لماع  فذـح  یف  و 
: رعاشلا لوق  یف  ذللا  الدنک  رمالا  یف  اسایق  ارکش و  ادمح و  وحن  یف  اعامس  هلعف  نم  الدب  تآ  ردصم  عم  متح  لماعلل  فذحلا  اکرابم و 

مهروما لج  سانلا  یهلا  نیح  یلع  »
« بلاعثلا لدن  لاملا  قیرز  الدنف 

امیف قرف  كؤانرق و ال  دج  دق  ایناوت و  وحن ا  خـیبوتلل  ماهفتـسالا  ایعر و  ایقـس و  وحن  ءاعدـلا  ادوعق و  امایق ال  وحن  یهنلا  یف  الدـناک و  وهف 
مدقت  امک  لعف  هل  ام  نیب  رکذ 

هل  سیل  ام  و 
اهتاماه ایحاض  مجامجلا  رذت 

قلخت  مل  اهناک  فکالا  هلب 
يا انع  ثیح  اسایق  امتح  فذـحی  هلماع  دـمحم  ءادـف  اما  دـعب و  انم  اما  هلبق ك  ام  هبقاعل  لیـصفتل  ام  كرتا و  يا  هانعم  نم  لـعف  هل  ردـقیف 
دیز وحن  نیع  مسا  یلا  دنـسم  لعف  بئان  درو  ررکم  مکحلا  یف  اذک  ءادف  نودـفت  اما  انم و  نونمت  اماف  ملعا  هللا  هیالا و  یف  ریدـقتلاف  ضرع 

. اریس ریسی  يا  اریس  اریس 
عفرلا بجو  ینعم  مسا  یلا  دنتسا  ناف  اریس  تنا  امنا  اریـس و  الا  تنا  ام  وحن  دنتـسا  نیع  مسال  لعف  بئان  درو  امناب  وا  الاب  رـصح  وذ  اذک  و 

ياهنوعدی ام  امتح  هلماع  فذح  يذلا  ردصملا  نم  ياهنم  دیربلا و  ریـس  كریـس  امنا  ریـس و  ریـس  كرما  وحن  نیتروصلا  یف  هیربخلا  یلع 
مهرد فلا  یلع  هل  وحن  هریغ  اهل  لمتحم  هلمج ال  دعب  عقو  ام  هسفنل  دکؤملا  وه  لوالاف و  ياهب  ادتبملاف  هریغ  وا  هسفنل  اما  ادـکؤم  هنومـسی 
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ردصملا اذه  مدقت  زوجی  لیهـستلا و ال  یف  لاق  افرـص  اقح  تنا  ینباک  هریغ  لمتحم  اهل  هلمج  دعب  عقو  ام  هریغل  دکؤملا  وه  ناثلا و  افرع و 
هانعمب مسا  یلع  هلمتشم  هلمج  دعب  عقاولا  هیبشتلا  وذ  كاذک  جاجزلل  اقافو  هلبق  یتلا  هلمجلا  یلع 

ام یلع  لمتشت  مل  هلمج  دعب  عقاولا  رامح و  توص  هتوصک  درفم  دعب  عقاولا  فالخب  هیهاد  هبحاص  ياهلضع  تاذ  ءاکب  اکب  یلک  هبحاص  و 
. یلکثلا ءاکب  ءاکب  اذهک  رکذ 

هیفاکلا حرش  یف  هلاق  کب  اذئاع  تمصتعا  وحن  هعقوم  عقو  ام  هلماع  فذح  یف  ردصملاک  همتت 

هل لوعفملا 

نإ ردصملا  هل  ًالوعفم  بصنی 
ندو ًارکش  دحک  ًالیلعت  نابأ 

ذّختم هیف  لمعی  امب  وهو 
دقف ّطرش  نإ  ًالعافو و  ًاتقو 

عنتمی سیل  فرحلا و  هررجاف ب 
عنق اذ  ٍدهزلک  طورشلا  عم 

دّرجملا اهبحصی  نأ  ّلقو 
اودشنأو لا  بوحصم  یف  سکعلاو 

ءاجیهلا نع  نبجلا  دعقأ  «ال 
« ءادعألا رمز  تلاوت  ولو 

هل لوعفملا  لیعافملا  نم  ثلاثلا 
نابا نا  ردـصملا  هل  الوعفم  هنوک  لاح  بصنی  روکذـم  لعف  هلجال  لعف  ام  بجاحلا  نبا  لاق  امکوه  هلجا و  نم  هلجال و  لوعفملا  یمـسی  و 

امم اهوحن  ماللاب و  هررجاف  دقف  رکذ  امم  طرـش  نا  العاف و  اتقو و  دـحتم  لعفلا  وه  هیف و  لمعی  امب  وه  ند و  ارکـش و  دـجک  لعفلل  الیلعت 
: وحن یف  نم و  وه  لیلعتلا و  مهفی 

موی لک  يدانی  کلم  هل  »
« بارخلل اونبا  توملل و  اودل 

اهبایث مونل  تضن  دق  تئجف و  »
« لضفتملا هسبل  الا  رتسلا  يدل 

هزه كارکذل  ینورعتل  ینا  «و 
« رطقلا هللب  روفصعلا  ضفتنا  امک 

املک بشعلل و  وا  ءاملل  دـیز  يرـس  وحن  اهماقم  موقی  ام  وا  ماللاب  قحا  وهف  اردـصم  لیلعتلا  هب  دـصق  ام  نکی  مل  ناف  هیفاکلا  حرـش  یف  لاق 
. اهتسبح هره  یف  رانلا  تلخد  هارما  نا  جحلا  مغ  نم  اهنم  اوجرخی  نا  اودارا 

زوجی لب  هروکذملا  طورشلا  دوجو  عم  رجلا  عنتمی  سیل  و 
یلوزجلا هبجوا  هبصن و  رثک  هفاضالا و  لا و  نم  درجملا  ماللا  يا  اهبحصی  نا  لق  هلوقب و  اهرکذ  ماسقا  یلع  کلذ  زاوج  مث  عنق . اذ  ٍدْهُِزلَک 

هیلع اودشنا  هبصن و  لق  لا و  بوحصم  یف  تباث  اهتبحص  هرثک  وه  سکعلا و  کلذ و  یف  هل  فلـس  فنـصملا و ال  خیـش  نیبولـشلا  لاق  و 
یه هرمز و  عمج  ءادعالا  رمز  تلاوت  ول  برحلا و  ياهرـصق  زوجی  دملاب و  ءاجیهلا  نع  هلجال  يا  فوخلا  يا  نبجلا  دـعقا  مهـضعب ال  لوق 
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. لیهستلا یف  هب  حرص  فاضملا و  یف  نیرمالا  ءاوتسا  همالک  نم  مهف  سانلا و  نم  هعامجلا 

افرظ یّمسملا  وه  هیف و  لوعفملا 

انّمض ناکم  وأ  ّتقو  فرظلا 
انمزأ ثکما  انهک  ٍدارّطاب  یف 

ارهظم هیف  عقاولا  هبصناف ب 
ارّدقم هوناف  الإو  ناک 

ام كاذ و  ّلباق  ٍتقو  ّلکو 
امهبم الإ  ناکملا  هلبقی 

ام ریداقملا و  تاهجلا و  وحن 
یمر نم  یمرمک  لعفلا  نم  غیص 

عقی نأ  ًاسیقم  اذ  نوک  طرشو 
عمتجا هعم  هلصأ  یف  امل  ًافرظ 

فرظ ریغ  افرظ و  يری  امو 
فرعلا یف  ٍفّرصت  وذ  كاذف 

مزل يذلا  فّرصتلا  يذ  ریغو 
ملکلا نم  اههبش  وأ  ۀّیفرظ 

ردصم ٍناکم  نع  بونی  دقو 
رثکی نامزلا  فرظ  یف  كاذو 

افرظ یمسملا  وه  هیف و  لوعفملا  لیعافملا  نم  عبارلا 
اهنمض وا  كرابم  هعمجلا  موی  وحن  اهنمـضی  مل  ام  فالخب  انمزا  ثکما  انهک  دارطاب  یف  انمـض  ناکم  وا  تقو  انحالطـصا  یف  اضیا  فرظلا 
مدقت امک  ناک  ارهظم  فصولا  لعفلا و  هلثم  ردصملا و  وه  هیف و  عقاولاب  هبصناف  رادلا  تلخد  وحن  عسوتلا  یلع  بوصنملا  وه  دارطا و  ریغب 

كاذ لباق  اصتخم  وا  امهبم  ناک  ءاوس  تقو  لک  ترس و  مک  لاق  نمل  اخسرف  وحن  اردقم  هوناف  الا  و 
هروص نایب  یف  هریغ  یلا  رقتفا  ناب  امهبم  ناک  نا  الا  ناکملا  هلبقی  ام  ذنم و  ذم و  بجاحلا  نبا  همدـقم  یلع  هتکن  یف  هنم  ینثتـسا  بصنلا و 

خسرفلا لیملاک و  ریداقملا  هیحان و  بناجک و  اههبشا  ام  راسی و  نیمی و  ماما و  فلخ و  تحت و  قوف و  یه  تسلا و  تاهجلا  وحن  هامـسم 
ياهلـصا یف  لعفل  يا  امل  افرظ  عقی  نا  اسیقم  اذ  نوک  طرـش  یمر و  نم  یمرمک  هتدام  يا  لعفلا  نم  غیـص  ام  نم  ناـک  نا  ـالا  دـیربلا و  و 

ورمع وه  مهلوقک  هیلع  ساقی  عمـسی و ال  اذاش  ناک  کلذک  عقی  مل  ناف  هامرم  تیمر  دیز و  سلجم  تسلجک  عمتجا  هعم  هیلـصالا  هفورح 
بلکلا و رجزم 

قیرطلا و قوسلا و  دجسملا و  رادلاک و  هیفرظلا  یلع  بصنلا  لبقی  هنکمالا ال  نم  رکذ  ام  ریغ  هلباقلا و  دعقم  ینم  وه  ایرثلا و  طانم  هللا  دبع 
ریغ فرعلا و  یف  فرـصت  وذ  كاذـف  رهـش  موی و  وحن  هیلا  افاضم  وا  الوعفم  وا  العاف  وا  اربخ  وا  ادـتبم  يری  ناک  فرظ  ریغ  افرظ و  يری  ام 

ناکم فرظ  نع  بونی  دق  يذلل و  نایب  ملکلا  نم  يدل  دـنعک و  فرحلاب  رجلاک  اههبـش  وا  ضوع  طقک و  هیفرظ  مزل  يذـلا  فرـصتلا  يذ 
رصعلا و هالص  هترظتنا  وحن  رثکی  نامزلا  فرظ  یف  كاذ  دیز و  برق  تسلج  وحن  هماقم  وه  میقا  فذحف و  فرظلا  هیلا  افاضم  ناک  ردصم 

وحن هماقم  نامزلا  هیلا  فاضم  نیع  مسا  ماقی  دق  هما و  هاکذ  نینجلا  هاکذ  هنم  ریدقت و  نود  افرظ  ردصملا  لعجی  دق  نیروزج و  رحن  هتلهما 
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هتبیغ هدم  يا  سیق  نب  هریبه  کملکا  ال 

هعم لوعفملا 

هعم الوعفم  واولا  یلات  بصنی 
هعرسم قیرطلا  يریس و  وحن  یف 

اذ قبس  ههبشو  لعفلا  نم  امب 
قحألا لوقلا  یف  واولاب  بصّنلا ال 
بصن فیک  وا  ٍماهفتسا  ام  دعبو 
برعلا ضعب  ٍرمضم  ٍنوک  لعفب 

قحأ ٍفعض  الب  نکمی  نإ  فطعلاو 
قسّنلا فعض  يدل  ّراتخم  بصّنلاو 
بحی فطعلا  زجی  مل  نإ  بصّنلاو 

بصت ٍلماع  رامضإ  دقتعأ  وأ 
هعم لوعفملا  لیعافملا  نم  سماخلا 

. هریغ نود  فرح  هطساوب  هیلا  لماعلا  لوصول  هریغ و  نود  یسایق  وه  له  هیف  مهفالتخال  اهنع  هرخا  و 
یف دوجوم  کلذ  لاثم  هعم و  الوعفم  هنوک  لاح  هفورح  هانعم و  هیف  مسا  وا  لعف  تاذ  هلمجل  هیلاتلا  عم  ینعمب  یتلا  واولا  یلات  مسا  بصنی 

لاق هیوبیـس و  هیلع  صن  يذـلا  حـیجرتلاب  قحالا  لوقلا  یف  واولاب  بصنلا ال  اذ  قبـس  ههبـش  لعفلا و  نم  اـمب  هعرـسم  قیرطلا  يریـس و  وحن 
ام دعب  بصنلا  يور  دق  تلق  نا  فالخ و  الب  کلذک  وه  هیلع و  مدقتی  هنا ال  قبس  هلوق  نم  مهف  رمضم و  لعفب  جاجزلا  واولاب و  یناجرجلا 
نا باوجلاف  ههبـش  وا  لعف  هقبـسی  نا  دـب  هنا ال  نم  ررق  اـم  لـطبف  دـیرث  نم  هعـصق  تنا و  فیک  ادـیز و  تنا و  اـم  وحن  فیک  وا  ماهفتـسا 

فطعلا دیرث و  نم  هعـصق  نوکت و  فیک  ادیز و  نوکت و  ام  هریدقتف  برعلا  ضعب  رمـضم  نوک  نم  لعفب  اذـه  بصن  دـق  هعفری و  مهرثکا 
فنـصملا دـنع  راتخم  هیلوعفملا  یلع  بصنلا  نیوخالاک و  دـیز  انا و  تنک  وحن  هیلوعفملا  یلع  بصنلا  نم  قحا  هیف  فعـض  الب  نکمی  نا 

الا هیف  زوجی  هل ال  اببسم  يا  لوالل  ارثؤم  ناک  ناث  لک  نا  هتدعاق  یلع  ءانب  یفاریسلا  هبجوا  ادیز و  تئج و  وحن  قسنلا  فطع  فعـض  يدل 
ام وحن  بجی  عناـمل  فطعلا  زجی  مل  نکما و  نا  هیلوـعفملا  یلع  بصنلا  هئیجم و  یف  ببـسلا  تنک  هاـنعم  ادـیز  تئج و  کـلوق  ذا  بصنلا 
یف یتایـس  هیفاکلا و  حرـش  یف  هلاق  راجلا  هداعاب  الا  رجلا  ریمـض  یلع  فطعی  ذا ال  زوجی  فاکلا ال  یلع  هفطع  نال  بصنلاب  ادـیز  کـل و 

: وحن بصت  هل  بصان  لماع  رامضا  هیلوعفملا  یلع  بصنلا  نکمی  مل  اذا  دقتعا  وا  هزاوج  رایتخا  فطعلا  باب 
ادراب ءام  انبت و  اهتفلع  »

« اهانیع هلامه  تتش  یتح 
. اهتیقس يا و 

هبجاو و فطعلا و  حـجار  هعبرا  ذـئنیح  ماـسقالاف  نیلعاـف  یلا  هراـقتفال  ورمع  دـیز و  كراـشت  وحن  بصنلا  زجی  مل  نا  فطعلا  بجی  همتت 
لاقف ینعملا  یف  لوعفم  وه  امب  فنصملا  هبقع  لیعافملا و  همتاخ  اذه  هبجاو و  بصنلا و  حجار 

ءانثتسالا

بصتنب ٍمامت  عم  الإ  تینثتسا  ام 
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بختنأ یفنک  وأ  یفن  دعبو 
عطقنا ام  بصناو  لصتا  ام  عابتإ 

عقو ّلادبإ  هیف  میمت  نعو 
امل الإ  ٍقباس  بصن  ریغو 

امدع الغ  ول  امک  نکی  دعب 
الک ٍدیکوت  تاذ  الإ  فلأو 
العلا الإ  یتفلا  الإ  مهب  ررمت 

عمف ٍدیکوتل  رّرکت ال  نإو 
عد لماعلاب  ریثأتلا  ٍغیرفت 

ینثتسا الإب  اّمم  ٍدحاو  یف 
ینغم هاوس  بصن  نع  سیلو 

مدقتلا عم  ٍغیرفت  نودو 
مزتلا هب و  مکحا  عیمجلا  بصن 

دحاوب ءیجو  ٍریخأتل  بصناو 
دئاز نود  ناک  ول  امک  اهنم 
یلع الإ  ّؤرما  الإ  اوفی  ملک 

لّوألا مکح  دصقلا  یف  اهمکحو 
ابرعم ٍریغب  ًارورجم  نثتساو 

ابسن الأب  ًینثتسمل  امب 
العجا ٍءاوس  ًيوس  ًيوسلو 

العج ٍریغل  ام  ّحصألا  یلع 
الخو سیلب  ابصان  نثتساو 
دعب ال نوکیبو  ادعبو 

درت نإ  نوکی  یقباسب  ررجاو 
دری دق  ّرارجناو  بصنا  ام  دعبو 

نافرح امهف  اّرج  ثیحو 
نالعف ابصن  نإ  امه  امک 

ام بحصت  اشاح و ال  الخکو 
امهظفحاف اشحو  شاح  لیقو 

امب فنصملا و  دنع  اهب  بصتنی  باجیا  مامت و  عم  الا  تنثتـسا  ام  ددعتم  نم  امکح  وا  هقیقح  اهتاوخا  يدحا  وا  الاب  جارخا  وه  ءانثتـسالا و 
وه یفنک و  وه  ام  وا  یفن  دعب  عقو  نا  رجحلا و و  سیلبا  الا  نوعمجا  مهلک  هکئالملا  دجسف  وحن  جاجزلا  دنع  ردقمب  یفاریسلا و  دنع  اهلبق 

مهل نکی  مل  وحن و  لک  نم  ضعب  لدـب  هنم  لدـب  هنا  یلع  هبارعا  یف  هنم  ینثتـسملل  لصتا  اـم  عاـبتا  ءاـتلا  حـتفب  بختنا  ماهفتـسالا  یهنلا و 
لاق بصنلا  زوجی  رجحلا و  نولاـضلا  ـالا  هبر  همحر  نم  طـنقی  نم  دوه و  کـتارما  ـالا  دـحا  مکنم  تفتلی  ـال  رونلا و  مهـسفنا  ـالا  ءادـهش 
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. سکع ءانثتسالا و ال  یلع  بصنلا  هیف  زاج  عابتالا  هیف  زاج  ام  لک  ساحنلا  نبا  لاق  دیج  یبرع  وه  فنصملا و 
: مهرعاش لاق  عقو  لادبا  هیف  میمت  نع  ءاسنلا و  نظلا  عابتا  الا  ملع  نم  هب  مهل  ام  وحن  ابوجو  عطقنا  ام  بصنا  و 

سینا اهل  سیل  هدلب  «و 
« سیعلا الا  ریفاعیلا و  الا 

عفاش و نویبنلا  الا  نکی  مل  اذا  هعافـش  هنم  نوجری  مهناف  ناسح  لوقک  یتای  دـق  یفنلا  یف  هعابتا  ياهنم  ینثتـسملا  یلع  قباـس  بصن  ریغ  و 
: هلوقک درو  نا  رتخا  هبصن  نکل 

هعیش دمحا  لآ  الا  یل  ام  «و 
« بهذم قحلا  بهذم  الا  یل  ام  و 

امدـع الا  ول  امک  دـعب  ام  نکی  هیف  لمعلل  يا  دـعب  امل  الا  قباس  غرفی  نا  موقلا و  ادـیز  الا  ماق  وحن  بصنلا  ریغ  زوجی  ـالف  باـجیالا  یف  اـما 
الا غلا  عرولا و  الا  اکز  له  يدهلا و  الا  عبتی  یتف ال  الا  رزت  الک  ههبش  وا  یفن  دعب  الا  عقی  کلذ ال  اهلبق و  ام  هیضتقی  ام  بسح  یلع  برعیف 

: هلوقک العلا  الا  یتفلا  الا  مهب  ررمت  الک  همودعملاک  اهلعجاف  افطاع  تلت  وا  اهلبق  امل  لثامم  مسا  اهالت  یتلا  یه  دیکوت و  تاذ 
هلمع الا  کخیش  نم  کل  ام  »

« هلمر الا  همیسر و  الا 
وا ناک  امدقم  ینثتسا  الاب  امم  دحاو  یف  عد  الا  لبق  عقاولا  لماعلاب  ریثاتلا  فذح  ناب  هنم  ینثتـسملا  نم  غیرفت  عمف  دیکوتل  الا ال  ررکت  نا  و 

بصن هنم  ینثتسملا  یلع  تاینثتـسملا  عیمجل  مدقتلا  عم  غیرفت  نود  ارکب و  الا  ارمع  الا  دیز  الا  ماق  ام  وحن  ینغم  هاوس  بصن  نع  سیل  ال و 
تاینثتسملا عیمجل  ریخاتل  بصنا  موقلا و  ادلاخ  الا  ارمع  الا  ادیز  الا  ماق  وحن  اهنم  ءیـش  یف  رثؤی  لماعلا  عدت  مزتلا و ال  هب و  مکحا  عیمجلا 

یضتقی ثیح  هعفرا  هبصناف و  هیلع  دئاز  نود  هدحو  ناک  ول  امک  ابرعم  اهنم  دحاوب  ءیج  هلوق و  یف  رکذ  ام  ریغ  یف  اهلک  هنم  ینثتسملا  نع 
نکی مل  ول  ذا  عیمجلا  بصنب  ادلاخ  الا  ارمع  الا  ادـیز  الا  اوماق  یناثلا و  بصن  لوالا و  عفرب  یلع  الا  ؤرما  الا  اوفی  ملک  مدـقت  ام  یلع  کلذ 
مکح دـصقلا  یف  ضعب  نم  اهـضعب  ءانثتـسا  نکمی  مل  اذا  تاینثتـسملا  نم  لوالا  ینثتـسملا  دـعب  ام  يا  اهمکح  هبـصن و  بجول  لوـالا  ـالا 

بجوم ریغ  نم  ءانثتـسا  ناک  ناب  الخاد  ناک  نا  کلذک و  هدـعب  امف  بجوم  نم  ءانثتـسا  لوالا  ناک  ناب  اجراخ  ناک  ناف  لوالا  ینثتـسملا 
امم دحاو  لک  ینثتسا  نینثا  الا  هسمخ  الا  هرشع  الا  نیرشع  الا  نوعبرا  يدنع  هل  وحن  ضعب  نم  اهضعب  ءانثتسا  نکما  ناف  کلذک  هدعب  امف 

ارورجم نثتـسا  یفاکلا و  حرـش  یف  هلاق  ءانثتـسالا  دعب  یقابلا  وه  عمتجملاف  عافـشالا  یلا  طاقـسالا  دعب  یقابلا  مض  راتوالا و  طقـسا  وا  هلبق 
لـصالا یف  هعوضوم  اهنوکل  مدـقت و  ام  یلع  عابتا  هرایتخا و  بصن و  بوجو  نم  ابـسن  الاب  ینثتـسمل  امب  ابرعم  هنوک  لاح  هل  هتفاضال  ریغب 

اروصقم و نیـسلا  رـسکب  يوسل  نبت و  مل  اذـهلف  اهانعم  هنمـضتم  نکت  مل  هریاغملا و  هانعم  يذـلا  جارخالا  یف  الا  تکراش  هریاغملا  هداـفال 
ینثتـسملل بسن  امب  بارعا  ءانثتـسا و  نم  العج  ریغل  ام  حصالا  لوقلا  یلع  العجا  ادودمم  اهحتفب  ءاوس  اروصقم و  اهمـضب  يوس  ادودمم و 

هلوق یفنمب  هرورجم  اهدوروب  فنـصملا  هدر  هرورـضلا و  یف  الا  هنع  جرخت  افرظ و ال  الا  لمعتـست  اهنا ال  هیوبیـس  لوقحـصالا  لباقم  الاب و 
: هلوق یف  العاف  اهسفنا و  يوس  نم  اودع  یتما  یلع  طلسی  نا ال  یبر  توعد  (ص )

نایرع وه  یسما و  رشلا و  حبصا  املف  »
« اوناد امک  مهاند  ناودعلا  يوس  قبی  مل  و 

: هلوق یف  ادتبم  و 
يرتشت وا  همیرک  عابت  اذا  «و 

« يرتشملا تنا  اهعئاب و  كاوسف 
: هلوق یف  سیلل  امسا  و 
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اهنیب ینیب و  سیل  یلیل  كرتا  «ا 
« روبصل اذا  ینا  هلیل  يوس 

رتتـسم اهمـسا  اهربخ و  هنا  یلع  سیلب  ینثتـسملل  ابـصان  نثتـسا  ماشه و  نبا  هراتخا  الیلق و  ریغک  ابلاغ و  افرظ  لمعتـست  اهنا  یناـمرلا  لاـق  و 
ادـعب و ینثتـسملا  ادـیز و  الخ  موقلا  ماق  وحن  الخ  اذـک  رفظلا و  نسلا و  سیل  هولکف  هیلع  یلاعت  هللا  مسا  رکذ  مدـلا و  رهنا  ام  ص )  ) هلوقک

: وحن درت  نا  ادع  الخ و  امه  نوکی و  یقباسب  ررجا  سیلک و  اهمسا  ادیز و  نوکی  موقلا ال  ماق  وحن  اضیا  اذک  دعب ال  نئاکلا  نوکیب 
امنا كاوس و  وجرا  هللا ال  الخ  »
« اکلایع نم  هبعش  یلایع  دعا 

ارْسَا التق و  مهّیخ  انحبا  »
« ریغصلا لفطلا  ءاطمشلا و  ادع 

ۀلخادلا امذا  نالعف  امهنال  امتح  امهب  بصنا  ام  دعب  اعقو  نا  و 
: هلوقک هیلعفلا  لمجلا  یلع  الا  لخدت  یه ال  هیردصم و  امهیلع 

لطاب هللا  الخ  ام  ءیش  لک  الا  »
« لئاز هلاحم  میعن ال  لک  و 
یّننال ینادع  ام  یمادنلا  لمی  »

« علوم یمیدن  يوهی  يذلا  لکب 
ابـصن نا  امه  امک  رجلل  ناـفرح  اـمهف  ارج  ثیح  هدـئاز و  اـم  نا  یلع  یعبرلا  یمرجلا و  شفخـالا و  هاـکح  دری  دـق  ذـئنیح  اـمهب  رارجنا  و 

ینزاملا دربملا و  دنع  اشاح  قبس  امم  کلذ  ریغ  هرج و  اهب و  ینثتسملا  بصن  یف  الخک  قبس و  امک  ابوجو  امهلعاف  رتتسا  نالعف  ینثتـسملا 
: هلوقب در  رج و  فرح  الا  نوکت  اهنا ال  هیوبیس  دنع  فنصملا و  و 

مهلضف هللا  ناف  اشیرق  اشاح  »
« نیدلا مالسالاب و  هیربلا  یلع 

ام ینثتـسا و  ینعمب  ضام  لعف  لب  هادالا  هذـه  اشاح  تسیلف  همطاف  اشاح  ام  ّیلا  سانلا  بحا  هماسا  ثیدـحلا  اما  ام و  بحـصت  اـهنکل ال  و 
اشح يرخا  یف  شاح و  هغل  یف  اشاح  یف  لیق  اهریغ و  همطاف و ال  اشاح  ام  هیاور  یف  يوارلا و  مالک  نم  وه  هیردصم  هیفان ال  هیلع  هلخادلا 

امهظفحاف

لاحلا

بصتنم ّۀلضف  ّفصو  لاحلا 
بهذأ ًادرفک  لاح  یف  مهفم 

ًاقتشم ًالقتنم  هنوکو 
ًاقحتسم سیل  نکل  بلغی 

یف ٍرعس و  یف  دومجلا  رثکیو 
فّلکت الب  ٍلّوأت  يدبم 

دیب ًادی  اذکب  اّدم  هعبک 
دسأک يأ  ًادسأ  ّدیز  ّرکو 
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دقتعاف ًاظفل  فّرع  نإ  لاحلاو 
دهتجا كدحوک  ًینعم  هریکنت 

عقی ًالاح  ّرکنم  ّردصمو 
علط ّدیز  ٍۀتغبک  ٍةرثکب 

نإ لاحلا  وذ  ًابلاغ  رّکنی  ملو 
نبی يأ  صّصخی  وأ  رخأتی  مل 
الک هیهاضم  وا  یفن  دح  نم 

نیدهشتسم ٍءيرما  یلع  ؤرما  غبی 
دق ّرج  فرحب  ام  ٍلاح  قبسو 

درو دقف  هعنمأ  اوبأ و ال 
هل فاضملا  نم  ًالاح  زجت  الو 

همع فاضملا  یضتقا  اذإ  الإ 
افیضأ هلام  ءزج  ناک  وأ 
افیحت الف  هئزج  لثم  وأ 

افّرص ٍلعفب  بصنی  نإ  لاحلاو 
افّرصملا تهبشأ  ٍۀفص  وأ 
اعرسمک همیدقت  ّزئاجف 

اعد ّدیز  ًاصلخمو  ّلحار  اذ 
لعفلا ال ینعم  نّمض  ّلماعو 

المعی نل  ًارخؤم  هفورح 
ردنو ناک  تیل و  کلتک 

رجه یف  ًاّرقتسم  ّدیعس  وحن 
نم عفنأ  ًادرفم  ّدیز  وحنو 

نهی نل  ّزاجتسم  ًاناعم  ورمع 
دّدعت اذ  ءیجی  دق  لاحلاو 
درفم ریغ  ملعاف و  ٍدرفمل 

ادّکأ دق  اهب  لاحلا  لماعو 
ادسفم ضرألا  یف  ثعت  وحن ال  یف 

رمضمف ًۀلمج  دکؤت  نإو 
رّخؤی اهظفلو  اهلماع 

هلمج ءیجت  لاحلا  عضومو 
هلحر ٍوان  وه  ّدیز و  ءاجک 
تبث ٍعراضمب  ٍءدب  تاذو 
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تلخ واولا  نم  ًاریمض و  توح 
ادتبم ونا  اهدعب  واو  تاذو 
ادنسم ّنلعجا  عراضملا  هل 

امّدق ام  يوس  لاحلا  ۀلمجو 
امهب وأ  ٍرمضمب  وا  ٍواوب 

لمع اهیف  ام  فذحی  دق  لاحلاو 
لظح هرکذ  فذحی  ام  ضعبو 

بصتنم ربخلل  جرخم  لصف  مالکلا  يازج  دحا  تسیل  ياهلضف  تعنلا  ربخلل و  اضیا  لماش  سنج  فصو  اندنع  لاحلا 
يا بهذا  ادرفک  اسراف  هرد  وحن هللا  یف  زییمتلا  تعنلا و  جرخم  لصف  اهیلع  وه  یتلا  هئیهلا  ياهبحاـص  لاـحل  نیبم  يا  اذـک  لاـح  یف  مهفم 

. يدرفت لاح  یف 
عقی ام  هفرعم  لاحلا  فیرعت  نم  ضرغلا  ینمـض و  هماهفا  نال  هبوکر  لاح  یف  مهفم  هنال  بکار  لجرب  تررم  وحن  دحلا  اذه  یلع  دری  و ال 

هفرعم دعب  هیلع 
هللا همحر  يدـلاو  هلاق  هفیرعت  یف  بصنلاب  مکحلا  لاخدا  یلع  رودـلا  مزلی  ـالف  بصنلاـب  هل  مکحیل  هتفرعم  ـال  اـبوصنم  هل  برعلا  لامعتـسا 

نکل مهمالک  یف  هدوجو  بلغی  يذـلا  وه  تباث  ریغ  افـصو  يا  اقتـشم  القتنم  هنوک  هلاسملا و  ریظن  یف  طسوتملا  بحاص  مـالک  نم  اذـخآ 
هفارزلا هللا  قلخ  وحن  هبحاص  تاذ  ددـجت  یلع  هلماع  لد  وا  میرم  ایح  ثعبا  موی  وحن  ادـکؤم  ناـک  ناـب  اـمزال  یتاـیف  اقحتـسم  کـلذ  سیل 

رعس یف  دومجلا  رثکی  نکل  ادماج  یتای  نارمع و  لآ  طسقلاب  امئاق  وحن  عامسلا  یلع  روصقم  وه  امم  کلذ  ریغ  وا  اهیلجر  نم  لوطا  اهیدی 
لادلا وا  ارعسم  يا  اذکب  ادم  هعبک  رعسلاف  بیترت  وا  هیبشت  وا  هلعافم  یلع  لدی  ناب  فلکت  الب  قتـشملاب  لوات  يدبم  یف  هلمهملا و  نیـسلاب 

ملعت وحن  بیترتلا  یلع  لادلا  هعاجـشلا و  یف  دـساک  يا  ادـسا  دـیز  رک  وحن  هیبشتلا  یلع  لادـلا  اضوبقم و  يا  دـیب  ادـی  وحن  هلعافملا  یلع 
یلع الاد  وا  میرم  ایوس  ارـشب  اهل  لثمتف  وحن  افوصوم  ناک  ناب  قتـشملاب  لوؤم  ریغ  ناک  اذا  لقی  الجر و  الجر  اولخدا  اباب و  اـباب  باـسحلا 

وا ابهذ  کلام  اذـه  وحن  هبحاصل  اعون  ناک  وا  ابطر  هنم  بیطا  ارـسب  اذـه  وحن  لیـضفت  وا  فارعالا  هلیل  نیعبرا  هبر  تاـقیم  متف  وحن  هددـع 
اقلطم و نییدادغبلا  سنویل و  افالخ  هرکن  نوکی  نا  هطرـش  لاحلا  ادیدح و  کمتاخ  اذه  وحن  الـصا  وا  امتاخ  كدیدح  اذـه  وحن  هل  اعرف 

ءامجلا اوءاج  ادرفنم و  يا  دـهتجا  كدـحوک  ینعم  هریکنت  دـقتعاف  اظفل  فرع  دـق  لاح  كاتا  نا  طرـشلا و  ینعم  نمـضت  اـمیف  نییفوکلا 
اسایق اتغاب و  يا  علط  دیز  هتغبک  هرثکب  هیوبیس  دنع  اقلطم  اعامس  عقی  الاح  رکنم  ردصم  هددبتم و  يا  دادب  لیخلا  تئاج  اعیمج و  يا  ریفغلا 
ملاعف املع  اما  وحن  اما  دعب  هنبا  فنصملا و  دنع  هلجر و  هعرس و  تئج  هیلع  سیقیف  اضکر  تئجک  لعفلا  نم  اعون  ناک  ام  یلع  دربملا  دنع 

وا رخاتی  مل  نا  لاحلا  وذ  ابلاغ  رکنی  مل  املع و  لجرلا  تنا  وحن  لامکلا  یلع  هلادلا  لاب  نرق  وا  ارعش  ریهز  دیزک  هؤدتبم  هب  هبـش  ربخ  دعب  و 
: هلوقک رخات  نا  هریکنت  زوجی  يا  رکنی  ماهفتسالا و  یهنلا و  وه  هیهاضم و  دعب  نم  وا  یفن  دعب  نم  اعقاو  رهظی  يا  نبی  مل  وا  صصخی  مل 

للط اشحوم  هیمل  »
« للخ هناک  حولی 

عقو وا  تلصف  ءاوس  مایا  هعبرا  یف  وحن  هفاضا  وا  مهضعب  هءارق  یف  هرقبلا  اقدصم  هللا  دنع  نم  باتک  مهءاج  امل  وحن و  فصوب  صصخت  وا 
: وحن ماهفتسا  وا  الهستسم  ءيرما  یلع  ؤرما  غبی  الک  یهن  دعب  وا  رجحلا  مولعم  باتک  اهل  الا و  هیرق  نم  انکلها  ام  وحن و  یفن  دعب 

يرتف ایقاب  شیع  مح  له  حاص  ای  »
« المالا اهداعبا  یف  رذعلا  کسفن  یف 

اوبا دـق  رج  فرحب  ام  لاح  قبـس  امایق و  موق  هءارو  یلـص  اسلاج و  هللا  لوسر  یلـص  هنم  رکذ و  امم  ءیـش  دوجو  ریغ  نم  ارداـن  رکن  دـق  و 
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هفاک الا  كانلـسرا  ام  یلاعت و  هللا  لاق  حیـصفلا  یف  درو  دـقف  ناهرب  ناسیک و  ینبا  یـسرافلل و  اقافو  هعنما  هیلا و ال  هفاضاب  رج  ام  اهقبـسک 
: رعاشلا لاق  ابسلا و  سانلل 
ائشان هءورملا  هتیعا  ءرملا  اذا  »

« دیدش هیلع  الهک  اهبلطمف 
ءاهلا كانلسرا و  یف  فاکلا  نم  لاح  هفاک  ناب  نوعناملا  کلذ  لوا  و 

اهقبس دیدش و  هیلع  الهک  اهایا  هبلطمف  يا  ردصملا  نم  فوذحملا  لعافلا  نم  لاح  الهک  ناب  سانلل و  افاک  الا  كانلـسرا  ام  ياهغلابملل و 
زجت عنتمم و ال  هروصحم  یه  اهقبـس و  دـیز و  الا  ابکار  ءاج  امک  بجاو  روصحملا  اهقبـس  نییفوکلل و  اـفالخ  زئاـج  بوصنملا  عوفرملا و 
ناک وا  سنوی . اعیمج  مکعجرم  هیلا  یلاعت  هلوقک  لاحلا  یف  لمعلا  ياهلمع  فاضملا  یـضتقا  اذا  الا  یـسرافلل  افالخ  هل  فاضملا  نم  الاح 

یلاعت هلوقک  افیحت  الف  هئزج  لثم  وا  رجحلا  اناوخا  لغ  نم  مهرودص  یف  ام  انعزن  یلاعت و  هلوقک  افیضا  هل  ام  ءزج  فاضملا 
. لحنلا افینح  میهاربا  هلم  عبتا  نا  کیلا  انیحوا  مث 

دق شفخالا و  نع  هیواتف  یف  فنـصملا  امهلقن  دق  تلق  یهتنا  دـحا  امهرکذ  یلا  فنـصملا  قبـسی  مل  نایح  وبا  لاق  ناتریخالا  ناتروصلا  و 
هـضراعی مل  ام  هبـصان  یلع  همیدـقت  نییفوکلل  افالخ  زئاجف  افرـصملا  تهبـشا  هفـص  وا  افرـص  لعفب  بصنی  نا  لاحلا  هعامج و  امهیلع  هعبت 

لحار و اذ  اعرـسمک  واولا  اهعم  هلمج  هنوک  وا  ءادتبالا  مال  وا  مسقلا  مالب  انورقم  وا  يردصم  فرحل  وا  لال  هلـص  هلماع  نوک  نم  ضراعم 
لیضفتلا لعفاک  کلذک  هفص  وا  بجعتلا  لعفک  فرـصتم  ریغ  العف  وا  ردصملا  وا  لعفلا  مساک  لعف  ریغ  هبـصان  ناک  ناف  اعد  دیز  اصلخم 

لماع حـصالا و  یلع  یـسع  اهتاوخا و  ناک و  الا  لاـحلا  یف  لـمعت  هیظفللا  لـماوعلا  عیمج  طـباض  هیلع . همیدـقت  زجی  مل  هلاوحا  ضعب  یف 
ردن رارقتسالا و  ینعم  هنمـضتملا  فورظلا  هیبنتلا و  اهو  لعل  ناک و  تیل و  کلتک و  هفعـضل  المعی  نل  ارخؤم  هفورح  لعفلا ال  ینعم  نمض 

عنم رجه و  یف  ارقتـسم  دیعـس  وحن  هرثکب  شفخالا  هزاجا  نا  هب و  اربخم  ارورجم  وا  افرظ  ناک  اذا  هلماع  هبحاص و  نیب  لاحلا  طسوت  اندـنع 
یف نوک  یلع  لاح  یف  نوک  هب  الـضفم  لعفا  ناک  اذا  هلماع  یلع  لاحلا  میدـقت  عامجاب و  امهیلع  همیدـقت  عنم  امک  هروصلا  هذـه  مهـضعب 

ملعاف درفمل  ددعت  اذ  ءیجی  دق  لاحلا  فعضی و  يا  نهی  نل  زاجتسم  ابطر  هنم  بیطا  ارسب  اذه  اناعم و  ورمع  نم  عفنا  ادرفم  دیز  وحن  لاح 
تیقل وحن  درفم  ریغ  نیم و  اذ  ارذاع  دـیز  ءاجک  نکی  مل  ما  اضماح  اولح  نامرلا  تیرتشاک  ادـحاو  ینعملا  یف  عیمجلا  ناـک  ءاوس  ربخلاـک 
اهبحاص اذک  لاحلا و  لماع  لوالل و  یناثلا  یناثلل و  لوالا  لعج  الا  هب و  قیلی  ام  یلا  لاح  لک  در  ینعملا  رهظ  نا  مث  اردحنم  ادعصم  ادیز 

دکؤت نا  سنوی و  اعیمج  مهلک  ضرالا  یف  نم  نمال  ءاسنلا  الوسر  سانلل  كانلـسرا  ادـسفم و  ضرالا  یف  ثعت  وحن ال  یف  ادـکا  دـق  اـهب 
وحن اهلماع  رمضمف  کلذ  وحن  وا  میظعت  وا  رخف  وا  نیقی  نایبل  نیدماج  نیتفرعم  نیمسا  نم  هدوقعم  هلمج  لاحلا 

یبسن اهب  افورعم  هراد  نبا  انا  »
« راع نم  سانلل  ای  هرادب  له  و 

لاحلا عضوم  دکؤملا و  یلع  دکؤملا  مدقت  زاوج  مدعل  ابوجو  رخؤی  اهظفل  هلمجلا و  یف  عقاولا  ربخلا  لیق  ادـتبملا و  اهلماع  لیق  هقحا و  يا 
قلعتم رورجم  وا  فرظ  هعضوم  ءیجی  دق  هلحر و  وان  وه  دیز و  ءاجک  لابقتسالا  لیلد  نم  هیلاخ  هلمج  ءیجت  دق 

اهب ءیج  اذا  ماهدکؤم ال  تناک  ءاوس  لاحلا  هلمج  صصقلا و  هتنیز  یف  هموق  یلع  جرخف  باحسلا  نیب  لالهلا  تیار  وحن  ابوجو  فوذحمب 
تلخ واولا  نم  اردـقم و  وا  ارهاظ  اطبار  اریمـض  توح  واب  ولتم  وا  الا  لات  ضامب  وا  ام  وا  الب  یفن  وا  تبث  دـق  نم  لاخ  عراـضمب  ءدـب  تاذ 

. تافاصلا نورصانت  مکل ال  ام  رثدملا  رثکتست  ننمت  وحن و ال 
ثکم وا  بهذ  هنبرضال  رجحلا  نؤزهتسی  هب  اوناک  الا  امیتم  ابص  بیشلا  دعب  کل  امف  هبیبش  کیف  اوبصت و  ام  کتدهع 

عراضملا هل  ادـتبم  ونا  واولا  دـعب  يا  اهدـعب  لب  هرهاـظ  یلع  هرجت  ـالف  واو  تاذ  یه  رکذ و  اـمب  هءودـبم  هلمج  فرعلا  مـالک  نم  یتا  نا  و 
: وحن اربخ  ادنسم  نلعجا  روکذملا 
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مهریفاظا تیشخ  املف  »
« اکلام مهنهرا  توجن و 

لیهستلا یف  هلاق  فصلا  هللا  لوسر  ینا  نوملعت  دق  یننوذؤت و  مل  وحن  واولا  اهمزلی  دقب  نورقم  عراضمب  ءدب  تاذ  اکلام و  مهنهرا  انا  يا و 
نا طرـشب  یفنم  وا  تبثم  ضامب  وا  یفنم  عراضمب  هردـصملا  هیلعفلا  هیفنم و  وا  هتبثم  هیمـسالا  هلمجلا  یه  امدـق و  ام  يوس  لاـحلا  هلمج  و 

ام دیز و  ءاج  سمـشلا  تعلط  دق  دیز و  ءاج  سمـشلا  علطت  مل  دـیز و  ءاج  مئاق  ورمع  دـیز و  ءاج  وحن  طقف  واوب  یتات  هدـکؤم  ریغ  نوکت 
. سمشلا تعلط 

لاـحلا و نم  هبرقتل  هردـقم  وا  هرهاـظ  دـقب  نرتـقت  نا  ریمـضلا  نم  درجملا  فرـصتملا  تبثملا  یـضاملاب  هردـصملا  لاـحلا  هلمج  طرـش  و 
کلذکف البقتسم  وا  الاح  وا  ایضام  ناک  ناف  هلماع  بسح  یلع  دیق  وه  يذلا  لاحلا  ناب  یجیفاکلا  همالعلا  انخیـش  هعبت  دعـسلا و  هلکـشتسا 

لباقی ام  وه  رـضاحلا و  نامزلا  نیب  لاحلا  ظفل  كارتشا  نم  اشن  طـلغ  هورکذ  اـمف  لاـق  دـقب  لاـحلا  نم  هبیرقت  طارتشـال  ینعم  ـالف  لاـحلا 
. یهتنا هروکذملا  هئیهلا  نیبی  ام  نیب  یضاملا و 

ریمضلا دجو  ول  امک  طارتشالا  مدع  هعامجل  اعبت  نایح  وبا  راتخا  دق  و 
مکوءاـج وا  نارمع  لآ  ءوس  مهـسسمی  مل  لـضف  هللا و  نم  همعنب  اوبلقناـف  هرقبلا  ودـع  ضعبل  مکـضعب  اوطبها  وحن  طـقف  رمـضمب  یتاـت  وا 

نکی مل  مهجاوزا و  نومری  نیذـلا  هرقبلا و  فولا  مه  مهراید و  نم  اوجرخ  وحن  امهب  وا  هوبا  ماق  ام  دـیز  ءاج  ءاسنلا . مهرودـص  ترـصح 
دق لاحلا  هوبا و  ماق  ام  دیز و  ءاج  هرقبلا  هللا  مالک  نوعمـسی  مهنم  قیرف  ناک  دق  مکل و  اونمؤی  نا  نوعمطتف  رونلا ا  مهـسفنا  الا  ءادهـش  مهل 

. همایقلا نیرداق  یلب  وحن  یلاقم  وا  ایدهم  ادشار  رفاسملل  کلوقک  یلاح  لیلدل  ازاوج  لمع  اهیف  ام  فذحی 
ربخلا بانم  ۀـبئانلا  ۀـلمجلل و  ةدـکوملا  لماعک  هنم  عنم  يا  لِظُح  هرکذ  نا  یتح  کلذ  هیف  بجو  لاحلا  یف  لمعی  امم  فذـحی  ام  ضعب  و 
رانیدب هرتشا  ادعاصف و  رانیدـب  قیدـصت  جـیردتب ك  صقن  وا  ةدایز  نایب  وا  سانلا  ماق  دـق  ادـعاقا و  وحن  خـیبوتلل  ةروکذـملا  قبـس و  امک 

. عامس وه  کل و  ائینه  سایق و ك  وه  الفاسف و 
ادوصقم وا  تئج  فیک  لاق  نمل  ایکار  وحن  اباوج  اهنوکک  هنم  عنمی  ام  اهل  ضرعی  دـق  فذـحا و  ةزئاج  نوکت  نا  لاحلا  یف  لصالا  ۀـمتت :

يراکس متنا  ةالصلا و  اوبرقت  وحن و ال  اهنع  ایهنم  وا  امداق  ادیز  یبرض  وحن  ربخلا  نعۀبئان  وا  اضرح  الا  هدعا  مل  وحن  اهرضح 

زییمتلا

هرکن ّنیبم  نم  ینعمی  ّمسإ 
هرّسف دق  امب  ًازییمت  بصنی 

ًاّرب ٍزیفق  ًاضرا و  ٍربشک 
ارمتو ًالسع  نیونم  و 

اذإ اههبشو  يذ  دعب  و 
اذغ ٍۀطنح  ّدمک  اهتفضأ 

ابجو فیضأ  ام  دعب  بصّنلاو 
ابهذ ضرألا  ءلم  لثم  ناک  نإ 

العفأب نبصنا  ینعملا  لاعفلاو 
الزنم یلعأ  تنأک  ًالّضفم 
ابّجعت یضتقا  ام  ّلک  دعبو 
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ابأ ٍرکب  یبأب  مرکأک  ّزیم 
ددعلا يذ  ریغ  تئش  نإ  نمب  ررجاو 
دفت اسفن  بطک  ینعملا  لعافلا  و 

اقلطم مّدق  زییمتلا  لماعو 
اقبس ارزن  فیرصتلا  وذ  لعفل  او 

جرخف ازییمت  بصنی  ةرکن  هتبـسن  وا  مسالا  ماـهبال  نیبم  نم  ینعمب  مسا  دـحاو . ینعمب  رـسفملا  ریـسفتلا و  نیبملا و  نییبتلا و  زیمملا و  وه  و 
: وحن مسا ال و  یناثلاب  لاحلا و  لوالا  دیقلاب 

: وحن ادکؤم  دعیف  نیبم  ریغ  زییمتلا  یتای  دق  لمعلا و  هجولا و  هیلا  دابعلا  بر  هیصحم  تسل  ابنذ  هللا  رفغتسا 
: وحن ۀفرعملا  ظفلب  یتای  دق  ارهش و  رشع  ینثا  هللا  دنع  روهشلا  ةدع  نا 

. ۀبسنلا ریسفت  یف  ههبش  وا  لعف  نم  دنسملاب  مسال و  ریسفت  یف  هرسف  دق  امب  هبصن  ینعم و  هریکنت  دقتعیف  ورمع  نع  سیق  ای  سفنلا  تبط  و 
: ءایشا ۀعبرا  زییمتلا  هرسفی  يذلا  مهبملا  مسالا  اذه و 

ارمت السع و  نیونم  وحن  نزو  اُرب و  زیفق  وحن  لیک  اضرا و  ربشک  ۀحاسم  وه  رادقملا و  هزییمت و  ّرج  زوجی  ابکوک و ال  رشع  دحا  ددعلا ك 
هترکذ يذلاک  اهوحن  تیبلا و  یف  ةروکذملاۀثالثلا  يذ  دعب  ادیدح و  متاخ  وحن  زییمتلا  عرف  هری و  اریخ  ةرذ  لاقثم  وحن  رادقملا  هباشی  ام  و 

هعفر هرکذیس و  امک  نمب  هّرج  اضیا  زوجی  ضرا و  ربش  ول  ۀمالظ و  رّقحت  اذغ و ال  ۀطنح  ُّدمک  هیلا  فاضملا  لامعب  اهتفـضا  اذا  هررجا  دعب 
. لدبلا یلع 

ینغا ناف  ابهذ  ضرالا  ؤلم  لثم  هیلا  فاضملا  نع  ینغی  ـال  زیمملا  ناـک  نا  اـبجو  هریغ  یلا  فیـضا  مهبم  يا  امدـعب  عقاولا  زیمتلل  بصنلا  و 
. ٍلجر عجشا  وه  لوقتف  ّرجلا  زاج  الجر  سانلا  عجشا  وه  وحن 

هب ك هّرج  بجیف  هریغ  فالخب  کلزنم  الع  تنا  هانعم  ذا  الزنم  یلعا  تناـک  الـضفم  نئاـکلا  ـالعفاب  نبـصنا  ینعملا  یف  لـعافلا  زییمتلا  و 
. هیقف لمکا  ادیز 

دیزب کبـسح  اسراف و  هّرد  ابا و هللا  رکب  یباب  مرکاک  ابـصان  زیمم  ماهب ال  لعفا  وا  هلعفا  ام  ۀغیـصب  ناک  ءاوس  اـبجعت  یـضتقا  اـم  لـک  دـعب  و 
واملاع هب  یفک  الجر و 

ةرافغ اننزحتل  تناب  »
« ةارج تنا  ام  اتراج  ای 

ناک نا  ینعملا  یف  لعافلا  زییمتلا  مدقت و  امک  هل  رسفملا  يا  ددعلا  يذ  زییمتلا  ءایـشا  ۀعبرا  ریغ  زیمم  لک  تئـش  نا  ۀیـضیعبتلا  نمب  ررجاو 
: وحن فاضم  نع  وا  دَُفت  اسفن  ْبطک  ۀعانص  لعافلا  نع  الومحم 

: وحن لوعفملا  نع  لومحملا  الام و  رثکا  دیز 
هلوا مضب  اقبـس  ارزن  فیرـصتلا  وذ  لعفلا  فرـصتم و  وا  ادـماج  العف  وا  ناک  امـسا  هیلع  اقلطم  مدـف  زییمتلا  لماع  ارجـش و  ضرالا  تسرغ 

: هلوقک زییمتلاب 
اهبیبح قارفاب  یلیل  رجهتا  »

« بیطت قارفلاب  اسفند  اک  ام  و 
: هلوق و 

ینملا لینب  بیطت  اسفنا  »
« اراهج يدانی  نونملا  یعاد  و 
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. ةدمعلا حرش  یف  فنصملا  هراتخا  ینزاملا و  دربملا و  یئاسکلا و  کلذ  ساق  و 

ّرجلا فورح 

یلإ نم  یه  ّرجلا و  فورح  كاه 
یلع نع  یف  ادع  اشاح  الخ  یتح 

اتو ّواو  یک  ماللا  ّبر  ذم 
اتلا ّبرو و  واولا  فاکلاو و 

ّبربو ًاتقو  ذنمو  ذمب  صصخاو 
ّبرو ءاتلا هللا  ارّکنم و 

یتف ّهبر  وحن  نم  اوور  امو 
یتأ هوحنو  اهک  اذک  ّرزن 

ۀنکمألا یف  ئدتباو  نّیبو  ضّعب 
ۀنمزألا ءدبل  یتأت  دق  نمب و 

رجف ههبشو  یفن  یف  دیزو 
رفم نم  ٍغابل  امک  ًةرکن 

یلا ّمالو  یتح  اهتنآلل 
الدب نامهفی  ّءابو  نمو 

یف ههبشو و  کلملل  ماللاو 
یفق ٍلیلعتو  اضیأ  ٍۀیدعت 

ابب نبتسا  ۀّیفرظلا  دیزو و 
اببّسلا نانّیبی  دق  یفو و 

قصلأ ضّوع  ّدعو  نعتسا  ابلاب 
قلطنا اهب  نع  نم و  عم و  لثمو 

نع یف و  ینعمو  العتسالل  یلع 
قطنا اهب  ینع  ًازواجت  نعب 

نع یف و  ینعمو  العتسالل  یلع 
نطف دق  نم  ینع  ًازواجت  نعب 
یلع ٍدعب و  عضوم  یجت  دقو 

العج دق  نع  عضوم  یلع  امک 
دق لیلعتلا  اهب  ٍفاکب و  هّبش 

درو ٍدیکوتل  ادئازو  ینعی 
یلع نع و  اذک  ًامسا و  لمعتساو 

الخد نم  امهیلع  اذ  لجأ  نم 
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اعفر ثیح  نامسا  ذنمو  ذمو 
اعد ذم  تئجک  لعفلا  ایلوأ  وأ 

نمکف ٍّیضم  یف  اّرجی  نإو 
نبتسا یف  ینعم  روضحلا  یف  امه و 

ام دیز  ٍءابو  نع  نم و  دعبو 
املع دق  ٍلمع  نع  قعی  ملف 

ّفکف فاکلا  ٍّبُر و  دعب  دیزو 
فکی مل  ّّّرجو  امهیلی  دقو 

يدل ُّبر  تفذحو 
ادّرطم يری  هضعبو  ٍفذح 

یک و ماللا و  بر و  ذنم و  ذم و  یلع و  نع و  یف و  ادع و  اشاح و  الخ و  یتح و  یلا و  نم و  نورـشع  یه  رجلا و  فورح  ذخ  يا  كاه 
الا اهبرجت  اضیا و ال  هذه  رکذ  نم  ّلق  لعل و  ءابلا و  فاکلا و  ات و  واو و  امهتلص و  ام و  نا و  ۀیماهفتـسالا و  ام  الا  ّرجت  اهرکذ و ال  نم  ّلق 

رهاضلاب هیوبیـس  نع  روهـشم  وه  ریمـض و  اهیل  اذا و  الول  ۀـیفاکلا  یف  داز  لیذُـه و  الا  اهب  ّرجت  ـال  اـضیا و  اـهرکذ  نم  ّلـق  تم و  لـیقُع و 
: وحن بقتسم  ریغ  اتقو  ذنم  ذمب و  صصخا  اریمض و  اهبرجت  الف  ءاتلا  بر و  واولا و  فاکلا و  یتح و  ذنم و  ذم و  صصخا 

: وحن ۀیفاکلا  حرش  یف  لاق  امک  طقف  ینعم  وا  ینعم  اظفل و  ارکنم  ّبرب  صصخا  ۀعمجلا و  موی  ذنم  انمویذم و  هتیار  ام 
. هیخا لجر و  ّبر 

یلع ُبر  لاخدا  نم  اوور  ام  نمحرلات و  اضیا  عمـس  یبرت و  وۀـبعکلا  برت  هللاات و  وحنءاـیلا  وا  ۀـبعکلا  یلا  اـفاضم  بر  ةّراـج هللا و  ءاـتلا  و 
: هلوقک ریمضلا  یلع  فاکلا  لاخدا  رزن  اذک  ۀفرعم  یلع  رهاضلا و  ریغ  یلع  اهلاخدا  نیهجو  نم  رزن  ًیتف  هبُر  وحن  ریمضلا 

اقراط حربال  نج  نم  ناک  نئل  »
« لعفی سنالا  اهک  ام  اسنا  کی  نا  و 

: هلوقک یتا  امم  هوحن  و 
الئالح العب و ا  يرت  الف  »

« اظفاح الا  نهک  وهک و ال 
: وحن هیلع  یتح  لاخدا  اذک  و 

سنا یقبی  هللا ال  الف و 
« دایز یبا  نبای  كاتح  یتف 

: وحن نمب  قافتلاب  ۀنکملا  یف  ءيدتبا  سنجلا و  نّیب  ضِّعب و  رجلا  فورح  يانعم  یف  لصف :
یتات دـق  مارحلا و  دجـسملا  نم  الیل  يدـبعب  يرـسا  يذـلا  ناحبـس  ناثوالا و  نم  سجرلا  اوبنتجاف  نوبحت و  امم  اوقفتنا  یتح  ّربلا  اولانت  نل 

یفن و یف  اندنع  نم  يا  دیز  هبهذم و  شفخالا و  الا  نویرصبلا  هافن  موی و  لوا  نم  يوقتلا  یلع  سـسا  دجمـسل  یلاعت  هلوقک  ۀنمزالا  ءدبل 
ةرکنلا و ّرجف  باـجیالا  یف  شفخـالا  دـنع  دـیز  هللا و  ریغ  قلاـخ  نم  لـه  ّرفم و  نم  غـالب  اـمک  ةرکن  ّرجف  ماهفتـسالا  یهنلا و  وه  ههبش و 

: وحن ۀفرعملا 
انفرو لضف  نم  رطم  نم  ناک  دق 

« سانلا ماعنالا و  ضرالا و  یلع  الضف 
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امئاق لثمی  اب  رجلا  هب  لظی  »
« رعابالا نینح  نم  هیف  رثکی  و 

: وحن یتح  ءاهتنالل 
. لیللا رخآ  یلا  ۀحرابلا  ترس  وحن  یلا  تیم و  دلبل  هانقس  وحن  مال  رجفلا و  علطم  یتح 

: وحن الدب  نامهفی  ءاب  نم و  و 
اوبکر اذا  اموق  مهب  یل  تیلف  ةرخالا  نم  ایندلاةایحلاب  متیضرا 

انابکر اناسرف و  ةراغالا  اّونش 
یفق لیلعت  اضیا و  ۀـیدعت  بف  وۀـبادلل  جرـسلا  وحن  صاصتخالا  وه  ههبـش و  ضرالا و  یف  ام  تاوامـسلا و  یف  ام  وحن هللا  کـلملل  مـاللا  و 

: وحن
ایلو و کندل  نم  یل  بهف 

كارکذل ینورعتل  ینا 
« رطقلا هللب  روفصعلا  ضقتنا  امک  ةزه 

: وحن دیکوتلل  دیز  و 
یبامل یقلی  هللا ال  الف و  »

« ءاود ادبا  مهباملل  و ال 
: وحن ةدایزلا  ۀیدعتلا و  نیب  ینعم  وه  ۀیوقتلل و  یتات  و 

دهعی و مل  هنال  امهیف  اهتدایز  ناکما  مدعل  نینثا  یلا  دـتعمب  کلذ  لعفی  ۀـیفاکلا و ال  حرـش  یف  لاق  دری  امل  لاعف  نوربعت و  ایؤرلل  متنک  نا 
بنجب تنک  ام  لیللاب و  نیحبـصم و  مهیلع  نوّرمتل  مکنا  وحن و  یف  بب و  نبتـسا  ازاحم  وا  ۀقیقح  ۀـیفرظلا  حـجرملا و  مدـعل  امهدـحا  یف 
تلخد اوداه و  نیذلا  نم  ملظبف  وحن  اببـسلا  نانّیبی  دـق  تایآ و  هتوخا  فسوی و  یف  ناک  دـقل  ضرلا و  یندا  یف  مورلا  تبلغ  ملا  یبرغلا و 

. اهتسبح ةّره  یف  رانلا  ةءرما 
: وحن نعتسا  ءابلاب 

اذهب و اذه  کتعب  وحن  لدبلا  ریغ  ضیوعتلا  ضّوع و  وةزمهلا  نیب  اهنیب و  عمجی  مهرونب و ال  هللا  بهذ  وحن  ّدع  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب 
باذعب لئاس  لاس  هللادابع و  اهب  برشی  انیع  كدمحب و  حبسن  وحن  قطنا  اهب  نع  وۀیـضیعبتلا  نم  عم و  لثم  اذهب و  اذه  ُتلـصو  وحن  قصلا 

. عقاو
: وحن یف  ینعم  ورمع و  یلع  دیز  ّربکت  وحن  ینعم  وا  نولمحت  کلفلا  یلع  اهیلع و  وحن و  اسح  ءالعتسالل  یلع 

: وحن نع  ینعم  نامیلس و  کلم  یلع  نیطایشلا  اولتت  ام  اوعّبتا  و 
ریُشق ونب  ّیلع  ْتیضر  اذا 

« اهاضر ینبجعا  هللاورمعل 
: وحن نطف  دق  نم  ینع  ازواجت  نعب 

: وحن دعب  عضوم  ءیجی  دق  سوقلا و  نع  مهسلا  نتیمر 
: وحن یلع  عضوم  قبط و  نع  اقبط  نبکرتل 

بسح یف  تلضفا  کمع ال  نبا  هال 
« ینوزختف ینّاید  تنا  یّنع و ال 
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فاکب هّبش  ۀباینلا  هجو  یلع  هریغ  یف  هلامعتسا  هب و  اصتخم  ینعم  فرح  ّلکل  ّناب  حیرـصت  اذه  مّدقت و  امک  العج  دق  نع  عضوم  یلع  امک 
: وحن ءادتبم  امسا  لمعتساو  ءیش  هلثمک  سیل  وحن  درو  دیکوتل  ادئاز  مکاده و  امک  هورکذاو  وحن  ینعی  دق  لیلعتلا  اهب  دسالاک و  دیز  وحن 

اهارذ قوف  ءارفلاک  ًادبا  »
« راّرصلا عماسملا  يوطی  نیج 

: وحن العاف  و 
نعطلاک ططش  يوذ  یهنی  نل  نوتهنتا و 

« لتفلا تیزلا و  هیف  بهذی 
: وحن مساب  ارورجم  و 

لیبابا مهب  ریط  تبعل  و 
« لوکام فصعک  لثم  اوریصف 

: وحن فرحب  و 
نکا مل  تلجءاوغشلا و  ةوقللا  اکب  »

« عنقملا یمکلاب  الا  علوال 
: هلوق یف  الخد  نم  امهیلع  اذ  لجا  نم  نیمسا  نالمعتسی  یلع  نع و  اذک  و 

مهبالع نااّمل  بکرلل  تلقف 
« ُُلُبق ًةرظن  ایبحلا  نیمی  نع  نم 

: هلوق و 
اهؤمظ َّمتام  دعب  هیلع  نم  ْتدغ  »

« لهجم ءادیبب  ضیق  نع  ّلصت و 
ةدـملا و عیمج  ینمعب  هریغ  یف  ةدـملا و  لّوا  ینعمب  یـضاملا  یف  ذـئنیح  اـمه  نامویذـم و  هتیار  اـم  وحن  اـعفر  ثیح  نامـسا  ذـنم  ذـم و  و 

ۀیمـسالا ۀلمجلا  وا  لعفلا  ایلوأ  وا  ۀفوذحم  ۀـمات  ناکلم  ناقفرظ و  لسق  سکعلاب و  لیق  ربخ و  امهدـعب  ام  ناءدـتبم  ذـئنیح  امّهنا  حیحـصلا 
اعد و ذم  تئجک 

عفای انا  ذم  لاملا  یغبا  تلزام  »
« ادرما ُتبش و  نیح  الهم  ادیلو و 

قُعی ملف  ام  دیز  ءابو  نع  نم و  دعب  امهب و  نبتـسا  ۀـیفرظلا  يا  یف  ینعم  اّرج  اذا  روضحلا  یف  امه و  ۀـیئادتبالا  نِمَکف  ّیـضم  یف  اّرجت  نا  و 
: وحن رجلا  وه  املع و  دق  لمع  نع  ّفکی  مل  يا 

. مهضقن امبف  ٍلیلق ، امع  مهتائیطخ و  امم 
لمجلا یلع  امهتلخدا  لمعلا و  نع  فکف ، فاکلا  ّبر و  دعب  دیز  لیذُـهۀغل و  یه  الیلقت و  ءابلا  عم  ثدـحت  دـق  ۀـیفاکلا و  حرـش  یف  لاق 

: وحن
ملع یف  ُتیفوا  اّمبر 

« تالامش یبوث  نعفرت 
اورفک و: نیذلاّدوی  امبر  و 

مهیف ّلبؤملا  لماجلا  اّمبر  »
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« راهملا نهنیب  انع  و 
دهشم موی  ینزخی  مل  دجام  ٌحا  »

« هبراضم هنخت  مل  هورمع  فیس  امک 
: وحن ّفکی  مل  ّرج  ام و  اهیلی  دق  و 

ةراغ اّمبر  ای  ّيوام  »
« مسیملاب ۀعذللاک  ءاوعش 
ّهنا ملعن  نالوم و  رصنن  «و 

« مراج هیلع و  مورجم  سانلا  امک 
: وحن لیلق  وه  لب و  دعب  ةرمضم  تّرجف  ّبر  تفذح  و 

همتق ماکالاؤلم  دلب  لب 
« هُمُرهج هناّتک و  يرتشی  ال 

: وحن اضیا  لقلق  وه  ءافلا و  دعب  و 
عضرم تقرط و  دق  یلبح  کلثمف  »
« لیغم مئامت  يذ  نع  اهتیهلاف 

: وحن اهسفن  واولاب  ّرجلا  نا  مهضعب  لاق  ِبتح  لمعلا  اذ  عاض  واولا  دعب  و 
هلودس َیخرا  رحبلا  جومک  ٍلیل  «و 

« یلتبیل مومهلا  عاونابّیلع 
: وحن فرح  نود  ۀفوذحم  تّرج  اّمبر  و 

هبلط یف  تفق  راد و  مسر  »
« هللج نم  ةاسحلا  یصقا  ُتدک 

يری هضعب  ریخ و  یلع  يا  هللادـحلا  ٍریخ و  تحبـصا  فیک  هل  لیق  دـق  مهـضعب و  لوقک  امـس  وه  هل و  فذـح  يدـل  ّبر  يوسب  ّرجی  دـق  و 
: وحن هیلع  سقی  ادرّطم 

. ٍحلاصب تررم  دقف  ٍحلاصب  َُّرمأ  نا ال  يا  سنوی  هاکح  ٍحلاطف  ٍحلاص  الا  حلاص  لجرب  تررم  مهرد و  نم  مکب  يا  تیرتشا  ٍمهرد  مکب 

ۀفاضإلا

انیونت وأ  بارعإلا  یلت  ًانون 
انیس روطک  فذحا  فیضت  امم 

اذإ یف  وأ  نم  وناو  ررجا  یناثلاو 
اذخ ماللا  كاذ و  الإ  حلصی  مل 
الّوأ صصخاو  کنیذ  يوس  امل 

الت يذلاب  فیرعتلا  هطعأ  وأ 
لعفی فاضملا  هباشی  نإو 
لزعی هریکنت ال  نعف  ًافصو 
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لمألا میظع  انیجار  ّبرک 
لیحلا لیلق  بلقلا  عّورم 

ۀیظفل اهمسا  ۀفاضإلا  يذو 
ۀّیونعمو ّۀضحم  کلتو 

رفتغم فاضملا  اذب  لأ  لصوو 
رعشلا دعجلاک  یناثلاب  تلصُو  نإ 

یناثلا فیضأ  هل  يذلاب  وأ 
یناجلا ِِِِسأر 

ِ
ُبراضلا  ُدیزک 

عقو نإ  ٍفاک  فصولا  یف  اهنوکو 
عبتا هلیبس  ًاعمج  وأ  ًیّنثم 

الوأ ٍناث  بسکأ  اّمبرو 
الهوم فذحلا  ناک  نا  ًاثینأت 
دحتا هب  امل  ّمسا  فاضی  الو 
درو اذإ  ًامهوم  لّوأو  ینعم 
ادبأ فاضی  ءامسألا  ضعبو 
ادرفم ًاظفل  تأی  دق  اذ  ضعبو 
عنتما امتح  فاضی  ام  ضعبو 

عقو ثیح  ًارهاظ  ًامسا  هؤالیإ 
ْيدعس یلاودو  یّبل  دحوک 

یّبلل ْيدی  ءالیإ  ّذشو 
لمجلا یلا  ًۀفاضإ  اومزلأو 

لمتحی نّونی  نإ  اذإ و  ثیح و 
اذإک ًینعم  ذإک  ام  اذإ و  دارفإ 
ذبناج نیح  وحن  ًازاوج  فضأ 

ایرجأ دق  ذإک  ام  برعا  وأ  نباو 
اینب ٍلعف  ّولتم  انب  رتخاو 

ادتبم وأ  برعم  ٍلعف  لبقو 
ادّنفی نلف  ینب  نم  برعأ و 

یلا ًۀفاضإ  اذإ  اومزلأو 
یلتعا اذإ  نهک  لاعفالا  لمج 

الب ٍفّرعم  نینثا  مهفمل 
الکو اتلک  فیضأ  ٍقّرفت 
ٍفّرعم ٍدرفمل  فضت  الو 
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فضأف اهترّرک  نإ  اّیأ و 
ۀفرعملاب صصخاو  ازجألا  ِونتوا 
هفّصلا سکعلابو  ًاّیأ  ًۀلوصوم 

اماهفتسا وا  ًاطرش  نکت  نإو 
امالکلا اهب  لّمک  ًاقلطمف 

ّرجف ندل  ًۀفاضإ  اومزلاو 
ردن مهنع  امهب  ٍةودغ  ُبصنو 

لقنو ّلیلق  اهیف  عم  عمو 
لصتی ٍنوکسل  ّرسکو  ّحتف 

ام تمدع  نا  ًاریغ  ًءانب  ممضاو 
امدع ام  ًایوان  فیضأ  هل 

ُلّوأ ُبسح  ُدعب  ُریغک  ُلبق 
ُّلعو ًاضیأ  ُتاهجلا  ُنودو و 

ارّکن ام  اذإ  ًابصن  اوبرعأو 
ارکذ دق  هدعب  نم  ام  ًالبق و 

افلخ یتأی  فاضملا  یلی  امو 
افذح ام  اذإ  بارعالا  یف  هنع 
امک اْوقبأ  يذلا  اوّرج  اّمبّرو 

امّدقت ام  فذح  لبق  ناک  دق 
ْفذُح ام  نوکی  نأ  طرشب  نکل 

فطُع دق  هیلع  امل  ًالثامم 
لّوألا یقبیف  یناثلا  ُفذُحیو 

ّلصتی هب  اذإ  هلاحک 
یلإ ٍۀفاضإو  ٍفطع  طرشب 
الّوألا تفضأ  هل  يذلا  لثم 

بصن ام  ٍلعف  هبش  ٍفاضم  لصف 
بعی مل  زجأ و  ًافرظ  وأ  ًالوعفم 

ادجو ارارطضاو  ٍنیمی  لصف 
ادن وأ  ٍتعنب  وأ  ٍّیبنجأب 

نونلا وه  هفلخ و  نیونتلا و  لاصتالاب و  نذؤت  هفاضالا  نال  فذـحا  فیـضت  امم  اردـقم  وا  هب  اظوفلم  انیونت  وا  هفورح  يا  بارعالا  یلت  انون 
دیز یمالغ  کمهارد و  انیس و  روطک  لاصفنالاب  نانذؤی 

نا نم  ونا  شفخالا و  دنع  هفاضالاب  هیوبیـس و  دنع  فاضملاب  فنـصملا و  دـنع  ردـقملا  فرحلاب  ابوجو  ررجا  هیلا  فاضملا  وه  یناثلا و  و 
دیز دی  وحنریخالا  دیقلاب  اجرخم  جارسلا  نبال  اعبت  هیفاکلا  حرش  یف  لاق  اذک  هیلع  همـسا  قالطا  حص  هیلا و  فاضملا  ضعب  فاضملا  ناک 
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يوس امل  اهل  ایوان  اذـخ  ماللا  ابـسلا و  راـهنلا  لـیللا و  رکم  لـب  وحن  كاذ  ـالا  حلـصی  مل  اذا  یف  ونا  وا  زخ  بوث  هضف و  متاـخ  وحنب  ـالثمم 
. دیز مالغ  وحن  کنیذ 

. دیز مالغک  هفرعم  ناک  نا  الت  يذلاب  فیرعتلا  هطعا  وا  لجر  مالغک  هرکن  ناک  نا  یناثلاب  الوا  صصخا  و 
هفـصلا لوعفملا و  لعافلا و  یمـساک  افـصو  هنوک  لاح  لابقتـسالا  وا  لاحلا  هب  ادارم  هنوک  یف  عراـضملا  يا  لـعفی  فاـضملا  هباـشی  نا  و 

لاحلا یلع  بصن  هدئاملا و  هبعکلا  غلاب  ایده  هرکنلا ك  هب  فصو  کلذل  هرکن و  وا  هفرعم  یلا  فیضا  ءاوس  لزعی  هریکنت ال  نعف  ههبشملا 
. لیحلا لیلق  بلقلا  عورم  لمالا  میظع  انیجار  برک  بر  هیلع  لخد  جحلا و  هفطع  یناث  ك 

یه هفاضالا و  کلت  نونلا و  نیونتلا و  فذـحب  ظفللا  فیفخت  تدافا  اهنال  هیظفل  اهمـسا  هلومعم  یلا  فصولا  هفاضا  یه  هفاضالا و  يذ  و 
. ایونعم ارما  تدافا  اهنال  اضیا  هیونعم  هصلاخ و  ياهضحم  اهمسا  صیصختلا  وا  فیرعتلا  دیفت  یتلا 

دیزک یناثلا  فیضا  هل  يذلاب  تلصو  وا  رعشلا  دعجلاک  هیلا  فاضملا  يا  ناثلاب  لا  تلصو  نا  رفتغم  هیظفل  هفاضا  فاضملا  اذب  لا  لصو  و 
همتاشلا و لجرلا و  براضلاب  تررمک  لیهستلا  یف  امکاریمض  ناک  نا  هیلا  دوعی  امب  وا  یناجلا  سار  براضلا 

هلمعتـسا دـق  لجر و  براضلا  فالخب  دـیز  براضلا  کبراضلاک و  اـهلک  فراـعملا  یلا  لا  هیف  اـم  هفاـضا  ءارفلا  زوج  هذـه و  دربملا  عنم 
تررم وحن  ینثم  عقو  نا  فاک  طـقف  فصولا  یف  لا  يا  اـهنوک  تجرخا و  هما  ریخ  نم  اـنلعاجلا  لاـقف  هتلاـسر  هبطخ  یف  یعفاـشلا  ماـمالا 

یبراضلا دـیز و  یبراضلاب  تررم  وحن  همالـس  عمج  ناک  ناب  عبتا  ینثملا  لیبس  ياهلیبس  اـعمج  عقو  وا  لـجر  یبراـضلا  دـیز و  یبراـضلاب 
: وحن الها  يا  الهوم  فذحل  لوالا  ناک  نا  اریکذت  اثینات و  الوا  ناث  بسکا  امبر  لجر و 

هتعذا دق  يذلا  لوقلاب  قرشت  «و 
« مدلا نم  هانقلا  ردص  تقرش  امک 

: وحن هیلا و  فیضا  امل  ثیناتلا  رکذملا  ردصلا  ثنؤملا  هانقلا  بسکاف 
لا هل  لوؤی  ام  رکفلا  هیؤر  »

« یناوتلا بانتجا  یلع  نیعم  رما 
ول مالکلا  لتخی  ناب  هل  الها  سیل  ام  الهوم  فذـحل  ناک  نا  هلوقب  جرخ  هیلا و  فیـضا  امل  ریکذـتلا  ثنؤملا  هیؤر  رکذـملا  رکفلا  بسکاف 

. دیز ةارما  تماق  دنه و  مالغ  ماقک  رکذ  ام  هبسکی  الف  فذح 
فرعتی فاضملا  نال  اهفوصوم  یلا  هفـص  هتفـص و ال  یلا  فوصوم  ـال  هفدارمل و  مسا  فاـضی  ـالف  ینعم  دـحتا  هب  اـمل  مسا  فاـضی  ـال  و 

اذه یمسم  يا  زرک  دیعس  اذه  وحن  درو  اذا  کلذل  امهوم  لوا  هریغب و  الا  صصختی  فرعتی و ال  ءیشلا ال  صصختی و  وا  هیلا  فاضملاب 
. هفیطق نم  درج  ءیش  ياهفیطق  درج  عماجلا و  ناکملا  وا  عماجلا  مویلا  دجسم  يا  عماجلا  دجسم  بقلل و 

فاضی ءامـسالا  ضعب  تارمـضملاک و  هتفاضا  عنتمی  ءامـسالا  ضعب  دارفالا و  هفاضالل و  هحلاص  نوکت  نا  ءامـسالا  یف  بلاغلا  نا  ملعا  و 
يدل دیب و  يدامح و  يراصقک و  ینعم  اظفل و  ادبا  درفملا  یلا 

ضعب لکک و  اهنع  ادرفم  اظفل  تای  طقف و  ینعم  اهمزلی  دق  هفاضالا  مزلی  هنا  رکذ  يذـلا  اذ  ضعب  یلوا و  هعورف و  يذ و  دـنع و  يوس و  و 
هؤالیا عنتما  امتح  فاضی  ام  ضعب  ءارـسالا و  اوعدـت  ام  ایا  ءارـسالا و  ضعب  یلع  مهـضعب  انلـضف  دوه و  مهنیفویل  امل  ـالک  نا  وحن و  يا  و 

. نمؤملا هدحو  هللا  یعد  اذا  وحن  دحوک  عقو  ثیح  ریمض  الا  هیلی  الف  ارهاظ  امسا 
اکدحو یهلا  تنک  ذا  تنک  «و 

« اکلبق یهلا  ای  ءیش  کی  مل 
هب تررم  نا  هاشخا  بئذلا  «و 

« ارطملا حایرلا و  یشخا  يدحو و 
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نزوب یبل  هلـصا  درفم  سنوی  دـنع  ریثکتلل و  ینثم  هیوبیـس  دـنع  وه  هباجا و  دـعب  هباجا  يا  کیبل  وحن  بئاغلا  ریغ  ریمـضب  صتخی  ْیّبل و  و 
عم الا  هفلا  بلقنت  مل  رکذ  ام  يرجم  اـیراج  ادرفم  ناـک  ول  هناـب  در  یلا و  یلع و  يدـل و  فلا  بـالقناک  هفاـضالا  یف  ءاـی  هفلا  تبلق  یلعف 
يا کیدعس  وحن  يدعس  لوادت و  دعب  الوادت  يا  کیلاود  وحن  یبلک  یلاود  یتالا و  تیبلا  یف  رهاظلا  عم  اهبلق  دجو  دق  يدلک و  رمضملا 

. دعس دعب  ادعس 
: رعاشلا لوق  یف  یبلل  يدی  ءالیا  ذش  و 

اروسم ینبان  امل  توعد  »
« روسم يدی  یبلف  یبلف 

: هلوق یف  بئاغ  ریمض  هؤالیا  اذک  و 
ینود ینتوعد و  ول  کنا  »

« نویب عرتم  تاذ  ءاروز 
لیهستلا حرش  یف  هلاق  ینوعدی  نمل  هیبل  تلقل 

الیلق متنک  ذا  اورکذا  سلاج و  دـیز  ثیح  دـیز و  سلج  ثیح  تسلج  وحن  ذا  ثیح و  هیلعف  وا  تناـک  هیمـسا  لـمجلا  یلا  هفاـضا  اومزلا  و 
: هلوق یف  درفملا  یلا  ثیح  هفاضا  ذش  لافنالا و  لیلق  متنا  ذا  اورکذا  فارعالا و 

اعلاط لیهس  ثیح  يرت  ام  «ا 
« اعمال باهشلاک  ءیضی  امجن 

متنا وحن و  هیلا  فاضی  امع  اضوع  نیونتلا  لعجی  هفاضالا و  نع  ذا  دارفا  زوجی  يا  لـمتحی  نینکاـسلا  ءاـقتلال  اـهلاذ  رـسکی  ذا و  نونی  نا  و 
مسا لک  وه  ینعملا و  یف  يا  ینعم  ذاک  ام  هعقاولا و  نورظنت  ذئنیح 

دق ذاک  ام  برعا  وا  حـتفلا  یلع  نبا  ریما و  جاجحلا  نیح  کتئج  ذـبن و  اـج  نیح  وحن  ازاوج  نیتلمجلا  یلا  فضا  ذاـک  ضاـم  مهبم  ناـمز 
نینونلا يدحاب  نورقم  عراضم  وا  ضام  اینب  لعف  لبق  عقاو  يا  ولتم  انب  رتخا  نکل  لصالا و  یلعف  یناثلا  اما  اهیلع و  لمحلابف  لوالا  اما  ایرجا 

: وحن
مهروما لج  سانلا  یهلا  نیح  یلع  »

« بلاعثلا لدن  لاملا  قیرز  الدنف 
دنع ابوجو  برعا  ادتبم  لبق  وا  برعم  لعف  لبق  عقاولا  و 

عفنی موی  عفان  هءارقک  ادنفی  نلف  ینب  نم  لاقف و  فنـصملا  هراتخا  هءانب و  نویفوکلا  زوج  هدئاملا و  نیقداصلا  عفنی  موی  اذه  وحن  نییرـصبلا 
اهدعب و ادـبتملا  عوقو  نویفوکلا  شفخالا و  زاجا  ربکت و  مظاعت و  اذا  عضاوت  يا  یلتعا  اذا  نهک  طقف  لاعفالا  لمج  یلا  هفاضا  اذا  اومزلا  و 

: وحن هبوتلا و  كراجتسا  نیکرشملا  نم  دحا  نا  باب و  نم  قاقشنالا  تقشنا  ءامسلا  اذا  وحن  عمسی و  مل 
هیلظنح هتحت  یلهاب  اذا  »

« عرذملا كاذف  اهنم  دلو  هل 
: هلوق یف  ناشلا  ریمض  یه و  ترمضا  امک  ناک  رامضا  یلع 

هعافشب تلسرا  یلیل  تئبن  «و 
« اهعیفش یلیل  سفن  الهف  یلا 

ول لاق  هنسحتسا و  هیوبیس و  نع  القن  هیفاکلا  حرش  یف  هلاق  هیلعفلا  هلمجلا  یلا  الا  فاضی  اذاک ال  لبقتسملا  نامزلا  ءامسا  نم  اذا  هبشم  عرف :
. یهتنا نمؤملا  نوزراب  مه  موی  یلاعت  هلوقک  هفالخب  ءاج  ام  عومسملا  نم  نا  ال 
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یه ذا و  ینعمب  لب  اذا  ینعمب  سیل  هیف  نامزلا  مساف  ذئنیح  یـضاملا و  هلزنم  هعوقو  ققحتل  لبقتـسملا  هیف  لزن  امم  اهناب  اهنع  هدلو  باجا  و 
هنم رهاظ و  هیلع  هسایق  قباسلا و  لیـصفتلاب  برعی  ینبی و  ذا  هبـشمک  اذا  هبـشم  ناب  حرـص  نم  را  مل  ماشه و  نبا  لاق  نیتلمجلا  یلا  فاـضت 

. یهتنا لبقتسملا  هب  دارملا  نال  هدئاملا  نیقداصلا  عفنی  موی  اذه 
ظفلب لاق  هلوا  یف  امیـس  یـضاملا ال  هلزنم  هعوقو  ققحتل  لبقتـسملا  هیف  لزن  اـمم  هنـال  ذا  هبـشم  یلع  هب  لالدتـسالا  مهنع  ـالقن  مدـقت  تلق 

نیلجرلا الک  ینءاج  وحن  الک  اتلک و  فیضا  فطعب  قرفت  الب  فرعم  طقف  ینعم  وا  ینعم  اظفل و  نینثا  مهفمل  یضاملا 
يدم رشلل  ریخلل و  نا  »

« لبق هجو و  کلذ  الک  و 
: ذش قرفمل و  نییفوکلل و ال  افالخ  رکنمل  درفمل و ال  نافاضی  و ال 

ادضع يدجاو  یلیلخ  یخا و  الک  »
« تاململا ماملا  تابئانلا و  یف 

: وحن فرعملا  درفملا  یلا  فضاف  اهتررک  نا  رکنم و  درفم  وا  اقلطم  عومجم  وا  ینثم  یلا  اهفضا  لب  ایا  فرعم  درفمل  فضت  و ال 
نملعتل نییلاخ  کتیقل  نئلف  »

« بازحالا سراف  کیا  ییا و 
. هئازجا يا  يا  نسح  دیز  يا  وحن  هیلا  اهفضاف  ازجالا  ونت  نا  وا 

هفصلا يا  سکعلاب  میرم و  دشا  مهیا  وحن  روفصع  نبال  فالخ  هرکن  یلا  اهفضت  الف  ایا  هلوصوم  قبس  ام  طارتشا  عم  هفرعملاب  نصـصخا  و 
یلا تفیضا  ءاوس  اقلطمف  اماهفتسا  وا  اطرـش  يا  نکت  نا  سراف و  يا  دیزب  سراف و  يا  سرافب  تررمک  هرکن  یلا  الا  نافاضی  الف  لاحلا  و 

ثیدح يابف  صصقلا  تیضق  نیلجالا  اهیا  وحن  امالکلا  اهب  لمک  هرکن  وا  هفرعم 
. فارعالا

الا ینبم  ناکم  وا  نامز  هیاغ  لوال  فرظ  وه  ندـل و  هفاضا  اومزلا  قبوط و  هرکن  یلا  وا  اهریمـض  درفا  هفرعم  ینثم  یلا  يا  تفیـضا  اذا  عرف :
اهعفر اذک  ردن و  مهنع  دراولا  اهمـسا  ناک و  رامـضا  وا  هب  لوعفملاب  هیبشتلا  وا  زییمتلا  یلع  اهب  هودـغ  بصن  اهدارفا و  رجف و  سیق  هغل  یف 

وه فنـصملا و  لاق  بصنلا  شفخالا  زوج  رج و  اهلحم  نال  رجلاب  هبوصنملا  هودـغ  یلع  فطعی  نویفوکلا و  هاکح  امک  ناک  رامـضا  یلع 
سایقلا نع  دیعب 

هنم هرورض و  هیوبیس  لاق  لیلق و  وه  ءانب و  اهیف  نیعلا  نیکستب  عم  نولوقیف  هعیبر  هغل  یف  الا  برعم  هتقو  وا  عامتجالا  ناکمل  مسا  عم  و 
مکعم ياوه  مکنم و  یشیرف  »

« امامل مکترایز  تناک  نا  و 
. نینکاسلا ءاقتلا  یف  لصالا  یناثلا  هفخلا و  لوالا  دنتسم  اهب  لصتی  نوکسل  اهنیعل  رسک  حتف و  هلاحلا  هذه  یف  لقن  و 

اعم اتبکسا  ملحلا  دعب  لهجلا  نع  اهترجز  املف  يرسیلا  ینیع  تکب  هلوقک  عیمج  ینعمب  الاح  الا  هفاضالا  نع  عم  کفنت  ال  ۀمتت :
هبـشلل ضراعملا  لاوزل  هیفاکلا  حرـش  یف  لاق  امدـع  ام  ینعم  ایوان  کنوک  لاح  فیـضا  هل  ام  تمدـع  نا  اریغ  دربملل  اـقافو  ءاـنب  ممـضا  و 

. هیموهفملاب لالقتسالا  مدع  وه  ءانبلل و  یضتقملا 
امنـسحالاف ذـئنیح  اهبارعاب  مهلوق  عم  هیلا  فاضملا  ونی  مل  اذا  اهیف  هلعلا  هذـه  دوجو  وه  اهیف و  هتلق  ام  هذـه  یف  یتاـیف  ياهریظن  یه  تلق و 

اضیا هلاحلا  هذه  یف  هبرعم  اهنوک  نم  شفخالا  هیلا  بهذ 
ام فذـح  زاوجل  ماشه  نبا  طرـش  بارعا و  اتکرح  لیلق  وه  يذـلا  نیونتلا  عم  اهمـض  اقلطم و  هلاحلا  هذـه  یف  اهحتف  نا  یلع  اوعمجا  اـمک 
یف جارسلا  نبا  رکذ  اضوبقم و  کلذ  ریغ  سیل  وا  کلذ  ریغ  ضوبقملا  سیل  يا  ریغ  سیل  هرشع  تضبق  وحن  سیل  دعب  عقی  نا  هیلا  فاضت 
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سبتلی الئل  همـض  تناک  ءانبلا و  اهقرافی  مل  هالول  نیکمتلا و  یف  الـصا  اـهل  نـال  هکرحلا  یلع  اـهؤانب  مث  ـال  دـعب  اـهعوقو  هریغ  لوصـالا و 
. لیهستلا حرش  یف  هلاق  ءانبلاب  بارعالا 

هلاحلا و هذهب  هحیرصت  یتایس  هبرعم و  ذئنیح  اهناف  ونی  مل  مدع و  اذا  اما  هیلا و  فاضملا  مدعی  مل  اذا  ام  هرخآ  یلا  تمدع  نا  هلوقب  جرخ  و 
هیفاکلا حرش  یف  هلاق  امک  هانعم  نود  هظفل  يون  اذا  اذک 

نم رمالا  وحن هللا  هانعم  يون  هیلا و  فاضت  ام  فذـح  اذا  مضلا  یلع  ینبتف  مدـقت  ام  عیمج  یف  ریغک  لبق  ینعملاب  يونملا  يدـییقت  هجرخا  و 
: وحن ونی  مل  فذح و  وا  رصعلا  لبق  تئج  وحن  فذحی  مل  اذا  ام  نود  مورلا  دعب  نم  لبق و 

البق تنک  بارشلا و  یل  غاسف  »
« میمحلا ءاملاب  صغا  داکا 

: وحن هظفل  يون  وا 
هبارق یلوم  لک  يدان  لبق  نم  «و 

« فطاوعلا هیلع  یلوم  تفطع  امف 
هیالاک مدـقتملا  لیـصفتلا  یلع  برعت  ینبتف و  دـعب  اضیا  اهلثم  واقلطم  بارعالا  نم  شفخالا  هراتخا  اماهدـعب  امیف  اضیا و  اـهیف  نسحـالا  و 

کلذ یبسحف  يا  بسحف  هرشع  تضبق  وحن  بسح  اذک  مورلا و  دعب  نم  لبق و  نم  رمالا  ءيرق هللا  رصعلا و  دعب  تئج  وحن  هقباسلا و 
هظفل هین  یلع  رجلا  هیلا و  فاضملا  ینعم  هین  یلع  مضلاب  لوا  نم  اذب  ادبا  مهلوق  نم  یـسرافلا  هاکح  امک  لوا  لجر و  نم  کبـسح  اذه  و 

: وحن اضیا  تسلا  تاهجلا  نود و  فصولا و  نزولل و  هفرص  عنم  هتین و  كرت  یلع  حتفلا  و 
نکی مل  کیلع و  نموا  مل  انا  اذا  »

« ءارو ءارو  نم  الا  كؤاقل 
: وحن قوف  ینعمب  لع  اذه و  قوف  يا ا  بصنلاب  لفسا  ما  مانت  قوف  یئاسکلا ا  یکح  و 

هینث لک  کیلع  تددس  دقل  «و 
« لع نم  بیلک  ینب  قوف  تیتا  و 

يرهوجلا و حرـص  هب  اظفل و  اهتفاضا  زاوج  اهل  فنـصملا  رکذ  نم  مهف  لع و  نم  لیـسلا  هطح  رخـص  دوملجک  اـعم  ربدـم  لـبقم  رفم  رکم 
عیبرلا یبا  نبا  هفلاخ 

لع و کلذ  لمـش  ارکذ و  دق  هلبق  هدعب و  نم  ام  البق و  هین  اظفل و  هفاضالا  نع  عطق  يا  ارکن  ام  اذا  اعفر  مدقت و  امک  ارج  ابـصن و  اوبرعا  و 
رکذ هیلاـحلا و  یلعف  بسح  ـالا  هدـعب  اـم  لـبق و  یف  هیفرظلا  یلع  وه  مث  ادوـجوم  اهبـصن  نظا  اـم  ماـشه  نبا  لاـق  نکل  مهـضعب  حرـص  هب 

فاضملا يا  فاضملا  یلی  ام  اردان و  افرصت  فرصتت  نود  نا  اطسوتم و  افرصت  فرصتت  تحت  قوف و  ادع  ام  تاهجلا  ءامسا  نا  فنـصملا 
: وحن افذح  ام  اذا  اهریغ  ثیناتلا و  ریکذتلا و  بارعالا و  یف  فاضملا  نع  ياهنع  افلخ  یتای  هیلا 

. مکقزر رکش  لدب  ياهعقاولا  مکقزر  نولعجت  کبر و  رما  يا  رجفلا  کبر  ءاج  و 
قشمدب رهن  وه  يدرب و  ءام  يا  لسلسلا  قیحرلاب  قفصی  يدرب  مهیلع  صیربلا  درو  نم  نوقسی 

ۀلوخ هوسن  یف  انب  تّرم  »
« هحفان اهنادرا  نم  کسملا  و 

اهلثم يا  ابس  يدایا  اوقرفت  اهلها  يا  فهکلا  مهانکلها  يرقلا  کلت  امهلامعتسا و  يایتما  روکذ  یلع  مارح  نیذه  نا  هتحئار ، يا 
فذـح ام  نوکی  نا  طرـشب  لب  اقلطم  نکل ال  فاضملا  وه  امدـقت و  ام  فذـح  لبق  ناک  دـق  امک  اوقبا  يذـلا  هیلا  فاـضملا  اورج  اـمبر  و 

: وحن لوالاف  هل  الباقم  وا  فطع  دق  هیلع  امل  ینعملا  ظفللا و  یف  الثامم 
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ارما نیبسحت  يرما  لک  «ا 
« اران لیللاب  دقوت  ران  و 

یقبیف یناثلا  فذحی  عیبرلا و  یبا  نبا  هردق  اذک  هرخالا  یقاب  يا  لافنالا  هرخالا  دیری  هللا  ایندلا و  ضرع  نودـیرت  مهـضعب  هءارقک  یناثلا  و 
مهلوقک الوالا  تفـضا  هل  يذـلا  لثم  یلا  فوطعملا  اذـهل  هفاضا  فاضملا و  اذـه  یلع  فطع  طرـشب  لصتی  هب  اذا  هلاحک  نیونت  الب  لوالا 

اهلاق و نم  دی  هللا  عطق  يا  اهلاق  نم  لجر  دی و  هللا  عطق 
هیلا فاضملا  نع  فاضم  لصف  لفـسا  ما  ماـنت  قوف  مهلوق ا  نم  یئاـسکلا  یکح  اـمک  فطع  ریغ  نم  کـلذ  یتاـی  دـق  اـهلاق و  نم  لـجر 
زجا افرظ  وا  زییمت  الوعفم  لصف  لعاف  فاضملا  کلذ  بصن  اـم  لـعاف  مسا  وا  ردـصم  يا  فاـضمل  هفـص  لـعف  هبـش  زجا  لوعفم  بصنلاـب 

مهئاکرـش مهدالوا  لتق  رماع  نبا  هءارقک  هیلا  فاضملا  نیب  هنیب و  هیفرظلا  وا  هیلوعفملا  یلع  فاـضملا  هبـصن  يذـلا  لـصفی  نا  زجا  ینعملا 
هلوق ص میهاربا و  هلسر  هدعو  فلخم  هللا  نبسحت  الف  یلاعت  هلوق  اهادر و  یف  اهل  یعس  اهاوه  کسفن و  اموی  كرت  مهـضعب  لوق  ماعنالا و 

یبحاص یل  وکرات  متنا  له  \

: رعاشلا لاق  و 
یتحدم ننوکا و  ریخب ال  ینشرف  »

« لیسعب هرخص  اموی  تحانک 
: هلوقک فاضملا  نم  یبنجاب  لصفلا  ادجو  ارارطضا  دیز و  هللا  مالغ و  اذه  یئاسکلا  یکح  نیمی  لصف  بعی  مل  و 

بط نم  يوهلل  اندجو  نا  ام  »
« بص دجو  رهق  انمدع  و ال 

: هلوق و 
هب هادلاو  مایا  بجنا  »

« الجن ام  معنف  هالجن  ذا 
: هلوق و 

اهتقیر كاوسملا  يدن  احایتما  یقست  »
« فصرلا هنزملا  ءام  نمضت  امک 

: هلوق و 
: وحن تعنب  وا  لیزی  وا  براقی  يدوهی  اموی  فکب  باتکلا  طخ  امک 

هفیس يدارملا  لب  دق  توجن و  »
« بلاط حطابالا  خیش  یبا  نبا  نم 

: هلوقب هیفاکلا  حرش  یف  هل  لثم  ادن  وا 
ماصع ابا  نوذرب  ناک  »

« ماجللاب قد  رامح  دیز 
. ماشه نبا  هلاقنایب  فطع  وا  هنم  لدب  دیز  لاح و  لک  یلع  فلالاب  با  ءارجا  هغل  یلع  نوکی  نا  لمتحی  و 

: هلوقکرفتغم اهب  لصفلا  هیفاکلا و  یف  لاق  اما  لصاوفلا  نمهمتت 
هنم راسا و  اما  اتطخ  امه  »

« ردجا رحلاب  توملا  مد و  اما  و 
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ملکتملا ءای  یلا  فاضملا 

اذإ رسکا  ایلل  فیضأ  ام  رخآ 
اذقو ٍمارک  التعم  کی  مل 

يذف نیدیزو  نینباک  ُکی  وأ 
يذتحا اهحتف  دعب  ایلا  اهعیمج 

نإ واولا و  هیف و  ایلا  مغدتو 
نهی هرسکاف  َّمُض  ٍواو  لبق  ام 

نع روصقملا  یف  مّلس و  ًافلأو 
نسح ًءای  اهبالقنا  ٍلیذه 

ملکتملا ءای  یلا  فاضملا  یف  لصف 
ءاهلا و فاکلا و  یلا  فاضملا  بارعال  نکمتم  ریغ  یلا  هتفاضال  ینبم  هنا  امهلوق  یف  یناجرجلا  باشخلا و  نبال  افالخ  برعم  هنا  حیحصلا 

. هتکرح ریغت  مدعل  برعم  هبشلا و ال  مدعل  ینبمب  سیل  هنا  هلوق  یف  مهضعبل  ءایلا و  یلا  فاضملا  ینثملا 
نوکسلا و حتفلا و  ءایلا  یف  ذئنیح  کل  يولد و  ییبظ و  یمالغ و  یبحاصک و  هارجم  ایراج  وا  التعم  کی  مل  اذا  رسکا  ایلل  فیـضا  ام  رخآ 

: وحن اهیلع  رسکلا  هلالدل  اهفذح 
ینم کلما  لیلخ  »

« عمط ینتقی  امیف  یل  ام  يدی و  تبسک  يذلاب 
: وحن حتفلا  ءاقبا  فلالا و  فذح  عیقنلا و  ینیوری  اما و  یلا  يوآ  مث  فوطا  ام  فوطا  وحن  افلا  بلقتف  هتیلو  ام  حتف  و 

ینم تاف  ام  كردمب  تسل  «و 
« ینا ول  تیلب و ال  فهلب و ال 

اهحتف و مضلاب  دعب  اهیلا  فاضملا  ایلا  اهعیمج  يذف  نیدـیز  نینباک و  همالـس  عمج  اعومجم  وا  ینثم  کی  وا  يذـق  مارک و  التعم  کی  ناف 
فاضملا ءایلا  یف  ياهیف  فاضملا  رخآ  یف  یتلا  ایلا  مغدـت  هنا  کلذ  لیـصفت و  کلذ  یف  مث  يذـتحا  فاضملا  رخآ  یف  یتلا  ءایلا  نوکس 

. يدیز یمالغ و  یضاقب و  تررم  يدیز و  یمالغ و  یضاق و  تیار  یضاق و  ینءاج  وحن  هیلا 
: وحن ءای  اهبلق  دعب  اضیا  هیف  مغدت  واولا  و 

ینوبقعا ینب و  يدوا  »
« علقت هربع ال  داقرلا و  دنع  ةرسح 

یف یتلا  فلالا  همالس  يامالغ و  ياصع و  يایحم و  وحن  ملس  افلا  یفطصم و  ءالؤه  وحن  هقباف  حتف  ناف  نهی  هرسکاف  مض  واو  لبق  ام  نا  و 
بنج لـکل  اومرختف و  مهاوهل  اوقنعا  يوه و  اوقبـس  وحن  نسح  ءاـی  اـهبالقنا  لیذـه  نع  روصقملا  یف  یتـلا  یف  عـیمجلا و  هغل  یف  ینثملا 

. عرصم
همتاخ

زاجا یمف و  لق  یف و  مف  یف  ماللا و  درب  یبا  دربملا  زاجا  ینه و  یمح و  یخا و  یبا و  ءای  یلا  نه  مح و  خا و  با و  هفاضا  یف  لمعتسملا 
الصا ریمض  یلا  فاضت  اهنا ال  اوححص  يذ و  يذ  یف  ءارفلا 

یناثلا ءزجلا 
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ردصملا لامعإ 

لمعلا یف  قحلأ  ردصملا  هلعفب 
لأ عم  وأ  ًادّرجم  وأ  ًافاضم 

ّلحی ام  وأ  نأ  عم  ّلعف  ناک  نإ 
لمع ٍردصم  مسالو  هّلحم 

هل فیضأ  يذلا  هّرج  دعبو 
هلمع ٍعفرب  وأ  ٍبصنب  لّمک 
نم ّرج و  ام  عبتی  ام  َّرُجو 

نسحف ّلحملا  عابتالا  یف  یعار 
ردصملا لامعا  باب 

هنال ال مث  ردـنا  وه  لا و  عم  وا  سیقا  وه  انونم و  ادرجم  وا  رثکا  وه  افاضم و  ناک  ءاوس  لمعلا  یف  قحلا  ردـصملا  هلعفب  همـسا  لامعا  هیف  و 
ناک عومجم و  دودحم و ال  رمضم و ال  ریغ  ناک  نا  لب  اقلطم  لمعی 

دلبلا و امیتی  هبغسم  يذ  موی  یف  ماعطا  وا  هرقبلا  سانلا  هللا  عفد  ول ال  وحن و  هلحم  لحی  هیردصملا  ام  عم  وا  نا  عم  لعف 
هئادعا هیاکنلا  فیعض  »

« لجالا یخاری  رارفلا  لاخی 
يذلا دلجلا  هب  ییاحی  ذش  ادیز و  کتبرض  نم  تبجع  وحن  دودحملا  حیبق و  نسحملا  وه  نسح و  ءیسملا  کبرض  وحن  رمضملا  فالخب 

. اهدالوا رقبلا  سحالمب  هتکرت  ذش  عومجملا و  بکار و  سفن  الملا  هیفک  هبرضب  مزاح  وه 
نییدادـغبلا نییفوکلا و  دـنع  لمع  یمیم  ملع و ال  ریغ  ناک  نا  لعفلا  یلع  يراجلا  ریغ  ثدـحلا  یلع  لادـلا  مسـالا  وه  ردـصم و  مسـال  و 

: وحن
ینع توملا  در  دعب  ارفک  «ا 

« اعاترلا هئاملا  کئاطع  دعب  و 
: وحن عامجالاب  ردصملاکف  ایمیم  وا  عامجالاب  هل  لمع  الف  هدمحملا  هرجفلل و  دامح  راجف و  حیبستلل و  ناحبسک  املع  ناک  ناف 

الجر مکباصم  ّنا  میَلُظ  «ا 
« ملظ هیحت  مالسلا  يدها 

لمک وا  نیش  اقوقح  ینغ  يذ  عنمک  رثکالا  وه  لعافلا و  یلا  فیضا  نا  هلمع  بصنب  لمک  هل  فیضا  يذلا  هلومعم  ردصملا  ياهرج  دعب  و 
لذـب وحن  رکذ  نا  لیلق  تلـصف و  ریخلا  ءاعد  نم  ناسنالا  ماسی  وحن ال  لعافلا  رکذـی  مل  نا  ریثک  وه  لوعفملا و  یلا  فیـضا  نا  هلمع  عفرب 

تیبلا جح  سانلا  یلع  یلاعت و هللا  هلوقب  در  رعشلاب و  مهضعب  هصخ  نیز و  لقم  دوهجم 
ام رج  ابص و  اوهل  لقاع  موی  بحک  بصنلا  عفرلا و  هدعب  امیف  لمعیف  اعسوت  فرظلا  یلا  فاضی  دق  همتت  نارمع . لآ  الیبس  هیلا  عاطتـسا  نم 

لوعفملا عبات  بصن  لـعافلا و  عباـت  عفرف  لـحملا  عاـبتالا  یف  یعار  نم  فیرظلا و  دـیز  برـض  نم  تبجع  وحن  ظـفلل  هاـعارم  رج  اـم  عبتی 
: هلوق لضفلا و  لعیخلا  اهیلع  كولهلا  یشم  اهکلاس  ناظقیلا  هرغثلا  کلاسلا  هلوقک  هلعف  نسحف  اظفل  نیرورجملا 

اناسح اهب  تنیاد  تنک  دق  »
« انایللا سالفالا و  هفاخم 
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مـسی مل  لعفب  لوصوم  يردصم  فرحب  ردـصملا  ریدـقت  یلع  عفرلا  رکذ  ام  عم  لعافلا  فذـح  اذا  رورجملا  لوعفملا  عبات  یف  زوجی  همتت :
. هلعاف

لعافلا مسا  لامعإ 

لمعلا یف  ٍلعاف  مسا  هلعفک 
لزعمب هّیضم  نع  ناک  نإ 

ادن فرج  وأ  ًاماهفتسا  یلوو 
ادنسم وأ  ۀصفاج  وا  ایفن  وأ 

فِرُع ٍفوذحم  تعن  نوکی  دقو 
فصو يذلا  لمعلا  قحتسیف 

یضملا یفف  ۀلص  نکی  نإو 
یضترا دق  هلامعإ  هریغو 
لوعف وا  ّلاعفم  وا  ّلاّعف 

لیدب ٍلعاف  نع  ٍةرثک  یف 
لمع نم  هلام  قحتسیف 
لعفو اذ  ّلق  ٍلیعف  یفو 

لعج هلثم  درفملا  يوس  امو 
لمع امثیح  طورشلا  مکحلا و  یف 

ضفخاو ًاولت  لامعإلا  يذب  بصناو 
یضتقم هاوس  ام  بصنل  وهو 

ضفخنا يذلا  عبات  بصنا  وأ  ررجاو 
ضهن نم  ًالامو  ٍهاج  یغتبمک 

لعاف مسال  رُّرق  ام  ّلکو 
لضافت الب  ٍلوعفم  مسا  یطُعی 

یف لوعفملل  غیص  ٍلعفک  وهف 
یفتکی ًافافک  یطعملاک  هانعم 

عفترم ٍمسا  یلا  اذ  فاضی  دقو 
عرولا دصاقملا  دومحمک  ًینعم 

لعافلا مسا  لامعا  باب 
مـسا لامعا  بابلا  یف  هیلا و  هفاضالل  حـلاص  ریغ  هلعاف  یلع  لدـیل  عراضملل  انزاوم  ردـصم  نم  غیـص  ام  هیفاکلا  حرـش  یف  لاـق  اـمک  وه  و 

ایراج ارمضم  ارهاظ و  ارخؤم  امدقم و  لمعلا  یف  لعاف  مسا  هلعفک  لوعفملا .
لاحلا و یلع  هب  لولدـملا  لـعفلا  ظـفلب  اـهیبش  هظفل  نوکی  ذـئنیح  هنـال  لزعمب  هیـضم  نع  ناـک  نا  اـهنع  الودـعم  هیلـصالا و  هتغیـص  یلع 

دیز براض  وحن ا  اماهفتـسا  یلو  نا  یئاسکلل و  افالخ  لمعی  الف  الا  یتایـسف و  لال  هلـص  ناک  ناف  نکی  مل  ناف  عراـضملا  وه  لابقتـسالا و 
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ارمع دیز  براض  ام  وحن  ایفن  وا  هیفاکلا  یف  هرکذی  مل  اذل  هتوعنم و  فوذحملا  تعنلا  مسق  نم  وه  البج و  اعلاط  ای  وحن  ادن  فرح  وا  ارمع 
ارمع ابراض  دیز  ءاج  وحن  الاح  ءاج  وا  ادیز  براض  لجرب  تررم  وحن  هفص  اج  وا 

تعن نوکی  دـق  ادـلاخ و  ابراض  ارمع  تننظ  ارمع  مرکم  ادـیز  نا  یلیل  ابحم  سیق  ناـک  ارمع  براـض  دـیز  وحن  ربخ  يذـل  ادنـسم  اربخ  وا 
مسا نکی  نا  فلتخم و  فنص  يا  رطاف  هناولا  فلتخم  ماعنالا  باودلا و  سانلا و  نم  وحن و  فصو  يذلا  لمعلا  قحتـسیف  فرع  فوذحم 

هنا یلا  مهضعب  لاحلا و  یف  ذئنیح  لمعی  هنا ال  یلا  ینامرلا  بهذ  روهمجلا و  دنع  یضترا  دق  هلامعا  هریغ  یـضملا و  یفف  لا  هلـص  لعافلا 
لمع نم  هل  ام  قحتـسیف  لیدب  لعاف  نع  هرثک  یف  هغلابملا  یلع  تالادلا  لوعف  وا  لاعفم  وا  لاعف  لعف  رامـضاب  هدعب  ام  نا  اقلطم و  لمعی  ال 

: اهکئاوب راحنمل  هنا  بارش و  اناف  لسعلا  اما  وحن  نییرصبلا  عیمج  دنع  هروکذملا  طورشلاب 
اهنامس قوس  فیسلا  لصنب  بورض  »

« رقاع کناف  اداز  اومدع  اذا 
عیمـس هللا  نا  وحن  اضیا  لق  کلذـک  لعف  یف  نییرـصبلا و  نم  هعامج  هیف  فلاخ  یتح  لمعلا  اذ  لق  اضیا  هغلاـبملا  یلع  لادـلا  لـیعف  یف  و 

هاعد نم  ءاعد 
یضرع نوقزم  مه  نآ  یناتا  »
« اهل نیلمرکلا  شاحج 

نیلتاقلا هلوقک  لـمع  اـمثیح  طورـشلا  مکحلا و  یف  لـعج  هلثم  عومجملا  ینثملاـک و  هغلاـبملا  هلثما  لـعافلا و  مسا  نم  درفملا  يوس  اـم  و 
هلوق الئان و  ابسح و  دعم  ریخ  الحالحلا  کلملا 

مهموق یف  مه  نآ  اوداز  مث  »
« رخف ریغ  مهبنذ  رفغ 

یئاسکلا دنع  الا  لمعی  لوعفملا ال  لعافلا و  مسا  نم  رغصملا  همتت :
ارمع ءالعلا  ملعم  ابوث و  ادلاخ  ساک  تناک  یـضتقم  لیعافملا  نم  هاوس  ام  بصنل  وه  هفاضالاب و  ضفخا  هل و  اولت  لامعالا  يذب  بصنا  و 
عبات بصنا  وا  ررجا  ردـقم و  لعفب  هادـع  ام  بصن  هیلات و  رج  الا  زوجی  الف  یـضاملا  ینعمب  ام  لامعالا  يذـب  جرخ  ادـغ و  وا  نالا  ادـشرم 
لعفب فنـصملا و  دـنع  عضوملا  یلع  لمحلابف  یناثلا  اما  ظفللا و  یلع  لمحلابف  لوالا  اما  هیلا  لعافلا  مسا  هفاضاب  ضفخنا  يذـلا  لوعفملا 

ضهن نم  الام  هاج و  یغتبمک  هیوبیس  دنع  ردقم 
افافک یطعملاک  هانعم  یف  لوعفملل  غیـص  لعفک  وهف  لضافت  الب  لوعفم  مسا  یطعی  هقباسلا  طورـشلاب  لمع  نم  لعاف  مسال  ررق  اـم  لـک  و 

لوعفملاب هیبشتلا  یلع  مسالا  بصن  فوصوملل و  عجار  ریمـض  یلا  هنع  دانـسالا  لیوحت  دعب  ینعم  عفترم  مسا  یلا  اذ  فاضی  دـق  یفتکی و 
دـصاقملا دومحم  عرولا  راص  مث  هدصاقم  هدومحم  عرولا  لصالا  ذا  عرولا  دـصاقملا  دومحمک  اذـه  هیف  زوجی  لعافلا ال  مسا  ناک  نا  هب و 

فیضا مث 

رداصملا ۀینبأ 

يّدعملا ردصم  سایق  ّلعف 
اّدر ّدرک  ٍۀثالث  يذ  نم 

لعف هباب  مزاللا  لعفو 
للشکو ًيوجکو  ٍحرفک 
ادعق لثم  مزاللا  لعفو 
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ادغک ٍداّرطاب  ّلوعف  هل 
ًالاعف ًابجوتسم  نکی  مل  ام 

الاعف وأ  رداف  ًانالعف  وأ 
یبأک ٍعانتما  يذل  ّلوأف 

ابّلقت یضتقا  يذلل  ناثلاو 
لمشو ٍتوصل  وأ  ّلاعف  اّدلل 
لهصک لیعفلا  ًاتوصو  ًاریس 

العفل ّۀلاعف  ّۀلوعف 
الزج ّدیزو  ُرمألا  لهسک 
یصم امل  افلاحم  یتأ  امو 
اضرو ٍطخسک  لقنلا  هبانف 

سیقم ٍۀثالث  يذ  ریغو 
سیدقتلا سّدقک  هردصم 

المجأو ۀیکزت  هّکزو 
الّمجت ًالّمجت  نم  لامجإ 

مقأ ّمث  ًةذاعتسا  ذعتساو 
مزتلا اتلا  اذ  ًابلاغو  ۀماقإ 
احتفاو ّدم  رخآلا  یلی  امو 

احتتفا اّمم  ناثلا  ولت  رسک  عم 
ام ّمضو  یفطصاک  ٍلصو  زمهب 

اململت دق  لاثمأ  یف  عبری 
اللعفل ّۀللعف  وا  ّلالعف 

الّوأ ًایناث ال  ًاسیقم  لعجاو 
هلعافملا لاعفلا و  لعافل 

ۀلداع عامّسلا  ّرم  ام  ریغو 
هسلجک ٍةّرمل  ّۀلعفو 
هسلجک ٍۀئیهل  ّۀلعفو 

هّرملا اتلاب  ثالثلا  يذ  ریغ  یف 
ةرمخلاک ّۀئیه  هیف  ّذشو 
رداصملا هینبا  باب  اذه 

هثالث يذ  لعف  نم  يدـعملا  ردـصم  سایق  نیعلا  نوکـس  ءافلا و  حـتفب  لعف  بسنـالا . وه  فیرـصتلا و  یلا  هیفاـکلا  یف  هدـعب  اـم  هرخا و  و 
یف ءاوس  نیعلا  ءافلا و  حتفب  لعف  هباب  نیعلا  رسکب  مزاللا  لعف  ادر و  درک  افعاضم  وا  امهف  مهفک  اهروسکم  وا  ابرض  برـضک  نیعلا  حوتفم 
یلع لد  نا  الا  تسبی  ياهدی  تلـش  ردصم  للـشک  فعاضملا  يوج و  ردصم  يوجک  ماللا  لتعملا  حرف و  ردـصم  حرفک  حیحـصلا  کلذ 
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ءافلا رسکب  الاعف  ابجوتـسم  نکی  مل  ام  اودغ  ادغک  دارطاب  ردصم  لوعف  هل  ادعق  لثم  نیعلا  حتفب  مزاللا  لعف  هلاعفلا و  هسایقف  هیالو  وا  هفرح 
ءابا یباک  عانتما  يذل  ردصم  رسکلاب  لاعف  وه  لواف و  ءافلا  رـسکب  هلاعفلا  وا  لیعفلا  وا  ءافلا  مضب  الاعف  وا  رداف  نیعلا  ءافلا و  حتفب  انالعف  وا 

وا الاعس  لعسک  مضلاب  لاعف  وه  ثلاثلا و  ادلل  انالوج  لاجک  ابلقت  یضتقا  يذلل  ردصم  نالعف  وه  ناثلا و  ادارش و  درش  ارافن و  رفن  و 
هطایخ طاخک  سماخلا  هیالولا  هفرحلل و  الیحر و  لحر  الیهص و  لهصک  لیعفلا  وه  عبارلا و  اتوص  اریس و  لمش  اخارص و  خرصک  توصل 
بعـص هلوهـس و  رمالا  لهـسک  نیعلا  مض  ءافلا و  حتفب  العفل  ناردـصم  اهحتفب  هلاعف  ءافلا و  مضب  هلوعف  حلـصا و  ياهرافـس  مهنیب  رفـس  و 

اضر طخسک و  باهذ و  نارکش و  روکشک و  برعلا  نع  لقنلا  هبابف  یضم  امل  افلاخم  یتا  ام  هحاصف و  حصف  هلازج و  الزج  دیز  هبوعص و 
نسح عبش و  هجهب و  هجلب و  و 

لیعفتلا و ماللا  حیحص  لعف  سایقف  هردصم  سیقم  هثالث  يذ  ریغ  نسح و  عبش و  جهب و  جلب و  یـضر و  طخـس و  بهذ و  رکـش و  رداصم 
ءاتلا و اهنم  ضوعت  فذـحتف و  افلا  بلقنتف  ءافلا  یلا  اهتکرح  لقنت  نکل  کلذـک  لتعملا  لاعفالا و  نیعلا  حیحـصلا  لـعفا  هلعفتلا و  اـهلتعم 

. هیمست مس  هیکزت و  هکز  میلستلا و  ملس  سیدقتلا و  سدقک  لعفاکف  التعم  ناک  ناف  لاعفتسالا  لعفتسا  لعفتلا و  لعفت 
اذ ابلاغ  هناعا و  نعا  هماقا و  مقا  مث  هماقتـسا  مقتـسا  هذاعتـسا و  ذعتـسا  امرکت و  مرکت  نم  مارکا  مرکا  المجت و  المجت  نم  لامجا  المجا  و 

ردصملا
زمهب احتتفا  امم  ثلاثلا  وه  ناثلا و  ولت  رـسک  عم  احتفا  دم و  رخالا  یلی  ام  ءایبنالا و  هالـصلا  ماقا  یلاعت و  هلوقک  اهنم  يرع  اردان  مزل و  اتلاچ 

. اماجنرحا مجنرحا  ارادتقا و  ردتقا  ءافطصا و  یفطصاک  هردصم  ریصیف  لصو 
اهحتفب هللعف  وا  ءافلا  رـسکب  لـالعف  اململت 1  ململت  اجرحدـت و  جرحدـتک  هردـصم  ریـصیف  اـململت  دـق  لاـثما  یف  عبارلا  يا  عبری  اـم  مض  و 

هلعجی نم  مهنم  الوا و  ایناث ال  اسیقم  لعجا  افاهرس و  فهرـس  هلقوح و  لقوح  هجرحد و  جرحدک  هب  قحلملا  ءافلا و  حتفب  اللعفل  ناردصم 
. هرسایم رسای  وحن  ءای  هؤاف  امیف  اذ  بلغی  هلتاقم و  الاتق و  لتاق  وحن  هلعافملا  ءافلا و  رسکب  لاعفلا  ناردصم  لعاف  اسیقم  اضیا 

ریغ و 
اهیلع ماعلا  ردصملا  ءانب  نکی  مل  نا  یثالثلا  نم  هرمل  ءافلا  حتفب  هلعف  اقالمت و  قلمت  ایزنت و  يزن  اباذـک و  بذـک  وحن  هلداع  عامـسلا  رم  ام 

. هدحاو همحر  محرک  فصولاب  هنم  هرملا  یلع  لدیف  ناک  ناف  هسلجک 
يذ ریغ  یف  همیظع  هدـشن  هلاضلا  تدـشنک  فصولابف  اهیلع  ماعلا  ردـصملا  ءاـنب  ناـک  ناـف  هسلجک  کلذـک  هنم  هئیهل  ءاـفلا  رـسکب  هلعف  و 
ریغ یف  ياهیف  ذـش  هدـحاو و  هناعتـساک  فصولابف  ناک  ناف  هقالطنا  قلطناک  اهیلع  ردـصملا  ءانب  نکی  مل  نا  هرملا  یلع  لدـی  اـتلاب  ثـالثلا 

هصمقلا همعلا و  هرمخلاک و  هئیه  یثالثلا 

نیلوعفملا نیلعافلا و  ءامسأ  ۀینبأ 

اهب ۀهّبشملا  تافصلاو 
اذإ ٍلعاف  مسا  غص  ٍلعافک 

اذغک نوکی  ٍۀثالث  يذ  نم 
لعفو تلعف  یف  ّلیلق  وهو 
لعف هسایق  لب  يّدعم  ریغ 

رشأ وحن  نالعف  ّلعفأو 
رهجألا وحن  نایدص و  وحنو 

لعفب ّلیعفو  یلوا  ّلعفو 
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لمج لعفلا  لیمجلا و  مخّضلاک و 
لعفو ّلیلق  هیف  ّلعفأو 

لعف ینغی  دق  لعافلا  يوسبو 
لعاف مسا  عراضملا  ۀنزو 

لصاوملاک ثالثلا  يذ  ریغ  نم 
اقلطم ریخألا  ّولتم  رسک  عم 
اقبس دق  ٍدئاز  میم  ّمضو 

رسکنا ناک  ام  هنم  تحتف  نإو 
رظتنملا لثمک  ٍلوعفم  مسا  راص 

درّطا ّیثالثلا  لوعفم  مسا  یفو 
دصق نم  ٍتآک  ٍلوعفم  ۀنز 

لیعف وذ  هنع  ًالقن  بانو 
لیحک یتف  وأ  ةاتف  وحن 

نیلوعفملا ءامسا  هینبا  هیف  اهب و  ههبشملا  تافصلا  نیلعافلا و  ءامسا  هینبا  باب  اذه 
وهف لاس  يا  نیتمجعملاب  اذـغک  نوکی  ایدـعتم  اهروسکم  وا  ایدـعتم  وا  امزال  نیعلا  حوتفم  درجم  هثالث  يذ  نم  اذا  لعاف  مسا  غص  لـعافک 

اهرـسکب لعف  نیعلا و  مضب  تلعف  یف  عامـسلا  یلع  روصقم  لیلق  وه  بکار و  وهف  بکر  براض و  وهف  برـض  بهاذ و  وهف  بهذ  ذاـغ و 
یف لعف و  ضارعالا  یف  هنم  فصولا  ناـیتا  يا  رـسکلاب  لـعف  ياهساـیق  لـب  نمآ  وهف  نما  ضماـح و  وهف  ضمحک  يدـعم  ریغ  هنوک  لاـح 
وحن نایر و  ناعبـش و  ناشطع و  نایدـص و  وحن  حرف و  رـشا و  وحن  نالعف  نطابلا  هرارح  ءالتمالا و  یلع  لد  امیف  لعفا و  ناولـالا  هقلخلا و 

رضخالا روعالا و  لوحالا و  سمشلا و  یف  رصبی  يذلا ال  وه  رهجالا و 
لیلق هیف  لعفا  لمج و  لعفلا  لیمجلا و  مخـض و  لـعفلا  مخـضلاک و  هریغ  لـعاف و  نم  اهمـضب  لـعفب  لـیعف  یلوا و  نیعلا  نوکـسب  لـعف  و 

عجـشک اهمـضب  نابج و  وهف  نبجک  ءافلا  حتفب  لاعف  لطب و  وهف  لطبک  نیعلا  حتفب  لعف  اذـک  بطخا و  وهف  بطخک  عامـسلا  یلع  روصقم 
. رفع وهف  رفعک  نیعلا  نوکس  ءافلا و  رسکب  لعف  بنج و  وهف  بنجک  نیعلا  ءافلا و  مضب  لعف  عاجش و  وهف 

لعاف نزو  ریغ  رکذ  ام  عیمج  فیفع و  وهف  فع  بیـشا و  وهف  باش  خیـش و  وهف  خاشک  لعف  نونلا  ءایلا و  حتفب  ینغی  دـق  لعافلا  يوسب  و 
احوتفم اقلطم  ریخالا  ولتم  رـسک  عم  لصاوملاک  ادـیزم  وا  ادرجم  ثالثلا  يذ  ریغ  نم  لعاف  مسا  یتای  عراضملا  هنز  یلع  ههبـشم و  تاـفص 

هملکلا لوا  اقبس  دق  دئاز  میم  مض  اروسکم و  وا  عراضملا  یف  ناک 
تحتف نا  مجنرحم و  جرحدتم و  بشوشعم و  سـسنعقم و  جرختـسم و  عمتجم و  رظتنم و  دعابتم و  ملعتم و  حرفم و  مرکم و  جرحدمک و 

نم تاک  لوعفم  هنز  درطا  یثالثلا  لوعفم  مسا  یف  هرخآ و  یلا  مرکملا  جرحدملا و  رظتنملا و  لثمک  لوعفم  مسا  راص  رـسکنا  ناک  ام  هنم 
وا هاتف  وحن  ثنؤملا  رکذملا و  هیف  يوتسی  لیعف و  وذ  اهدحا  ءایـشا  هثالث  لوعفم  نزو  نع  ياهنع  اعامـس  يا  القن  بان  دوصقم و  وهف  دصق 

لمعت هیفاکلا و ال  حرـش  یف  امهرکذ  حوبذم  ینعمب  حـبذک  لعف  اهثلاث  ضوبقم و  ینعمب  ضبقک  لعف  اهیناث  لوحکم و  ینعمب  لیحک  یتف 
روفصع نبا  هزاجا  همالغ و  عیرص  هشبک و ال  حبذ  لجرب  تررم  لاقی  الف  لوعفملا  مسا  لمع  هثالثلا  هذه 

لعافلا مساب  ۀهّبشملا  ۀفّصلا 

لعاف ّرج  نسحتسا  ّۀفص 
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لعافلا مسا  ۀهبشملا  اهب  ًینعم 
رضاحل ٍمزال  نم  اهغوصو 

رهاظلا لیمج  بلقلا  رهاطک 
يّدعملا لعاف  مسا  لمعو 

اّدح دق  يذلا  ّدحلا  یلع  اهل 
بنتجم هیف  لمعت  ام  قبسو 

بجو ٍۀّیببس  اذ  هنوکو 
لأ عم  ّرجو  بصناو  اهب  عفراف 

لصتا ام  لأ و  بوحصم  لأ  نودو 
ًادّرجم و ال وأ  ًافاضم  اهب 

الخ لأ  نم  ًامس  لأ  عم  اهب  ررجت 
ام اهیلاتل و  ٍۀفاضإ  نمو 

امسو زاوجلاب  وهف  لخی  مل 
لعافلا مساب  ههبشملا  هفصلا  لامعا  باب  اذه 

لیوحت ریدقت  دعب  اهب  ینعم  لعاف  رج  نسحتسا  هفص 
ناسحتسا هوبا و  بتاک  دیز  هتدز  امب  هوخا و  براض  دیز  وحن  هرکذ  امب  جرخف  لعافلا  مسا  ههبشملا  یه  اهفوصوم  ریمض  یلا  هنع  اهدانسا 

نا یف  لعافلا  مسا  فلاخت  ینعملا و  یف  رظنلاب  كردی  هیلا  فاضت  ناب  اهب  لعافلا  رج 
رهاظلا لیمج  وحن  بلاغلا  وه  لب  هل  هیراجم  ریغ  بلقلا و  رهاطک  عراضملل . هیراجم  نوکت  اهنا  یف  رضاحل و  مزال  نم  الا  نوکی  اهغوص ال 

نکل هجولا  نسح  دـیز  وحن  رکذ  ام  یلع  دامتعالا  وه  لعافلا و  مسا  یف  ادـح  دـق  يذـلا  دـحلا  یلع  اهل  تباث  يدـعملا  لعاف  مسا  لـمع  و 
اهلومعم ریغ  فالخب  اهتیعرفل  بنتجم  هیف  لمعت  ام  قبـس  نا  لعافلا  مسا  هیف  تفلاخ  امم  همث و  فالخب  لوعفملاب  هیبشتلا  یلع  اـنه  بصنلا 

همیدقت زوجیف  رورجملا  راجلاک و 
ریغ فـالخب  هنم  ياهجولا  نسح  ههجو و  نسح  دـیز  وحن  بجو  ینعم  وا  اـظفل  اـهفوصوم  ریمـضب  لـصتا  ناـب  هیببـس  اذ  هنوک  نا  اـهیلع و 
لا عم  اهنوک  لاح  هفاضالاب  رج  هرکنلا و  یف  زییمتلا  یلع  هفرعملا و  یف  هب  لوعفملاب  هیبشتلا  یلع  بصنا  هیلعافلا و  یلع  اهب  عفراف  لومعملا 

هجولا لیمجلا  لجرلا  تیار  وحن  هیف  عزانتملا  وه  لا  بوحصم  هلوق  لا و  نود  و 
بوحـصم یلع  فطع  و  هجولا . لیمج  فیعـض و  اذه  نکل  هجولا  الیمج  هجولا و  الیمج  الجر  تیار  هجولا و  لیمجلا  هجولا و  لیمجلا  و 

وحن لوالاف  درجم  یلا  وا  ریمـضلا  یلا  فاضم  یلا  وا  ریمـضلا  یلا  وا  لا  هیف  ام  یلا  افاضم  هنوک  لاح  هفـصلاب  يا  اـهب  لـصتا  اـم  هلوق و  لا 
اذـه نکل  بالا  هجو  انـسح  بالا و  هجو  انـسح  الجر  تیار  بالا و  هجو  نسحلا  بالا و  هجو  نسحلا  بالا و  هجو  نسحلا  لـجرلا  تیار 

ههجو و انـسح  الجر  تیار  یتایـس و  امک  رجت  ههجو و ال  نسحلا  ههجو و  نسحلا  لجرلا  تیار  وحن  یناثلا  و  بالا . هجو  نسح  فیعض و 
. نافیعض ناذه  نکل  ههجو  نسح  ههجو و  انسح 

هیبا و هجو  انـسح  هیبا و  هجو  انـسح  الجر  تیار  یتایـس و  امک  رجت  هیبا و ال  هجو  نسحلا  هیبا و  هجو  نسحلا  لـجرلا  تیار  وحن  ثلاـثلا  و 
یتایـس و امک  رجت  ـال  با و  هجو  نسحلا  حـیبق و  هنکل  با  هجو  نسحلا  لـجرلا  تیار  وحن  عبارلا  و  نافیعـض . ناذـه  نکل  هیبا  هجو  نسح 

هجو نسحلا  لجرلا  تیار  وحن  اـفاضم  یلع  فطع  ادرجم  وا  با . هجو  نسح  با و  هجو  انـسح  حـیبق و  هنکل  با  هجو  انـسح  ـالجر  تیار 
. هجو نسح  اهجو و  انسح  حیبق و  هنکل  هجو  انسح  الجر  تیار  یتایس و  امک  رجت  اهجو و ال  نسحلا  حیبق و  هنکل 
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لخی مل  ام  با و  هجو  وا  هجو  وا  هیبا  هجو  وا  ههجو  نسحلا  لقت  الف  اهیلاتل  هفاضا  نم  الخ و  لا  نم  امـس  لا  عم  اهنوک  لاح  اهب  ررجت  و ال 
دمحلا حیبقلا و هللا  فیعضلا و  نسحلا و  هیف  انیبم  الثمم  احورشم  کلذ  قبس  دق  امس و  زاوجلاب و  وهف  رکذ  امم 

بّجعتلا

ابّجعت ام  دعب  قصطنا  لعفأب 
ءابب ٍرورجم  لعفأب  ءیج  وأ 

امک هّنبصنا  لعفأ  ولتو 
امهب قدصأو  انلیلخ  یفوأ 

حبتسا تبّجعت  هنم  ام  فذحو 
حضی هانعم  فذحلا  دنع  ناک  نإ 

امزل ًامدق  نیلعفلا  الک  یفو 
امتح مکحی  ٍفّرصت  عنم 

ًافّرص ٍثالث  يذ  نم  امهغصو 
افتنا يذ  ریغ  ّمت  لضف  لباق 

الهشأ یهاضی  ٍفصو  يذ  ریغو 
العف لیبس  ٍکلاس  ریغو 
امههبش وأ  ّدشأ  وأ  ددشأو 

دع طورّشلا  ضعب  ام  فلخی 
بصتنی دعب  مداعلا  ردصمو 

بجی ابلاب  هّرج  لعفأ  دعبو 
رکذ ام  ریغل  مکحا  رودّنلابو 

رثأ هنم  يذلا  یلع  سقت  الو 
امّدقی نل  بابلا  اذه  لعفو 

امزلا هب  هلصوو  هلومعم 
ّرج فرحب  وا  ٍفرظب  هلصفو 

رقتسا كاذ  یف  فلخلا  ّلمعتسک و 
بجعتلا باب  اذه 

. سجنی نمؤملا ال  نا  هللا  ناحبس  هرقبلا  مکایحاف  اتاوما  متنک  هللااب و  نورفکت  فیک  وحن  هریثک  غیص  هل  و 
اهاو اهاو  مث  یلیلل  اهاو  »

« اهانلن اننا  ول  ینملا  یه 
: هلوقب امهیلا  راشا  ناتغیص  وحنلا  یف  هل  بُّوبملا  و 

ولت همزال و  هدـئاز  ابب  رورجم  هل  لعاف  لبق  رمالا  هغیـصب  ربخ  وه  لعفاب و  ءیج  وا  اـبجعت  تدرا  نا  هرکنلا  اـم  دـعب  هنوک  لاـح  قطنا  لـعفاب 
هغیـص ءاقبا  تبجعت و  هنم  ام  فذح  امهب و  قدصا  انیلیلخ و  یفوا  امک  مدـقت  امک  هررجا  لعفا  ولت  الوعفم و  هنبـصنا  هدـعب  يذـلا  يا  لعفا 
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(: ع  ) یلع لوق  میرم و  رصبا  مهب و  عمسا  یلاعت  هلوقک  سبتلی  حضی و ال  هانعم  فذحلا  دنع  ناک  نا  حبتسا  بجعتلا 
هلضفب ءازجلا  ینع و  هللا  يزج  »

« امرکا فعا و  ام  اریخ  هعیبر 
مکحب فرصت  عنم  امزل  امدق  هب  لعفا  لعفا و  نیلعفلا  الک  یف  و 

قلطنا و جرحد و  فالخب  ثالث  فرحا  يذ  لعف  نم  امهغـص  ملعت و  به و  یـسع و  سیل و  اریظن  امه  ذـفن و  يا  اـمتح  هاـحنلا  عیمج  نم 
فالخب مت  ینف  تام و  وحن  فالخب  نسح  ملعک و  هدایز  يا  لضف  لباق  سئب  معن و  فالخب  افرـص  مجنرحا  رمحا و  جرختـسا و  ردـتقا و 

هنوک یف  الهـشا  یهاضی  فصو  يذ  لعف  ریغ  ادـیز و  تبرـض  ام  ءاودـلاب و  جاع  ام  وحن  فالخب  یفنم  يا  افتنا  يذ  لعف  ریغ  داک  ناـک و 
کلذ کلاسلا  فالخب  لوعفملل  اینبم  هنوک  یف  العف  لیبس  کلاس  لعف  ریغ  روع و  دوس و  وحن  هیهاضملا  فصولا  يذ  فالخب  لـعفا  یلع 

هب رثکا  رثکاک و  امههبـش  وا  دشا  وا  ددـشا  هانعا و  ام  لاقیف  کتجاحب  تینع  وحن  کلذـل  امزالم  ناک  ام  ینثتـسی  نکل  متـشو  برـض  وحن 
هترمح هتجرحد و  دشا  ام  وحن  اصقان  وا  لعفا  یلع  هفصو  وا  فرحا  هثالث  یلع  ادئاز  ناک  ناب  امدع  طورـشلا  ضعب  ام  بجعتلا  یف  فلخی 

لثم برـضی و  ناب  مظعا  موقت و  نا ال  رثکا  ام  وحن  لوؤم  امهردصم  نکل  لوعفملل  اینبم  وا  ایفنم  ناک  نا  اذـک  البقتـسم و  هنوکب  ددـشا  و 
يا دعب  طورـشلل  مداعلا  لعفلا  ردصم  هتبلا و  هنم  بجعتی  ماشه ال  نبا  لاق  هتومب و  عجفا  هتوم و  عجفا  امب  لضفلا  لبقی  يذلل ال  مظانلا  نبا 

بصتنی دشا  دعب 
هفیفخ يا  عارذ  هارما  نم  اهعرذا  ام  مهلوقک  رکذ  ام  ریغل  مکحا  هلقلا  يا  رودنلاب  مدقت و  امک  هریغک  بجی  ابلاب  هرج  ددشا  يا  لعفا  دعب  و 

. کلذ عمس  هناف  قمحا  وهف  قمح  نم  هقمحا  ام  یسع و  نم  هب  سعا  هاسعا و  ام  رصتخا و  نم  هرصخا  ام  لزغلا و  یف  دیلا 
امهیف فالخ  الب  امزلا  هب  هلصو  هیلع و  هلومعم  امدقی  نل  بابلا  اذه  لعف  ههباش و  ام  لک  برعلا  نع  يور  يا  رثا  هنم  يذلا  یلع  سقت  و ال 

هلوقک ارثن  امظن و  لمعتسم  رج  فرحب  وا  فرظب  هلومعم  نع  هلصف  و 
اومدقت نیملسملا  یبن  لاق  «و 

« امدقملا نوکت  نا  انیلا  ببحا  و 
یلا هعامج  یمرجلا و  بهذف  رقتـسا  وا ال  زوجی  له  لصفلا  كاذ  یف  فلخلا  اهءاقل و  ءاجیهلا  یف  نسحا  ام  برکیدـعم  نب  ورمع  لوق  و 

عنملا یلا  دربملا  شفخالا و  زاوجلا و 

امهارجم يرج  ام  سئبو و  َمْعِن 

نیفّرصتم ریغ  نالعف 
نیمسا ناعفار  سئبو  معن 

امل نیفاضم  وأ  لأ  ینراقم 
هرشعم ًاموق  معنک  امهنراق 

هرّسفی ًارمضم  ناعفریو 
هرشعم ًاموق  معنک  ّّزیمم 

هرهظ ٍلعافو  ٍزییمت  عمجو 
رهتشا دق  مهنع  ّفالخ  هیف 

لعاف لیقو  ّّزیمم  امو 
لضافلا لوقی  ام  معن  وحن  یف 
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ادتبم دعب  صوصخملا  رکذیو 
ادبأ ودبی  سیل  مسا  ربخ  وأ 

یفک هب  رعشم  مّدقی  نإو 
یفتقملا ینتقملا و  معن  ملعلاک 

العف لعجاو  ءاس  سئبک  لعجاو 
الجسم معنک  ٍۀثالث  يذ  نم 

اذ لعافلا  اذّبح  معن  لثمو 
اذّبح لقف ال  ًاّمذ  درت  نإو 

ناک ال ًایأ  صوصخملا  اذ  لّوأو 
الثملا یهاضی  وهف  اذب  لدعت 

ّرجف وأ  ّبحب  عفرا  اذ  يوس  امو 
رثک احلا  مامضنا  اذ  نودو  ایلاب 

امهارجم يرج  ام  سئب و  معن و  باب  اذه 
تاغللا و لک  یف  امهیلع  هنکاسلا  ثیناتلا  ءات  لوخدـل  سئب  معن و  نیفرـصتم  ریغ  نـالعف  اـمهوحن . ءاـس و  اذـبح و  نم  مذـلا  حدـملا و  یف 
نامسا و امهنا  یلا  فالخلا  لئاسم  یف  مهنع  باحـصالا  هلقن  ام  یلع  نویفوکلا  بهذ  یئاسکلا و  اهاکح  هغل  یف  امهب  عفرلا  ریمـض  لاصتا 

لجرلا سئب  لجرلا و  معن  نولوقی  نویرصبلاف  لعافلا  یلا  امهدانسا  دعب  فالخلا  امنا  نالعف و  امهنا  یف  دحا  فلتخی  مل  روفصع  نبا  لاق 
امهل نیلعاف  نیمسا  ناعفار  مذلا . حدملا و  امهب  یمس  امهلـصا و  نع  القن  ارـش  طبات  هلزنمب  ناتیکحم  ناتیمـسا  یئاسکلا  ناتیلعف و  ناتلمج 
تخا نبا  معن  امرکلا و  یبقع  معنک  اهنراق  امل  فاضمل  وا  اهنراق  امل  نیفاضم  وا  جحلا  ریصنلا  معن  یلوملا و  معنف  وحن  هیـسنجلا  لا  ینراقم 

سنجب ملعلل  زییمتلا  نع  ینغتسی  دق  فهکلا و  الدب  نیملاظلل  سئب  هرـشعم و  اموق  معنک  هدعب  زیمم  هرـسفی  ارتتـسم  ارمـضم  ناعفری  موقلا و 
هفاضم هدرفم و  هرکنلا  معنب  نوعفری  برعلا  نم  اسان  نا  شفخالا  یکح  همتت  تمعن . اهبف و  هعمجلا  موی  اضوت  نم  ص )  ) هلوقک ریمضلا 

لعافلا ءانغتـسال  عنملا  یلا  یفاریـسلا  هیوبیـس و  بهذف  رهتـشا  دق  مهنع  فالخ  هیف  الثم  الجر  لجرلا  معنک  رهظ  لعاف  زییمت و  نیب  عمج  و 
هلوق هنم  قبس و  امک  ادیکوت  هب  ءاجی  دق  زییمتلا  نال  لاق  فنصملا  هراتخا  وزاوجلا  یلا  دربملا  هل و  نیبملا  زییمتلا  نع  هروهظب 

مهلحف لحفلا  سئب  نویبلغتلا  «و 
« قیطنم ءالز  مهما  الحف و 

: هلوق و 
دمحم نید  ناب  تملع  دقل  «و 

« انید هیربلا  نایدا  ریخ  نم 
هـصقان هفرعم  نوکتف  لعاف  یه  فورخ  نبا  هیوبیـس و  لاقیا  لیق  هفوصوم و  هرکن  یهف  نیرخاتملا  نم  ریثک  يرـشخمزلا و  دـنع  زیمم  اـم  و 

هرقبلا و مهسفنا  هب  اورتشا  امسئب  هرقبلا  یه  امعنف  تاقدصلا  اودبت  نا  یلاعت  هلوق  لضافلا و  لوقی  ام  معن  کلوق  وحن  یف  يرخا  همات  هرات و 
معن وحن  امهلعاف  سئب و  معن و  دعب  يا  دعب  مذلا  حدملاب و  صوصخملا  رکذی  یناثلا و  لوقلا  حیجرت  یلا  هیفاکلا  حرـش  یف  فنـصملا  لام 

اما وه  بهل و  وبا  لجرلا  سئب  دیز و  لجرلا 
هب رعـشم  وا  وه  مدقی  نا  ءادتبالا و  باب  رخآ  یف  کلذ  ترکذ  امک  ادبا  رهظی  يا  ودبی  سیل  فوذحم  مسا  ربخ  وا  هلبق  هلمجلا  هربخ  ادتبم 
ءاس مدقت  ام  عیمج  یف  سئبک  لعجا  دبعلا ص و  معن  ارباص  هاندـجو  انا  وحن  یفتقملا و  ینتقملا و  معن  ملعلاک  دـعب  هرکذ  نع  کلذ  یفک 
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. اهتیلعف یف  فالتخالا  یف  اهلثم  یه  له  لوقت  نا  کل  دیز و  موقلا  مالغ  ءاس  دیز و  لجرلا  ءاس  فارعالا و  موقلا  الثم  ءاس  وحن 
معنک هثالث  يذ  نم  غوصملا  نیعلا  مضب  العف  لعجا  و 

الجسم هلوق  بح و  لعاف  یف  نایتالا  ناهجولا  هلعاف  یف  فهکلا و  مههاوفا  نم  جرخت  هملک  تربک  دیز و  لجرلا  ملع  وحن  الجسم  سئب  و 
یف معن  لثم  عمس و  لهج و  ملع و  ریغ  یف  رکذ  امب  لئاق  فالخ  یلا  هب  راشا  اقلطم  يا 

: هلوقک اذبح  اهمکح  اهانعم و 
لبج نم  نایرلا  لبج  اذبح  ای  »

« اناک نم  نایرلا  نکاس  اذبح  و 
: هلوق و 

انیدب هب  هلالا و  مساب  »
« انیقش هریغ  اندبع  ول  و 

بلغ اذ  عم  بکر  امل  هنال  هدـعب  ام  هربخ  ادـتبم  مسا  هتلمج  لیق  اذ و  هل  لعافلا  ضام و  لـعف  بح  نا  حیحـصلا  اـنید و  بح  اـبر و  اذـبحف 
. مدقت امل  لعفلا  بناجل  ابیلغت  هدعب  ام  هلعاف  ضام  لعف  عومجملا  لیق  امسا و  لکلا  لعجف  هیمسالا  بناج 

: رعاشلا لاق  امک  اذبح  لقف ال  امذ  درت  نا  و 
هنا ریغ  الملا  لها  اذبح  الا  »

« ایه اذبح  الفیم  ترکذ  اذا 
ریغت ناب  اذـب  لدـعت  اثنؤم و ال  وا  ناک  ارکذـم  اـعومجم  وا  ینثم  وا  ادرفم  ناـک  اـیا  مذـلا  وا  حدـملاب  صوصخملا  بحب  هلـصتملا  اذ  لوا  و 

مهمالک یف  يراجلا  الثملا  یهاضی  وهف  تادنهلا  نودـیزلا و  نادـنهلا و  نادـیزلا و  دـنه و  اذـبح  وحن  اهلاح  یلع  هیقاب  اهب  تئا  لب  اهتغیص 
یلا فاـضم  درفم  اذـب  هیلا  راـشملا  ناـب  ناـسیک  نبا  هللع  وهریغت  مدـعل  هلع  اذـه  عیمجلل و  ءاـتلا  رـسکب  نبللا  تعیـض  فیـصلا  مهلوق  نم 

وه اهیلع و  مدقتی  اهصوصخم ال  نا  هرخآ  یلا  لوا  هلوق و  نم  مهف  و  الثم . اهنسح  اذبح  دنه  اذبح  ریدقتف  هماقم  میقا  فذح و  صوصخملا 
لوعفم اذ  اریمض و  بح  یف  نا  مهوتی  الئل  ذاشباب  نبا  لاق  رکذ و  امل  کلذک 

: وحن هدئازلا  ابلاب  رجف  وا  الجر  دیز  بح  وحن  هلعاف  هنا  یلع  هدعب  عقو  اذا  بحب  عفرا  اذ  ظفل  يوس  ام  و 
اهجازمب مکنع  اهولتقا  تلقف  »

« لتقت نیح  هلوتقم  اهب  بح  و 
بجو اذ  عم  انید و  بح  ابر و  اذبحف  هلوقک  ردن  اهحتف  قباسلا و  تیبلاک  رثک  نیعلا  نم  هلوقنم  همضب  احلا  مامضنا  اذ  دوجو  نود  و 

لیضفتلا ّلَعْفأ 

بجعتلل هنم  ٍغوصم  نم  غص 
یبأ ذللا  بأو  لیضفتلل  لعفأ 

لصو ٍبّجعت  یلإ  هب  امو 
لص لیضفتلا  یلا  هب  ٍعنامل 

ادبأ هلص  لیضفتلا  لعفأو 
ادّرج نإ  نمب  ًاظفل  وأ  ًاریدقت 
ادّرج وأ  فضی  ٍروکنمل  نإو 
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ادّحوی نإ  ًاریکذت و  مزلأ 
هفرعمل ام  ّقبط و  لأ  ُولتو 

هفرعم يذ  نع  نیهجو  وذ  فیضأ 
نإ نم و  ینعم  تیون  اذإ  اذه 

نرق هب  ام  قبط  وهف  ونت  مل 
امهفتسم نم  ولتب  نکت  نإو 

امّدقم ًادبأ  نک  امهلف 
يدلو ّریخ  تنأ  نّمم  لثمک 

ادرو ارزن  میدقتلا  رابخإ 
یتمو ّرزن  رهاظلا  هعفرو 
اتبث ًاریثکف  ًالعف  بقاع 

قیفر نم  ساّنلا  یف  يرت  نلک 
قیّدّصلا نم  لضفلا  هب  یلوأ 

لیضفتلا لعفا  باب  اذه 
یبا ذـللا  نم  لیـضفتلل  لعفا  غوصت  نا  با  هنم و  ملعا  دـیز و  نم  لضفا  اذـه  وحن  لیـضفتلل  لعفا  بجعتلل  هغیـص  هنم  غوصم  لعف  نم  غص 

نبللا نم  ضیبا  هنم و  رصخا  اذکب و  نمقا  وه  ذش  مدقت و  ام  رخآ  یلا  هثالث  یلع  دئاز  نم  لعف و ال  ریغ  نم  هغصت  الف  هنم  بجعتلا  غوص 
هدـعب هنم  غوصملا  عنتمملا  لعفلا  ردـصمب  تئا  عنامل و  لص  لیـضفتلا  یلا  هب  هارجم  يرج  ام  دـشا و  نم  عنامل  لـصو  بجعت  یلا  هب  اـم  و 

لا و نم  ادرج  نا  هیاغلا  ءادتبال  یتلا  نمب  اظفل  وا  اریدقت  ادبا  هلـص  لیـضفتلا  لعفا  مدـلا و  نم  ارارمحا  دـشا  اذـه  وحن  زییمتلا  یلع  ابوصنم 
: هلوق الف و  درجی  مل  ناف  کنم  زعا  يا  فهکلا  ارفن  زعا  الام و  کنم  رثکا  انا  وحن  هفاضالا 

یصح مهنم  رثکالاب  تسل  «و 
« رثاکلل هزعلا  امنا  و 

ناک نا  ادـحوی و  نا  اریکذـت و  مزلا  هفاضالا  لا و  نم  ادرج  وا  لیـضفتلا  لعفا  فضی  روکنمل  نا  هیاغلا و  ءادـتبال  ـال  سنجلا  ناـیبل  هیف  نم 
هبوتلا و مکیلا  بحا  لاق  نا  یلا  مکؤانبا  مکؤابآ و  نا  لق  فسوی  انم  انیبا  یلا  بحا  هوخا  فسویل و  وحن  کـلذ  فـالخب  هفـصلا  بحاـص 

نودـیزلا نالـضفالا و  نادـیزلا  لضفالا و  دـیز  وحن  اـمهعورف  ریکذـتلا و  دارفـالا و  یف  هفوصومل  قباـطم  يا  قبط  اـهب  فرعملا  يا  لا  ولت 
. لضفلا وا  تایلضفلا  تادنهلا  نایلضفلا و  نادنهلا  یلضفلا و  دنه  نولضفالا و 

هفرعم يذ  نع  نییورم  نیهجو  وذ  وهف  فیضا  هفرعمل  ام  و 
اذـه ماـعنالا  اـهیمرجم  رباـکا  وحن  لاـب  فرعملا  يرجم  هیرجی  رخآ  و  هرقبلا . ساـنلا  صرحا  مهندـجتل  وـحن و  درجملا  يرجم  هیرجی  هجو 

هل قباطم  يا  نرق  هب  ام  قبط  وهف  اهانعم  ونت  مل  ناب  هب  هدـصقت  مل  نا  نم و  ینعم  تیون  ناب  لیـضفتلا  روکذـملا  لـعفاب  تدـصق  اذا  مکحلا 
هیلع مدقتی  نا ال  هقح  ناک  هیلا  فاضملا  عم  فاضملاب  هبش  نم  عم  لیـضفتلا  لعفال  ناک  امل  ناورم و  ینب  الدعا  جشالا  صقانلا و  مهلوقک 
تنا نمم  لثمک  مالکلا  ردص  هل  ماهفتسالا  نال  ابوجو  لعفا  یلع  امدقم  ادبا  نک  اهولت  نمل و  يا  امهلف  امهفتـسم  نم  ولتب  نکت  نا  نکل  و 

ریخ
نوملعیس هبالق  یبا  هءارق  لصالا  یلع  هنم  ءاج  امم  رش و  اذک  ریخالا و  نبا  سانلا و  ریخ  لالب  هنم  ءاج  امم  لمعتسی و  داکی  ریخا و ال  هلصا 

ام لب  لحنلا  ینج  تدوز  الهـس و  الها و  انل  تلاقف  هلوقک  ادرو  ارزن  امهل  میدـقتلا  نم  ولتب  راـبخا  يدـل  رمقلا و  رـشالا  باذـکلا  نم  ادـغ 
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: هلوق یف  لصفلا  ءاج  انرکذ و  امل  یبنجاب  نم  لعفا و  نیب  لصفی  همتت ال  بیطا  هنم  تدوز 
نمسب طقا  نم  هلکال  »

« نطبلا ایاشح  یف  اسم  نیلا 
نشخ ذاذق  تایبرثی  نم 

هغل لک  یف  رتتسملا  ریمضلا  لیضفتلا  لعفا  عفری  لصف :
لجرب تررم  هیوبیس  هیاکح  هنم  لعافلا و  مساب  ههبش  فعضل  رزن  رهاظلا  هعفر  و 

هـسفن یلع  الـضفم  ایبنجا  هعوفرم  ناک  یفن و  هقبـس  اذا  کلذ  هلحم و  هلالحا  حلـص  ناب  العف  لیـضفتلا  لعفا  بقاع  یتم  هوبا و  هنم  لـضفا 
هنیع یف  نسحا  الجر  تیار  اـم  هجحلا و  يذ  رـشع  یف  هنم  موصلا  اـهیف  هللا  یلا  بحا  ماـیا  نم  اـم  وحن  اـتبث  رهاـظلا  هعفر  اریثکف  نیراـبتعاب 

ریمضلا فذحی  دق  c و  مدقت امک  رهاظلل  امهیناث  فوصوملل و  امهلوا  نیریمـض  نیب  رهاظلا  اذه  عقی  نا  لصالا  دیز و  نیع  یف  هنم  لحکلا 
يذ وا  دیز  نیع  نم  وحن  هلحم  وا  دیز  نیع  لحک  نم  وحن  رهاظلا  یلع  اما  نم  لخدت  یناثلا و 

دیز یلا  لیمجلا  فیـضا  دیزب  لیمجلا  نسح  نم  لصالا  دیز و  نم  لیمجلا  هب  نسحا  دحا  ام  مهمالک  نم  ءاج  امم  دـیز و  نم  وحن  لحملا 
لضفلا هب  یلوا  بحاص  يا  قیفر  نم  سانلا  یف  يرت  نلک  فنصملا  لوق  هریظن  فذح و  مث 

. قیدصلا نم  مث  قیدصلا  لضف  نم  مث  قیدصلاب  لضفلا  هیالو  نم  لضفلا  هب  یلوا  لصالا  ذا  قیدصلا  رکب  یبا  نم 
هب و لوعفملا  یف  قلطملا و ال  لوفعملا  یف  لمعی  هنا ال  یلع  فرظلا و  لاحلا و  زییمتلا و  یف  لمعی  لیـضفتلا  لعفا  نا  یلع  اوعمجا  همتاـخ :

وبا لاق  هولاق  اذک  هعـسلا  یلع  هب  لوعفم  وا  ملعا  هیلع  لد  ردـقم  لعفل  هب  لوعفم  ثیحف  ماعنالا  هتلاسر  لعجی  ثیح  ملعا  هللا  یلاعت  هلوق  اما 
یف الا  عسوتی  هنا ال  فرصتت و  ثیح ال  نا  یلع  مهصنل  هابات  وحنلا  دعاوق  نایح و 

ثیح املع  ذفنا  هللا  ریدـقتلاف  فرظلا  یلا  يدـعتی  ام  ینعم  ملعا  نیمـضت  هیزاجملا و  هیفرظلا  یلع  اهرارقا  رهاظلا  لاق و  فرـصتملا  فرظلا 
عضوملا اذه  یف  ملعلا  ذفان  وه  ياهتلاسر  لعجی 

تعّنلا عباوتلا 

تعّنلا

لوألا ءامسألا  بارعإلا  یف  ُعبتی 
لدبو ّفطعو  ّدیکوتو  ّتعن 

قبس ام  ُّمتم  ّعبات  تعّنلاف 
قلتعا هب  ام  مسو  وأ  همسوب 

ام ریکنتلا  فیرعتلا و  یف  طعیلو 
امرک ٍموقب  ررماک  الت  امل 

وأ ریکذتلا  دیحوتلا و  يدل  وهو 
اوفق ام  فقاف  لعفلاک  امهاوس 

برذو ٍبعصک  ٍقتشمب  تعناو 
بستنملا يذو و  اذک  ههبشو 

ًارکنم ٍۀلمجب  اوتعنو 
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ًاربخ هتیطعأ  ام  تیطعأف 
بلطلا تاذ  عاقیإ  انه  عنماو 

بصت رمضأ  لوقلاف  تتأ  نإو 
ًاریثک ٍردصمب  اوتعنو 

اریکذتلا دارفإلا و  اومزتلاف 
فلتخا اذإ  ٍدحاو  ریغ  تعنو 

فلتنا اذإ  هقّرف ال  ًافطاعف 
ینعم يدیحو  یلومعم  تعنو 

انثتسا ریغب  عبتأ  ٍلمعو 
تلت دق  ترثک و  ّتوعن  نإو 

تعبتأ ّنهرکذل  ًارقتفم 
انّیعم نکی  نإ  عبتا  وأ  عطقاو 
انلعم عطقا  اهضعب  وأ  اهنودب 

ارمضم تعطق  نإ  بصنا  وا  عفراو 
ّلقی تعنلا  یف  هفذح و  زوجی 

تعنلا عباوتلا : نم  یلوالا 
تعنلا باب  اذه 

تعن و ءایـشا  هعبرا  لوالا  ءامـسالا  بارعالا  یف  عبتی  لاقف  لصف  مث  الامجا  اهرکذـب  ءدـب  عباوتلا  دـحا  ناـک  اـمل  ینعمب و  فصولا  وه و  و 
يا متم  سنج  وه  الصا و  مدقتی  لات ال  يا  عبات  تعنلاف  لک  نایب  یتایس  لدب و  فطع و  دیکوت و 

لصف اذه  ایببس و  یمسی  قلتعا و  هب  ام  مسو  وا  ایقیقح  اتعن  یمسی  قبـس و  ام  ياهمـسوب  لدبلا  قسنلا و  فطع  جرخی  لصف  قبـس  ام  لمکم 
بتاکلا و دیزب  تررم  وحن  هحضوی  ام  ءاسنلا و  هنمؤمهبقر  ریرحتف  وحن  هصصخی  ام  قبـس  ام  متم  هلوق  لمـش  نایبلا و  دیکوتلا و  جرخی  ناث 

كدبع انا  مهللا  میجرلا  ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعا  هحتافلا  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  وحن  هدکؤی  وا  هیلع  محری  وا  همذـی  وا  هحدـمی  ام  هب  قحلی 
هعوبتمل و يا  الت  امل  تبث  ام  ریکنتلا  فیرعتلا و  یف  ایببـس  وا  اـیقیقح  ناـک  ءاوس  تعنلا  طـعیل  لـحنلا و  نینثا  نیهلا  اوذـختت  ـال  نیکـسملا 
دـیحوتلا و يدـل  تعنلا  يا  وه  لـضافلا و  لـجرلاب  اـمرک و  موقب  ررماـک  هل  اـیواسم  وا  تعنلا  نم  فرعا  عوـبتملا  نوـکی  نا  ذـئنیح  بجی 

عوبتملل امهتوبث  دنع  يا  ریکذتلا 
زرابلا ریمـضلا  وا  رهاظلا  وا  عمجلا  هینثتلا و  یف  هقفاو  رتتـسملا  توعنملا  ریمـض  عفر  ناف  لعفلاک  ثیناتلا  عمجلا و  هینثتلا و  وه  اـمهاوس و  وا 

اوفق ام  فقاف  لعافلا  باب  یف  قباسلا  لیـصفتلا  یلعف  الا  هریمـض و  عفر  اذا  ثیناـتلا  یف  اـضیا  هقفاوی  c و  ثیغاربلا ینولکا  هغل  یلع  الا  ـالف 
امهآرم نسح  نیتارما  امهابلق و  جش  نیرب  نینباک 

لادـلاب برد  بعـصک و  ههبـشملا  هفـصلا  لیـضفتلا و  لوعفملا و  لـعافلا و  ءامـساک  هبحاـص  ثدـح و  یلع  لد  اـم  وه  قتـشمب و  تعنا  و 
ینعمب يذ  اهب و  راشملا  اذـک  قاقتـشالا  نع  هیراعلا  ءامـسالا  نم  هماقم  میقا  اـم  وه  ههبـش و  اـهل و  برجملا  ءایـشالاب  ریبخلا  وه  هلمهملا و 

ینعم وا  هرقبلا  هللا  یلا  هیف  نوعجرت  اموی  اوقتا  وحن و  ینعم  اظفل و  ارکنم  امسا  هلمجب  اوتعن  ینءاج و  یمیمت  لجر  وحن  بستنملا  بحاص و 
: وحن

ینبسی میئللا  یلع  رما  دقل  «و 
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« ینینعی تلق ال  تمث  تیضمف 
امم کلذ  ریغ  ارورجم و  اراج و  وا  افرظ  تناک  اذا  ابوجو  فوذحمب  اهقلعت  نم  هطبارلا و  نم  اربخ  اهنوک  لاح  هتیطعا  ام  ذئنیح  تیطعاف 
: وحن بصت  اتعن  رمضا  لوقلاف  برعلا  مالک  نم  تتا  نا  اربخ و  اهعاقیا  عنمی  مل  نا  بلطلا و  تاذ  هلمجلا  عاقیا  انه  عنما  هرکذ و  قبس 

طلتخا مالظلا و  نج  اذا  یتح  »
« طق بئذلا  تیار  له  قذمب  اوءاج 

توعنملا ناک  نا  هل و  اریکذـتلا  دارفالا و  کلذـل  اومزتلاف  فاضم  ریدـقت  یلع  اریثک  ردـصمب  اوتعن  طـق و  بئذـلا  تیار  لـه  هیف  لوقم  يا 
دماوجلا نم  رکذ  ام  ریغب  تعنی  اضر و ال  نیلدع  اضر و  هارماک  کلذ  فالخب 

ملاع نیلجرب  تررم  وحن  هقرف  ضعب  یلع  هضعبل  افطاعف  هانعم  فلتخا  اذا  اددعتم  الا  نوکی  عومجملا و ال  ینثملا و  وه  دحاو و  ریغ  تعن  و 
دیز و بهذ  وحن  انثتـسا  ریغب  عبتا  لمع  ینعم و  يدـیحو  نیلماع  یلومعم  تعن  نیلقاع و  نیلجرب  تررم  وحن  فلتئا  اذا  هقرفت  لهاج و ال  و 

یف ارقتفم  امـسا  تلت  دـق  ترثـک و  توعن  نا  عطقلا و  بجو  امهدـحا  یف  وا  ـالمع  ینعم و  نـالماعلا  فـلتخا  ناـف  نـالقاعلا  ورمع  قـلطنا 
حاضیالا و

عبتا هریغ و  نود  هب  انیعم  ناک  نا  انلعم  عطقا  اهـضعب  وا  اهلک  اهنودـب  انیعم  توعنملا  نکی  نا  عبتا  وا  عطقا  ابوجو و  تعبتا  نهرکذـل  نییعتلا 
دمحلا هللا وحن  ادبا  ارهظی  نل  هل  ابـصان  العف  وا  هل  اعفار  ادتبم  میملا  رـسکب  ارمـضم  تعطق  نا  تعنلا  بصنا  وا  عفرا  همیدقت و  طرـشب  یقابلا 
، فرطلا تارصاق  مهدنع  وحن و  هفذح  زوجی  ملع  يا  لقع  تعنلا  توعنملا و  نم  ام  مذا و  يا  تبت  بطحلا  هلامح  هتارما  وه و  يا  دیمحلا 

رثکی توعنملا  یف  لقی و  تعنلا  یف  فذحلا  نکل  الئاط و  ائیش  يا  عنما » مل  ائیش و  طعا  ملف  »

دیکوتلا

ادّکُُأ ُمسالا  نیعلاب  وأ  سفّنلاب 
ادّکؤملا قباط  ٍریمض  عم 

اعبت نإ  ٍلعفأب  امهعمجاو 
اعّتم نکت  ًادحاو  سیل  ام 

الکو لومشلا  یف  رکذا  ًالکو 
الصوم ریمضلاب  ًاعیمج  اتلک 

هلعاف ٍّلکک  اصیأ  اولمعتساو 
ۀلفانلا لثم  دیکوتلا  یف  ّمع  نم 

اعمجأب اودّکأ  ٍّلک  دعبو 
اعمج مث  نیعمجأ  ءاعمج 

عمجأ ءیجی  دق  ٍّلک  نودو 
عمج مث  نوعمجأ  ءاعمج 

لبق ٍروکنم  دیکوت  دفی  نإو 
لمش عنملا  ةرصبلا  ةاحن  نعو 

الکو نثم  یً یف  اتلکب  نغاو 
العفأ نزوو  ءالعف  نزو  نع 
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امب اودّکأو  عفّرلا  اذ  تینع 
امزتلی نل  دیقلا  امهاوس و 

یجی ّیظفل  دیکوتلا  نم  امو 
یجردا یجردا  کلوقک  ًارّرکم 

لصّتم ٍریمض  ظفل  دعت  الو 
لصو هب  يذلا  ظفلا  عم  الإ 
الّصحت ام  ریغ  فورحلا  اذک 

یلبکو معنک  ّباوج  هب 
لصفنا دق  يذلا  عفّرلا  رمضمو 

لصتا ٍریمض  َّلک  هب  دّکأ 
دیکوتلا عباوتلا  نم  یناثلا 

ادیکات ادکا  مسالا  تاذلا  ینعمب  نیعلاب  وا  سفنلاب  هرهاظ  یلع  عوبتملا  نوک  هب  دصقی  عبات  هیفاکلا  حرـش  یف  امک  وه  دـیکاتلاهل و  لاقی  و 
دنهب امیتم  هسفن  دـیز  ءاجک  امهعورف  هریکذـت و  هدارفا و  یف  فاکلا  حـتفب  ادـکؤملا  قباط  امهب  لـصتم  ریمـض  عم  ریرقتلا  یـضتقی  اـیونعم 
اعبتم نکت  امهنیعا  امهـسفنا و  نادـیزلا  ءاج  لقف  اعومجم  وا  ینثم  يا  ادـحاو  سیل  ام  اعبت  نا  لعفاب  نیعلا  سفنلا و  يا  اـمهعمجا  اهـسفن و 

نادیزلا ءاج  لوقتف  دارفالا  نود  وه  نیینثم و  وا  امهسفن  نادیزلا  ءاج  لوقتف  عمجلا  نود  وه  نیدرفم و  امهب  یتات  نا  زوجی  هحیصفلا و  هغلل 
. امهاسفن

فنصملا و لاق  اعیمج  اتلک و  الک و  هئازجا و  دکؤملا و  دارفا  عیمجل  مومعلا  يا  لومشلا  یضتقملا  دیکوتلا  یف  رکذا  الک  و 
قباطملا ریمـضلاب  تئا  برعلا و  مالک  نم  ادـهاش  اهل  رکذـی  مل  الامعتـسا و  ینعم و  لک  هلزنمب  اهنا  یلع  هیوبیـس  هبن  ونییوحنلا  رثکا  اهلفغا 

هعبرالا ك: هذهب  الصوم 
مهلک مهوقل  مهعیمج  مه  »

« مهلحم اهلک  تراص  رادلا  و 
رکذـملل و حلـصت  هؤات  هلفانلا  لثم  وه  هماع و  سانلا  ءاج  اولاقف  دـیکوتلا  یف  مع  نم  اقتـشم  هلعاف  نزو  یلع  اظفل  لـکک  اـضیا  اولمعتـسا  و 

. ثنؤملا
نکل مهدنع و  هلبق  اهب  دکؤی  ثنؤملا و ال  عمجل  اعمج  مث  رکذملا  عمجل  نیعمجا  ثنؤملل و  ءاعمج  رکذـملل و  اعمجاب  اودـکا  لک  دـعب  و 

: هلوقک عمج  مث  نوعمجا  اعمج و  عمجا و  رعشلا  یف  ءیجی  دق  لک  نود 
اعضرم ایبص  تنک  ینتیل  ای  »

« اعتکا الوح  ءافلذلا  ینلمحت 
اعبرا یتلبق  تیکب  اذا  »

« اعمجا یکبا  رهدلا  تللظ  اذا 
دعب ءاعتبف و  ءاعـصبف  ءاعتکب  ءاعمج  دعب  عتباف و  عصباف  عتکاب  عمجا  دعب  اودـکا  همتت  عمجا . هبلـس  هلف  ص )  ) لاق رثنلا  یف  هزاوج  راتخملا  و 

اهدیکوت دفی  مل  نا  هرکنلا  نا  مث  کلذ . فالخ  یلع  کلذ  ءیجم  ذش  عتبف و  عصبف  عتکب  عمج  دعب  نیعتباف و  نیعـصباف  نیعتکاب  نیعمجا 
. قافتاب زوجی  الف  نامز  نیحک و  هدودحم  ریغ  تناک  ناب 

اسایق و اعامـس و  باوصلاب  یلوا  وه  فنـصملا و  لاق  نییفوکلا  دنع  لبق  لوح  رهـش و  مویک و  ادودحم  ناک  ناب  روکنم  دـیکوت  دـفی  نا  و 
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: هنم
اعضرم ایبص  تنک  ینتیل  ای  »

« اعتکا الوح  ءافلذلا  ینلمحت 
. اضیا دافا  ام  لمش  هرکنلا  دیکوت  نم  عنملا  هرصبلا  هاحن  نع  و 

یف اعمج  يا  ءالعف  نزو  نع  الک  ینثم و  یف  اتلکب  نغا  و 
. اسایق کلذ  لامعتسا  نویفوکلا  زاجا  رکذملا و  یف  عمجا  يا  العفا  نزو  ثنؤملا و 

اوموق فالخب  مکسفنا  متنا  اوموق  وحن  عفرلا  اذ  ریمضلا  اذهب  تینع  لصفنملا  هدکؤی  نا  دعبف  نیعلا  سفنلاب و  لصتملا  ریمـضلا  دکؤت  نا  و 
روکذملا دیقلا  امهاوس و  امب  عوفرملا  لصتملا  ریمـضلا  اودکا  لصفنمب و  دکؤی  مل  نا  امهب و  رجلا  بصنلا و  يذ  دیکات  زوجی  مکـسفنا و 

. هکرت زوجیف  امزتلی  نل  ذئنیح 
هلوقک هفدارمب  وا  یجردا  یجردا  کلوقک  هظفلب  اما  لوالاف  هلمجلا  درفملا و  یف  نوکی  اررکم و  یجی  يذـلا  وه  یظفل  دـیکوتلا  نم  اـم  و 

وه فطع و  فرحب  نرتقی  نا  اما  یناثلا  نمق و  قیقح  ریخلاب  تنا 
: هلوقک وا ال  همایقلا و  یلواف  کل  یلوا  مث  یلواف  کل  یلوا  یلاعت  هلوقک  رثکالا 

هالقا تسل  نم  ایا  »
« هاسنا دعبلا  یف  و ال 

كاذ یلع  هللا  کل  »
« هللا کل  هللا  کل 

رما حوضول  کتیار و  کتیار  کب و  کب  تررم  وحن  لصو  هب  يذـلا  ظفللا  عم  الا  ایظفل  ادـیکوت  هتدـکا  اذا  لصتم  ریمـض  ظفل  دـعت  و ال 
متم اذا  مکنا  مکدعی  وحن ا  اهب  لصتا  ام  هداعا  بجیف  باوج  هب  الصحت  ام  ریغ  فورحلا  لصتملا  ریمضلاک  يا  اذک  هنع . تکـس  لصفنملا 
یب امل  یفلی  هللا ال  الفهنم و  ذشا  نرقب و  تاددشم  اهقانعا  ناک  ناک و  اهارت و  یتح  ذش  نونمؤملا و  نوجرخم  مکنا  اماظع  ابارت و  متنک  و 

. اهدحو اهتداعاب  دکؤت  نا  زوجیف  یلبک  معنک و  هیباوجلا  فورحلا  اما  ءاود  ادبا  مهب  املل  و ال 
کتمرکا تنا و  تمق  هرقبلا و  کجوز  تنا و  نکسا  وحن  هریغ  وا  ناک  اعوفرم  لصتا  ریمـض  لک  هب  دکا  لصفنا  دق  يذلا  عفرلا  رمـضم  و 

تنا کب  تررم  تنا و 

( نایب  ) فطعلا

ةراشا

قسن وأ  ٍنایب  وذ  اّمإ  فطعل 
قبس ام  نایب  نآلا  ضرغلاو 

هفصلا هبش  ّعبات  نایبلا  وذف 
هفشکنم هب  دصقلا  ۀقیقح 
لّوألا قافو  نم  هنیلوأف 

یلو تعّنلا  لّوألا  قافو  نم  ام 
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نیرّکنم نانوکی  دقف 
نیفّرعم نانوکی  امک 

يری ٍۀّیلدبل  ًاحلاصو 
ارمعی ُمالغ  ای  وحن  ریغ  یف 

ّيرکبلا عبات  ٍرشب  وحنو 
یضرملاب لدبی  نأ  سیلو 

فطعلا عباوتلا  نم  ثلاثلا 

نایب وذ 

یف اهل  فلاخم  هنکل  هفشکنم  هب  دصقلا  هقیقح  نا  یف  هفصلا  هبـش  عبات  نایبلا  اوذف  قبـس  ام  نایب  نالا  ضرغلا  قسن و  وا  نایب  وذ  اما  فطعلا 
اذا کلذ . ریغ  دارفا و  ریکذـت و  نم  یلو  تعنلا  لوالا  قافو  نم  ام  عوبتم  يا  لوـالا  قاـفو  نم  هنیلواـف  هب  ـالوؤم  ـال  اقتـشم و  نوکی  ـال  هنا 

سدقملا داولا  یف  هللا  ترکذ  وحن  نیفرعم  نانوکی  امک  ابیلح  ابارـش  ینقـسا  وحن  نیرکنم  هعوبتم  فطعلا و  يا  نانوکی  دـقف  کلذ  تملع 
یهبشلا سایقلل  همهفملا  هیبشتلا  فاکب  هنایتاب  راشا  يوط و 

هدایز طارتشا  یلا  بهذ  يرـشخمزلاک و  نیترکن  امهنایتا  عنم  نمفـالخ  یلا  اـهریغ  نم  دـشا  ناـیبلا  یلا  هرکنلا  جاـیتحا  نـال  يولوـالا  لـب 
: هلوقک عوبتملا  ظفل  هب  ررکملا  عباتلا  نییوحنلا  رثکا  لعج  هدئاف  هصیصخت .

ارطس نرطس  راطسا  ینا و  »
« ارصن رصن  رصن  ای  لئاقل 

ظفللا ال ریرکت  حوضو و  هدایز  هب  لوالل  نوکی  نا  هقح  نایبلا  فطع  نال  ایظفل  ادـیکوت  هلعج  يدـنع  یلوالا  فنـصملا و  لاق  نایب  فطع 
. کلذ یلا  هب  لصوتی 

ارمعی مالغ  ای  وحن  يدانم  عوبتملا  ابرعم و  ادرفم  عباتلا  نوکی  نا  یلوالا  نیتلاسم  ریغ  لئاسملا  عیمج  یف  نایبلا  فطع  يری  هیلدبل  احلاص  و 
نوکی نا  هیناثلا  همض و  مزلیف  ءادنلا  فرح  ریدقت  یف  ناکل  ناک  ول  هنال  الدب  نوکی  نا  زوجی  نایب و ال  فطع  هنوک  هلاحلا  هذه  یف  بجیف 

: هلوق یف  يرکبلا  عبات  وه  يذلا  رشب  وحن  اهب  هنرتقم  هفص  هفاضاب  ارورجم  اهب  افرعم  هیلع  فوطعملا  فیرعتلا و  مال  نم  ایلاخ  فوطعملا 
رشب يرکبلا  كراتلا  نبا  انا  »

« اعوقو هبقرت  ریطلا  هیلع 
هفـصلا هفاضا  مزلیف  لماعلا  هداعا  ریدـقت  یف  نوکی  ذـئنیح  هنال  اندـنع  یـضرملاب  لدـبی  نا  سیل  افطع و  نوکی  نا  هلاـحلا  هذـه  یف  بجیف 

ءارفلا دنع  یضرم  وه  ومدقت  امک  زئاج  ریغ  وه  اهنم و  یلاخلا  یلا  ماللاب  هفرعملا 
یناوثلا یف  نورفتغی  مهناب  نیتلاسملا  نیتاه  هب  انللع  ام  لیهستلا  هیشاح  یف  ماشه  نبا  لکشتساهیبنت  هدییات . مدقت  دق  هیلع و  مزلی  ام  هزیوجتل 

« تنا ّنا   » زوجی هنا ال  عم  الدب  هنوک  ادیکات و  تنا  نوک  هرقبلا  تنا  کنا  یف  اوزوج  دق  لئاوالا و  یف  نورفتغی  ام ال 

قسنلا فطع 

قسّنلا فطع  ٍعبتم  ٍفرحب  ٍلات 
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قدص نم  ٍءانثو  ٍّدوب  صصخاک 
اف ّمث  ٍواوب  ًاقلطم  فطعلاف 

افوو ّقدص  کیفک  وأ  مأ  یتح 
لب و ال بسحف  ًاظفل  تعبتأو 

الط نکل  ؤرما  دبی  ملک  نکل 
ًاقحال وأ  ًاقباس  ٍواوب  فطعاف 
ًاقفاوم ًابحاصم  وأ  مکحلا  یف 

ینغی يذلا ال  فطعاهب  صصخاو 
ینباو اذه  ّفطصاک  ۀعوبتم 

لاصتاب بیترتلل  ءافلاو 
لاصفناب بیترتلل  ّمثو 

هلص سیل  ام  فطع  ٍءافب  صصخاو 
ۀلّصلا هنأ  ّرقتسا  يذلا  یلع 

ٍّلک و ال یلع  فطعا  یّتحب  اضعب 
الت يذلا  ۀیاغ  الإ  نوکی 

ۀیوستلا زمه  رثإ  فطعا  اهب  مأو 
هینغم ٍّيأ  ظفل  نع  ٍةزمه  وأ 
نإ ةزمهلا  تطقسأ  امبرو 

نمأ اهفذحب  ینعملا  افخ  ناک 
تفو لب  ینعمبو  ٍعاطقنابو 

تلخ هب  تدّیق  اّمم  کت  نإ 
مهبأو مّسق  حبأ  ّریخ 

یمن ًاضیأ  اهب  ّبارضإو  ککشاو 
اذإ واولا  تبقاع  اّمبرو 

اذفنم ٍسبلل  قطنلا  وذ  فلی  مل 
ۀیناثلا اّمإ  دصقلا  وأ  لثمو 

ۀیئاّنلا اما  يذ و  اّمإ  وحن  یف 
ًایهن و ال وأ  ًایفن  نکل  لوأو 

الت ًاتابثا  وأ  ًارمأ  وا  ًءادن 
اهیبوحصم دعب  نکلک  لبو 

اهیت لب  ٍعبرم  یف  نکأ  ملک 
لّوألا مکح  ناثلل  اهب  لقناو 

یلجلا رمألا  تبثملا و  ربخلا  یف 
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لصتم ٍعفر  ریمض  یلع  نإو 
لصفنملا ریمضلاب  لصفاف  تفطع 
دری ٍلصف  اّم و ال  ٍلصاف  وأ 
دقتعا هفعضو  ًایشاف  مظّنلا  یف 

یلع ٍفطع  يدل  ٍضفاخ  دوعو 
العج دق  ًامزال  ٍضفخ  ریمض 

یتأ دق  ذإ  ًامزال  يدنع  سیلو 
اتبثم حیحّصلا  رثّنلا  مظّنلا و  یف 

تفطع ام  عم  فذحت  دق  ءافلاو 
تدرفنا یه  سبل و  ذإ ال  واولاو 

یقب دق  ٍلازم  ٍلماع  فطعب 
یقتا ٍمهول  ًاعفد  هلومعم 

حبتسا انع  ادب  ٍعوبتم  فذحو 
ّحصی لعفلا  یلع  لعفلا  کفطعو 
العف ٍلعف  هبش  مسا  یلع  فطعاو 

الهس هدجت  لمعتسا  ًاسکعو 
قسنلا فطع  فطعلا  یمسق  نم  یناثلا  مسقلا 

فطع ءابلا  رسکب  عبتم  فرحب  لات  نیکستلاب . ردصملا  ضعب و  یلع  هضعب  تفطع  ياهقسنا  مالکلا  تقـسن  ردصم  مسا  نیـسلا  حتفب  وه  و 
دوب و صصخاک  قسنلا 

. افو قدص و  کیفک  باوصلا  یلع  وا  ما و  اذک  عامجالاب و  یتح  اف و  مث و  واوب و  ینعم  اظفل و  يا  اقلطم  فطعلاف  قدص  نم  ءانث 
رقب دـلو  يا  الط  نکل  ؤرما  دـبی  ملک  نییفوکلا  دـنع  سیل  عیمجلا و  دـنع  نکل  هیوبیـس و ال و  دـنع  لب  ینعم  يا ال  بسحف  اـظفل  تعبتا  و 
یلا کیلا و  یحوی  کلذک  وحن  مکحلا  یف  اقباس  وا  دـیدحلا  میهاربا  احون و  انلـسرا  دـقل  وحن و  مکحلا  یف  اقحال  واوب  فطعاف  شحولا .

يذلا ال فطع  اهب  صـصخا  اذـه  یلع  توبکنعلا و  هنیفـسلا  باحـصا  هانیجناف و  وحن  هیف  اقفاوم  ابحاصم  وا  يروشلا  هللا  کلبق  نم  نیذـلا 
. ورمع دیز و  مصاخت  ینبا و  اذه و  فطصاک  كارتشالا  یضتقی  ام  لعافک  هنع  هعوبتم  ینغی 

كاوسف کقلخ  يذلا  وحن  بیقعت  لاصتاب و  بیترتلل  ءافلا  و 
جرخا يذـلا  یلاعت و  هلوق  اهءاجف و  اـهکالها  اـندرا  هاـنعمف  فارعـالا  انـساب  اـهءاجف  اـهانکلها  هیرق  نم  مک  یلاـعت و  هلوق  اـما  راـطفنالا و 

سبع و هرـشنا  ءاش  اذا  مث  هربقاف  وحن  هلهم  لاصفناب و  نکل  بیترتلل و  مث  هلعجف و  هدـم  تضم  هانعمف  یلعالا و  يوحا  ءاثغ  هلعجف  یعرملا 
: وحن ءافلا  ینعمب  یتات  و 

جاجعلا تحت  ینیدرلا  ّزهک  »
« برطضا مث  بیبانالا  یف  يرج 

هفطع زوجی  بابذلا و ال  دیز  بضغیف  ریطی  يذلا  وحن  هلصلا  هنا  رقتسا  يذلا  یلع  دئاعلا  نم  الخ  ناب  هلص  سیل  ام  فطع  ءافب  صـصخا  و 
یف اهلبق  ام  عم  اهدعب  ام  اهلعجل  ءافلاب  فطعلا  یف  کلذ  طرتشی  مل  امنا  هلص و  هعوقول  حلصی  نا  هلصلا  یلع  فطع  ام  طرشلا  نال  اهریغب 

اهسار یتح  هکمسلا  تلکا  وحن  لک  یلع  فطعا  یتحب  الیوات  وا  اقیقحت  اضعب  هیببسلاب . اهراعشال  هدحاو  هلمج  مکح 
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هلحر ففخی  یک  هفیحصلا  یقلا  »
« اهاقلا هلعن  یتح  دازلا  و 

: وحن هسخ  وا  هعفر  الت  يذلا  هیاغ  الا  اهب  فوطعملا  نوکی  و ال 
متناف هامکلا  یتح  مکانرهق  »

« ارغاصالا انینب  یتح  اننوباهت 
. واولاک بیترتلا  مدع  یف  یتح  عرف :

هزمهلا یه  هیوستلا و  زمه  رثا  فطعا  اهب  لاصتاب  ما  و 
. میهاربا انربص  ما  انعزج  انیلع ا  ءاوس  وحن  ردصملا  لحم  یف  هلمج  یلع  هلخادلا 

اکلام يدقف  دعب  یلابا  تسل  «و 
« عقاو نالا  وه  ما  ءان  یتوم  أ 

دیعب ما  بیرق  يردا ا  نا  وحن و  نییعتلا  ماب  اهب و  بلط  ناب  هینغم  يا  ظفل  نع  هزمه  وا  فارعالا  نوتماص  متنا  ما  مهومتوعد  مکیلع ا  ءاوس 
. تاعزانلا اهانب  ءامسلا  ما  اقلخ  دشا  متنا  ءایبنالا ا  نودعوت  ام 

ایراد تنک  نا  يردا و  ام  كرمعل  »
« رقنم نب  ثیعش  ما  مهس  نب  ثیعش 

ینقراف اعاترم  فیطلل  تمقف  »
« ملح ینداع  ما  ترس  یه  تلقف ا 

. مهترذنا مهیلع  ءاوس  وحن  نما  اهفذحب  ینعملا  افخ  ناک  نا  هزمهلا  تطقسا  امبر  و  لعجی ،» ما  نودعوت  ام  بیرق  «أ 
ایراد تنک  نا  يردا و  ام  هللاوف  »
« نامثب ما  رمجلا  نیمر  عبسب 

وحن ال تلخ  اهیلع  نیتزمهلا  يدـحا  مدـقت  نم  هب  تدـیق  امم  کت  نا  اریثک  ماهفتـسالا  ءاـضتقا  عم  تفو  لـب  ینعمب  یتلا  یه  عاـطقناب و  و 
له ما  وحن  ماهفتسالا  یضتقی  دق ال  فارعالا و  دیا  مهل  ما  اهب  نوشمی  لجرا  مهل  هدجـسلا و ا  هیرتفا  نولوقی  ما  نیملاعلا  بر  نم  هیف  بیر 

هحابالا نیب  قرفلا  هفرعم و  وا  هرکن  مسالا  اوحن و  وا  اهقف  ارقا  اهتخا و  وا  ادنه  جوزت  وحن  واب  مسق  حبا  ریخ  دعرلا . رونلا  تاملظلا و  يوتست 
یف عمجلا  زاوج  رییختلا  و 

. هنود کلت 
اهب بارـضا  نونمؤملا و  موی  ضعب  وا  اموی  انثبل  وحن  ککـشا  ابـسلا و  نیبم  لالـض  یف  وا  يدـه  یلعل  مکایا  وا  انا  وحن و  اضیا  اـهب  مهبا  و 

: وحن ناهرب  نبا  یلع و  یبا  نییفوکلل و  بسنیایمن  اضیا 
مهب تمرب  دق  لایع  یف  يرت  اذ  ام  »

« دادعب الا  مهتدع  صحا  مل 
هینامث اوداز  وا  نینامث  اوناک  »

« يدالوا تلتق  دق  كؤاجر  ول ال 
وا هفالخلا  ءاج  وحن  هنما  لب  اذفنم  سبلل  ملکتملا  دجی  مل  يا  قطنلا  وذ  فلی  مل  اذا  اهانعمب  تئاج  يا  واولا  وا  تبقاع  امبر  و 

نسحلا و اما  سلاج  هیئانلا و  اما  يذ و  اما  حکنا  وحن  یف  هیناثلا  اما  دصقلا  هدافا  یف  وا  لثم  ردق و  یلع  یـسوم  هبر  یتا  امکاردـق  هل  تناک 
لوخد نم  اصلخت  فنـصملا  امهعبت  یلع و  وبا  ناسیک و  نبا  هفلاخ  هفطاع و  هذـه  اـما  نا  یلع  نییوحنلا  رثکا  هرخآ و  یلا  نیریـس  نبا  اـما 
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. هیمیمت هغل  اهتزمه  حتف  فطاع و  یلع  فطاع 
: هلوقک هیناثلاب  یلوالا  نع  ورمع و  وا  دیز  اما  ماق  وحن  واب  اما  نع  ینغتسی  عرف :

اهدهع مداقت  دق  رادب  ضاهن  »
« اهلایخ ملا  تاوماب  اما  و 

: هلوقک الاب  اما  نع  و 
قدصب یخا  نوکت  نا  اماف  »

« ینیمس نم  یثغ  کنم  فرعاف 
ینذختا ینحرطاف و  الا  «و 

« ینیقتت کیقتا و  اودع 
: هلوقک ام  نع  ینغتسی  دق  و 

اهنبذکاف کسفن  کتبذک  دق  «و 
« ربص لامجا  نا  اعزج و  ناف 

درفمب اهعبتا  ایهن و  وا  ایفن  واولا  نم  هیراع  نکل  لوا  مکلامیا و  انلامیا  مکلابآ  اودـسفت  ـال  برطق  هیاورکواولا  نع  هیراـع  اـما  ءیجت  دـق  و 
. ارمع نکل  ادیز  برضت  ورمع و ال  نکل  دیز  ماق  ام  وحن 

لوالا و ال یف  نادعـس  نبا  فلاخ  ورمع و  دـیز ال  ماق  ارمع و  ادـیز ال  برـضا  یمع و  نبا  یخا ال  نبا  ایک  الت  اـتابثا  وا  ارما  وا  ءادـن  ـال  و 
. الوعفم هلبق  امل  بصانلا  الت  هربخ  ادتبم 

اذا لوالا  مکح  ناثلل  اهب  لقنا  ارمع و  لب  ادیز  برـضت  اهیت و ال  لب  عبرم  یف  نکا  ملک  یهنلا  یفنلا و  امه  اهیبوحـصم و  دـعب  نکلک  لب  و 
. رکذ ام  ریغ  یف  هلقان  اهنوک  دربملا  زاجا  ادلاخ و  لب  ادیز  برضا  ورمع و  لب  دیز  ماق  وحن  یلجلا  رمالا  تبثملا و  ربخلا  یف  تعقو 

. طرش ریغ  نم  هیلع  فطعلا  زاوج  یف  رهاظلاک  لصتملا  بوصنملا  لصفنملا و  ریمضلا  لصف :
تنا و نکـسا  ءاـیبنالا  مکؤاـبآ  متنا و  متنک  وحن  لـصفنملا  ریمـضلاب  اـمهنیب  لـصفاف  تفطع  رتتـسم  وا  زراـب  لـصتم  عفر  ریمـض  یلع  نا  و 

مظنلا یف  هیلع  فطعلا  دری  لصف  الب  ماعنالا و  انؤابآ  انکرـشا و ال  ام  دـعرلا  حلـص  نم  اهنولخدـی و  وحن  ام  لصاف  وا  هرقبلا  هنجلا  کـجوز 
: وحن الیلق  رثنلا  یف  ایشاف و 

هیار ههافس  نم  لطیخالا  َیجر  «و 
« الانیل هل  با  نکی و  مل  ام 

دنع العج  دق  امزال  ضفخ  ریمـض  یلع  فطع  يدل  ضفاخ  دوع  دقتعا و  هفعـض  کلذ  عم  مدعلا و  ءاوس و  لجرب  تررم  هیوبیـس  یکح  و 
بقاعم نیونتلاب و  هیبش  ذئنیح  رجلا  ریمض  ناب  هوللع  هرقبلا و  کئابآ  هلا  کهلا و  دبعن  تلصف  ضرالل  اهل و  لاقف   / وحن نییرـصبلا  روهمج 

احلصی نا  هیلع  فوطعملا  فوطعملا و  قح  ناب  نیونتلاک و  هیلع  فطعلا  زجی  ملف  هل 
اعبت امزال  يدـنع  سیل  فنـصملا و  لاق  راجلا  هداعا  عم  الا  عنتماف  کلذـل  حلـصی  رجلا ال  ریمـض  رخالا و  لـحم  اـمهنم  دـحاو  لـک  لولحل 

عم نیونتلاک  هنم  لادـبالا  هدـیکوت و  نم  عنمل  هیلع  فطعلا  نم  عنم  ول  نیونتلاب  ریمـضلا  هبـش  نال  نییفوکلا  جاجزلا و  شفخالا و  سنویل و 
امک هفرعملا  یلع  بر  لوخد  عانتمال  هیخا  لجر و  بر  زجی  مل  فطعلا  هحـص  یف  اطرـش  لولحلا  ناک  ول  هنال  عامجالاب و  زئاـج  کـلذ  نا 

هداتق و دـهاجم و  نسحلا و  سابع و  نبا  هزمح و  هءارقک  اتبثم  حیحـصلا  رثنلا  مظنلا و  یف  یتا  دـق  ذا  عامـسلا  اـنل  اـضیا  هزاوج و  عم  مدـقت 
هیوبیس داشنا  هسرف و  هریغ و  اهیف  ام  برطق  هیاکح  ءاسنلا و  ماحرالا  هب و  نولءاست  يذلا  مهریغ  شمعالا و  یعخنلا و 

انمتشت انوجهت و  تبرق  مویلاف  »
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« بجع نم  مایالا  کب و  امف  بهذاف 
اذک هدعف و  رطفاف  ياهرقبلا  رخا  مایا  نم  هدـعف  رفـس  یلع  وا  اضیرم  مکنم  ناک  نمف  وحن  سبللا  نما  اذا  تفطع  ام  عم  فذـحت  دـق  ءافلا  و 
نم لجر  قدصت  هلوقکطقف ص\  فطاعلا  فذحی  دق  دربلا و  يا و  لحنلا  رحلا  مکیقت  لیبارس  وحن  سبل  ذا ال  تفطع  ام  عم  فذحت  واولا 

فطعب تدرفنا  واولا  يا  یه  ارمت و  امحل  ازبخ  تلکا  دـیز  یبا  نع  نامثع  یبا  هیاـکح  هرمت و  عاـص  نم  هرب  عاـص  نم  همهرد  نم  هراـنید 
وحن و ابوصنم  وا  کجوز  نکـسیل  ياهرقبلا و  هنجلا  کجوز  تنا و  نکـسا  وحن  ناک  اعوفرم  هلومعم  یقب  دق  فوذـحم و  يا  لازم  لماع 
همحـش و ءاضیب  لک  ياهمحـش و ال  ءاضیب  هرمت و ال  ءادوس  لک  ام  وحن  ارورجم  وا  نامیالا  اوفلا  يا و  رـشحلا  نامیالا  رادلا و  اؤوبت  نیذلا 
یناثلا و یف  اوبتم  ناـمیالا  نوک  لوـالا و  یف  رهاـظلل  رمـالا  عفر  وه  یقتا و  مهول  اـعفد  مـالکلا  یف  دوجوملا  یلع  نهیف  فطعلا  لـعجی  مل 

. ثلاثلا یف  نیلماع  یلومعم  یلع  فطعلا 
. عنصتل محرتل و  ياهط  ینیع  یلع  عنصتل  وحن و  حبتسا  انه  رهظ  يا  ادب  عوبتم  فذح  و 

وحن ظفللا  یف  امهفالتخا  رـضی  ناقرفلا و ال  هیقـسن  اـتیم و  هدـلب  هب  ییحنل  وحن  حـصی  ناـمزلا  یف  ادـحتا  نا  لـعفلا  یلع  لـعفلا  کـفطع  و 
اروصق کل  لعجی  راهنالا و  اهتحت  نم  يرجت  تانج  کلذ  نم  اریخ  کل  لعج  ءاش  نا  يذلا  كرابت 

. ناقرفلا
تیملا و نم  یحلا  جرخی  وحن  الهـس  هدجت  لمعتـسا  اسکع  تایداعلا و و  نرثاف  احبـص  تاریغملاف  وحن  العف  لعف  هبـش  مسا  یلع  فطعا  و 

ماعنالا یحلا  نم  تیملا  جرخم 

لدبلا

الب مکحلاب  دوصقملا  عباتلا 
الدب یّمسملا  وه  ٍۀطساو 

لمتشی ام  وا  ًاضعب  وأ  ًاقباطم 
لبب ٍفوطعمک  وأ  یفلی  هیلع 

بحص ًادصق  نإ  زعا  بارضالل  اذو 
بلس هب  ّطلغ  ٍدصق  نودو 

ادیلا هّلبقو  ًادلاخ  هرزک 
يدُم ًالبندخو  هقح  هفرعاو 

رهاظلا ال رضاحلا  ریمض  نمو 
الج ًۀطاحإ  ام  الإ  هلدبت 

الامتشا وا  ًاضعب  یضتقا  وأ 
الامتسا کجاهتبا  ّکنأک 

یلی زمهلا  نّمضملا  لدبو 
یلع مأ  ّدیعسأ  اذ  نمک  ًازمه 
نمک لعفلا  نم  لعفلا  لدبیو 

نعی انب  نعتسی  انیلإ  لصی 
لدبلا عباوتلا  نم  عبارلا 
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لب و ریغ  فرحلاب  فطعلا  نایبلا و  دیکوتلا و  تعنلا و  وه  هریغ و  دوصقملاب  جرخف  الدـب  یمـسملا  وه  هطـساو  الب  مکحلاب  دوصقملا  عباتلا 
لبب فطعلا  وه  هطساوب و  دوصقملا  هطساولا  یفنب  تابثالا و  یف  نکل 

وا هیف  همزلتـسی  وا  عوبتملا  یف  ینعم  یلع  لدـی  ناب  لدـبلا  یفلی  هیلع  لمتـشی  اـم  وا  هنم  اـضعب  وا  هنم  لدـبملل  اـقباطم  تاـبثالا . یف  نکل  و 
. هداسف نیبت  مث  لوالا  دصق  نا  نایسنلل  بحص و  امهنم  لکل  احیحص  ادصق  نا  زعا  ءادبلا  بارضالل و  مسقلا  اذ  لبب و  فوطعمک 

لوالل دصق  نود  و 
وحن فنـصملا  هابا  هنم و  لدبملا  یلع  ادئاع  اریمـض  هتبحاصم  ریثک  طرتشا  یناثلا و  ادلاخ و  هرزک  لوالاف  بلـس  لدبلاب  ياهب  هیف  عقو  طلغ 

جوربلا و رانلا  دودخالا  باحصا  لتق  هقح  هفرعا  وحن  یناثلاک  وه  ثلاثلا و  نارمع و  لآ  عاطتـسا  نم  تیبلا  جح  سانلا  یلع  ادیلا و هللا  هلبق 
. لبب یتؤی  نا  هثالثلا  هذه  یف  نسحالا  نیکسلا و  یه  هیدم و  عمج  يدم  البن  ذخ  وحن  سداسلا  سماخلا و  عبارلا و  و 
. بئاغلا ریمض  نم  رهاظلا  رهاظلا و  نم  ریمضلا  نیتفلتخم و  وا  نیترکن  وا  اناک  نیتفرعم  رهاظلا  نم  رهاظلا  لدبی  لصف :

ادیع انل  نوکت  وحن  الج  هطاحا  ام  الا  تیبلا  لوا  یف  نم  قلعتم  هلدبت  لوعفم  رهاظلا  شفخالل و  افالخ  هلدبت  رهاظلا ال  رضاحلا  ریمض  نم  و 
: وحن اضعب  یضتقا  وا  هدئاملا  انرخآ  انلوال و 

مهادالا نجسلاب و  یندعوأ  »
« مسانملا ۀنشنش  یلجرف  یلجر 

. الامتسا کجاهتبا  کناک  الامتشا  وا 
. افیعض ما  ایوق  تحبصا ا  فیک  یلع و  ما  دیعس  اذ ا  نمک  ازمه  یلی  ماهفتسالل  هزمهلا  ینعم  نمضملا  مسالا  لدب  و 

. هب زجت  ارش  نا  اریخ و  نا  عنصت  امهم  وحن  طرشلا  فرح  یلی  طرشلا  ینعم  نمضملا  لدب  همتت :
: وحن لک  لدب  لعفلا  نم  لعفلا  لدبی  مسالا  نم  مسالا  لدبی  امک  و 

انراید یف  انب  مملت  انتات  یتم  »
« اججات اران  الزج و  ابطح  دجت 

اذک هحجن  وه  لوصالا و  یف  ینعم  مزلتست  هناعتسالا  نال  نعی  انب  نعتسی  انیلا  لصی  نمک  لامتشا  لدب  نایتالا و  وه  ماملالا  نال 
یف وشعتک  الاح  نیعتسی  عفر  بجاولاف  لاق  احجنم  لوصولا  نوکی  الف  ناعی  نیعتسی و ال  دقف  لاق  مازلتسالا  ماشه  نبا  عنم  مظانلا و  نبا  هلاق 

: هلوق
هران ءوض  یلا  وشعت  هتات  یتم  »

« دقوم ریخ  اهدنع  ران  ریخ  دجت 
هنیدملاب وکـشا  هللا  یلا  وحن  درفملا  نم  هلمجلا  ءارعـشلا و و  نینب  ماعناب و  مکدما  نوملعت  امب  مکدـما  وحن  هلمجلا  نم  هلمجلا  لدـبت  همتت :

نایقتلی فیک  يرخا  ماشلاب  ۀجاح و 

ءادّنلا

ای ءاّنلاک  وأ  ءاّنلا  يدانمللو 
ایه ّمث  ایأ  اذکآو  يأو 

بدن نمل  اوو  یناّدلل  زمهلاو 
بنتجا سبللا  يدل  او  ریغ  ای و  وأ 

ام ٍرمضمو و  ٍبودنم  ریغو 
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املعاف يّرعی  دق  ًاثاغتسماج 
هلراشملا سنجلا و  مسا  یف  كاذو 

هلذاع رصناف  هعنمی  نم  ّلق و 
ادرفملا يدانملا  فّرعملا  نباو 

ادهع دق  هعفر  یف  يذلا  یلع 
ادّنلا لبق  اونب  ام  مامضنا  وناو 

ادّدج ٍءانب  يذ  يرجم  يرجیلو 
افاضملا روکنملا و  درفملاو 

افالخ ًامداع  بصنا  ههبشو 
نم ّنحتفاو  ّمض  ٍدیز  وحنو 

نهت ٍدیعس ال  نب  دیزأ  وحن 
املع نبالا  لی  مل  نإ  ّمضلاو 

امتح دق  ّملع  نبالا  لی  وأ 
انّون ًارارطضا  ام  بصان  وا  ممضاو 

انّیب ٍّمض  قاقحتسا  هل  امّم 
لأو ای  عمج  ّصخ  ٍرارطضابو 

لمُجلا ّیکحمو  هللا  عم  الإ 
ضیوعتلاب ّمهللا  رثکألاو 

ضیرق یف  ّمهللا  ای  ّذشو 
ادنلا باب  اذه 

ایه و مث  ایا  اذـک  هزمهلا  دـعب  فلاب  ءایلا و آ  نوکـس  هزمهلا و  حـتفب  يا  ای و  یهاسلا  مئانلاک و  ءانلاک  يذـلا  وا  دـیعبلا  يا  ءانلا  يدانملل  و 
. ءاتلا مضب  بنتجا  بودنملا  ریغب  سبللا  يدل  ای  وه  او و  ریغ  ای و  وا  بدن  نمل  اهب  تئا  او  بیرقلا و  يا  ینادلل  طقف  زمهلا 

فسوی وحن  املعاف  فذحی  ناب  ءادنلا  فرح  نم  يرعی  دق  هیفاکلا  یف  امکهللا  مسا  اثاغتسم و  اج  ام  رمـضم و  بودنم و  ریغ  يدانم  لک  و 
توصلا و لیوطت  امهیف  دوصقملا  نال  ثاغتسملا  بودنملا و ال  نم  هفذح  زوجی  حون و ال  يدلاول  یل و  رفغا  بر  فسوی  اذه  نع  ضرعا 

. هددشم امیم  هرخآ  یف  ضوعت  مل  اذا  میرکلا  مسالا  ذاش و ال  هءادن  نا  یلع  رمضملا  ال 
رـصتقی وا  هیلع  ساقی  له  هرقبلا و  نولتقت  ءالؤه  متنا  مث  رجح  یبوث  وحن  لق  هل  راـشملا  نیعملا و  سنجلا  مسا  یف  هئیجم  فذـحلا  كاذ  و 

کلذ یلع  همئال  ياهلذاع  رـصناف  اسایق  اعامـس و  هعنمی  نم  اما  لوالا و  یلع  نویفوکلا  یناثلا و  یلع  فنـصملا  نویرـصبلا و  عامـسلا  یلع 
هعنم یف  یطخم  هنال 

ای نادیز  ای  دـیز  ایک  ادـهع  دـق  هعفر  یف  يذـلا  یلع  باطخلا  فاک  ینعم  هنمـضتل  ادرفملا  يدانملا  دـصقلاب  وا  هیملعلاب  اما  فرعملا  نبا  و 
بـصنب هیلع  مکحیلف  اددج  ءانب  يذ  يرجم  رجیل  هیوبیـس و  ایک  ءادنلا  لبق  هدمعلا  یف  امک  اوکحوا  اونب  ام  مامـضنا  ردـق  يا  ونا  نودـیز و 

. هلحم
ای هللا و  دبع  ای  هبلطی و  توملا  الفاغ و  ای  وحن  هب  ادتعم  افالخ  امداع  بصنا  ههبش  افاضملا و  دصقی و  مل  يذلا  روکنملا  درفملا  و 

. نیثالث هثالث و  ای  همض و  بلعث  زاجا  هجولا و  نسح 
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هنبا دـنه  ای  نهت و  دیعـس ال  نب  دـیز  وحن ا  ملع  یلا  افاضم  الـصتم  هنبا  وا  نباب  فصو  اذا  مومـضم  ملع  لک  نم  نحتفا  مض و  دـیز  وحن  و 
. دلاخ نب  نسحملا  دیعس  ای  وحن  لصف  نا  متح  مضلا  اطخ و  نبا  فلا  فذح  هلاحلا  هذه  یف  زوجی  مصاع و 

. دیز نب  مالغ  ای  انیخا و  نب  دیز  ای  انیخا و  نب  مالغ  ای  وحن  امتح  دق  ملع  بصنلاب  نبالا  لی  وا  املع  عفرلاب  نبالا  لی  مل  نا  مضلا  اذک  و 
انون ارارطضا  ام  بصنا  وا  ممضا  و 
: وحن انیب  مض  قاقحتسا  هل  امم 

اهیلع رطم  ای  هللا  مالس  »
« مالسلا رطم  ای  کیلع  سیل  و 

تلاق یلا و  اهردص  تبرض  »
« یقاوالا کتقو  دقل  ایدع  ای 

. هیفاکلا یف  هلاق  املع  ناک  نا  یلوا  لوالا  و 
: وحن لا  ای و  عمج  صخ  رارطضاب  و 

ارف ناذللا  نامالغلا  ایف  »
« ارش انابقعت  نا  امکایا 

هل تناک  ناف  دهعلا  ریغل  تناک  اذا  لا  هیف  ام  ءادـن  زاوج  لحم  فیرعتلا و  یتادا  نیب  عمجلا  ههارک  نییدادـغبلل  افالخ  هعـسلا  یف  زوجی  و ال 
عم الا  اهفذـح و  هفلا و  عطق  ذـئنیح  زوجی  لامعتـسالا و  هرثکل  اضیا  هعـسلا  یف  زوجیف  هللا  عم  الا  هقیلعت  یف  ساحنلا  نبا  هلاق  الـصا  داـنی  مل 

هرخآ و یف  هددـشم  امیم  ءادـنلا  فرح  نع  ضیوعتلاب  مهللا  لاقی  نا  يدون  اذا  هللا  مسا  یف  رثکالا  قلطنم و  لجرلا  اـی  وحن  لـمجلا  یکحم 
: هلوق وه  رعش و  يا  ضیرق  یف  یتالا  مهللا  ای  ذش  امهنیب و  عمجی  اذل ال 

املا ثدح  ام  اذا  ینا  »
« امهللا ای  مهللا  ای  لوقا 

يدانملا عباوت  ماکحا  یف  لصف 

لأ نود  فاضملا  ِِّمضلا  يذ  عبات 
لیحلا اذ  دیزأک  ًابصن  همزلأ 

العجاو بصنا  وأ  عفرا  هاوس  امو 
الدبو ًاقسن  ٍّلقتسمک 

هفص دعب  لأ  بوحصم  نکی  نإو 
ۀفرعملا يذ  يدل  عفّرلاب  مزلی 
درو يذلا  اهیأ  اذه  ُّيأر 

ّدُری اذه  يوسب  يأ  فصوو 
هفصلا یف  ٍّيأک  ٍةراشإ  وذو 

هفرعملا تیفی  اهکرت  ناک  نإ 
بصتنی سوألا  دعس  دعس  وحن  یف 

بصت الّوا  حتفاو  َّمضو  ٍناث 
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. هعفر يرابنالا  نبا  زاجا  لیحلا و  اذ  دیزاک  انایب  وا  ادیکوت  وا  اتعن  ناک  اذا  ابصن  همزلا  لا  نود  عباتل  هفص  فاضملا  مضلا  يذ  يدانملا  عبات 
بالا و میرکلا  لقاعلا و  دـیز  ای  وحن  ظفللا  یلع  المح  عفرا  اهب  نورقملا  فاضملا  درفملاک و  لا  نم  درجملا  فاضملا  يوس  ياهاوس  ام  و 
ارـشب و مالغ  ای  نیعمجا و  میمت  ای  بالا و  میرکلا  لقاعلا و  دـیز  ای  وحن  عضوملا  یلع  ـالمح  بصنا  وا  رـشب  مـالغ  اـی  نوعمجا و  میمت  اـی 

. کلذ فالخب  عوبتملا  ناک  نا  بصنی و  ثیح  امهبصنا  يدانملا و  مضی  ثیح  امهمضف  الدب  لا و  نم  ادرجم  اقسن  لقتسمک  العجا 
ینزاملا و لیلخلا و  دنع  وه  عفر و  راتخی و  یمرجلا  سنوی و  ورمع و  یبا  دـنع  وه  بصن و  ناهجو  هیفف  اقـسن  ام  لا  بوحـصم  نکی  نا  و 

. عفرلاف ام ال  بصنلاف و  فیرعتلل  لا  هیف  ام  نیب  دربملا  لصف  یقتنی و  فنصملا 
هنوک لاح  اهیا  دعب  يا  دعب  ناث . ادتبم  لا  بوحصم  لوا  ادتبم  اهیا  و 

هبرعم یه  اهنیبتل و  هفـصلا  تمزل  لصوت  مل  املف  ماهفتـسالا  ءازجلا و  یف  الا  هلـص  ریغب  لمعتـست  همهبم ال  اـهنال  ربخلا  وه  مزلی و  اـهل  هفص 
. رجفلا هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  وحن  ثنؤملل  ءاتلا  اهیف  دازت  دق  قاقشنالا و  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  ای  وحن  هفرعملا  يذ  يدل  عفرلاب 

: هنم لبقف و  درو  يذلا  اهیا  ای  وحن  لوصوملاب  اذهیا و  ای  وحن  هراشالا  مساب  يا  فصو  و 
هسفن دجولا  عخابلا  اذهیا  الا  »

« رداقملا هیدی  نع  هتحن  ءیشل 
هفـصلا موزل  یف  ياک  هراشا  وذ  هنم و  لبقی  هلئاق و ال  یلع  دری  رکذ  يذـلا  اذـه  يوسب  يا  فصو  رجحلا و  رکذـلا  هیلع  لزن  يذـلا  اهیا  اـی 

زاج نکی  مل  ناف  هفرعملا  تیفی  هفصلا  يا  اهکرت  ناک  نا  اهل  هعوفرملا 
سوالا و دعس  دعس  ای  وحن  یف  لا و  هیف  امب  الا  فصوی  وه ال  بصنلا و 

لبذلا تالمعیلا  دیز  دیز  ای  »
« لزناف کیلع  لیللا  لواطت 

هنالف بصنلا  اما  هفرعم و  درفم  هنالف  مضلا  اما  بصت  الوا  حتفا  مض و  فاضم و  هنال  ناث  بصتنی  ءادـنلا  یف  فاضم  مسا  هیف  ررک  ام  لک  و 
یناثلا دعب  ام  یلا  امهالک  ءارفلا  فوذحم و  یلا  دربملا  لاق  هیوبیس و  دنع  دیکات  وه  ویناثلا  دعب  ام  یلا  فاضم 

مّلکتملا ءای  یلا  فاضملا  يدانملا 

ایل فُضی  نإ  ّحص  ًيدانم  لعجاو 
ایدبع ادبع  دبع  يدبع  ِدبعک 

رمتسا ایلا  فذحو  ّرسک  وا  ّحتفو 
رفم ّمع ال  نبا  ای  ِّمأ  نبا  ای  یف 

« ِتبأ  » ادّنلا یفو 
ضرع ِتّمأ » »

ضوع اتلا  ایلا  نم  حتفا و  وا  رسکاو 
ملکتملا ءای  یلا  فاضملا  يدانملا  یف  لصف 

هسمخ هجوا  نم  هجو  یلع  ایل  فضی  هزمهلا  رسکب  نا  یبظ  مالغک و  حص  يدانم  لعجا  اهیلا و  فاضملا  یلا  فاضملا  هیف  و 
افلا ءایلا  هحتف و  هرسکلا  بلقاف  تئش  نا  يدبع و  وحن  هنکاس  اهتبثت  نا  هیلی  دبعک و  اهیلع  هلالدلل  هرـسکلا  یقبت  ءایلا و  فذحت  نا  اهنـسحا 

اسداس و هیفاکلا  حرـش  یف  داز  ایدبع و  وحن  هکرحم  ءایلا  توبث  اذه  نم  نسحا  ادبع و  وحن  فذحت  نا ال  هنم  نسحا  دبع و  وحن  اهفذحا  و 
. فسوی یلا  بحا  نجسلا  بر  هنم  درفملاک و  امومضم  يدانملا  لعج  اهتینب و  هفاضالا  نم  ءافتکالا  وه 
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نب ای  وحن  مع  وا  ما  ظفل  ناک  اهیلا و  فاضملا  یلا  فاضملا  يدون  اذا  ام  یف  رمتسا  ملکتملا  ءای  يا  ایلا  فذح  رسکلا و  حتفلا و  نم  لک  و 
وحن ءایلا  تابثا  ذش  اهنع و  هبلقنملا  فلالا  یلع  هلالدللف  هحتفلا  اما  ءایلا و  یلع  هلالدللف  هرسکلا  رارمتسا  اما  رفم  مع ال  نب  ای  ما 

َءادِّنلل ِۀَمِزاّللا  ءامْسَألا 

ادِّنلِاب ُّصَُخی  ام  ُضَْعب  ُُلفَو 
ادَرَّط َو  اذَک  ُنامَون  ُنامَْؤل 

ِثابَخ ای  ُنْزَو  یْثنُالا  ِّبَس  یف 
ّیثالُّثلا َنِم  اذَکه  ُْرمَْالاَو 

ُلَُعف ِرُوکُّذلا  ِّبَس  یف  َعاشَو 
ُُلف ِْرعِّشلا  ِیف  َّرُج  َو  ْسِقَت  َو ال 

ءادنلل ۀمزاللا  ءامسالا 
نامالم هزمهلا و  نوکس  ماللا و  مضب  نامؤل  ادنلاب  صخی  ام  ضعب  هارملل  هلف  لجرلل و  لف  هرورضلل و  الا  هریغ  یف  لمعتست  الف 

عامـس ال کلذ  نامرکم و  اذک  ءادـنلاب و  صخی  يا  اذـک  مونلا  ریثک  ینعمب  واولا  نوکـس  نونلا و  حـتفب  نامون  مؤللا و  ریثک  ینعمب  مالم  و 
لاعف نزو  یلع  يا  اذکه  رمالا  عاکل و  ای  ثابخ و  ای  وحن  لاعف  نزو  یلع  ءادنلا  یف  ءامسا  لامعتـسا  یثنالا  بس  یف  سیق  ادرطا و  درطی و 

. لازنک فرصتملا  ماتلا  یثالثلا  لعفلا  نم  سیقم  درطم 
نبال افالخ  اذه  سقت  ردغ و ال  ای  قسف و  ای  وحن  نیعلا  حتف  ءافلا و  مضب  لعف  نزو  یلع  ءادنلا  یف  ءامسا  لامعتسا  روکذلا  بس  یف  عاش  و 

هب میخرتلا  صاصتخا  ریظن  ءادنلاب  ءامسالا  هذه  صاصتخا  ذا  کلذل  يدانمب  سیل  ام  مخر  امک  ارارطضا  لف  رعشلا  یف  رج  روفصع و 

ۀثاغتسالا

اضفُخ ًيدانم  ّمسا  ثیغتسا  اذإ 
یضترملل ایک  ًاحوتفم  ماللاب 

ای ترّرک  نإ  فوطعملا  عم  حتفاو 
ایتئا رسکلاب  کلذ  يوس  یفو 

ِفلأ تبقاع  ثیغتسا  ام  ُمالو 
ِفلأ ٍبّجعت  وذ  ّمسا  هلثمو 

هثاغتسالا یف  لصف 
هلجا نم  ثاغتسملا  هب و  ثاغتسملا  نیب  اقرف  احوتفم  ماللاب  ابارعا  اضفخ  هقشم  عفد  یلع  نیعی  وا  هدش  نم  صلخیل  يدانم  مسا  ثیغتـسا  اذا 

: وحن ای  تررک  نا  هلثم  یلع  فوطعملا  ثاغتسملا  عم  اضیا  ماللا  حتفا  یضترملل و  ایک 
یموق لاثمال  ای  یموقل و  ای  »

« دایدزا یف  مهوتع  سانال 
وحن ایتئا  رسکلاب  ای  نودب  فوطعلا  هلجا و  نم  ثاغتسملا  وه  کلذ و  يوس  یف  و 

ینوجعزاف هاشولا  ینفنکت  »
« کیکبی عاطملا  یشاولل  سانلل  ایف 
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برتغم رادلا  دیعب  ءان  کیکبی  »
« بجعلل نابشلل  لوهکلل و  ای 

: وحن ماللا  تدقف  تدجو  اذا  هرخآ  یلت  فلا  تبقاع  ثیغتسا  ام  مال  و 
زع لین  لمالا  دیزی  ای  »

« ناوه هقاف و  دعب  ینغ  و 
: وحن نادجوی  دق ال  مدقت و  امک  یه  تدجوف  تدقف  ماللا  و 

بیجعلا بجعلل  موق  ای  الا  »
« بیرالل ضرعت  تالفغلل  و 

کتقو اذهف  رضحا  بجع  ای  يا  بجعلل  ای  وحن  فلا  بجعت  وذ  مسا  هلاوحا  عیمج  یف  ثاغتسملا  لثم  ياهلثم  و 

ۀبدّنلا

ام ٍبودنمل و  لعجا  يدانملل  ام 
امهبأ ام  بدنی و ال  مل  رُّکن 

رهتشا يذلاب  لوصوملا  بدنیو 
رفح نم  او  یلی  ٍمزمز  رئبک 
فلألاب هلص  بودنملا  یهنمو 
فذُح اهلثم  ناک  نإ  اهّولتم 

لمک هب  يذلا  نیونت  كاذک 
لمألا تلن  اهریغ  وأ  ٍۀلص  نم 

ًاسناجم هلوأ  ًامتح  لکشلاو 
اسبال ٍمهَِوِِِب  حتفلا  نکی  نإ 

دُِرت نإ  ٍتکس  ءاه  دز  ًافقاوو 
دزت اهلا ال  ّدملاف و  أشت  نإو 

ادبعاو ایدبعاو  ّلئاقو 
يدبأ ٍنوکس  اذ  ایلا  ادّنلا  یف  نم 

هبدنلا یف  لصف 
هدقف نم  مساب  عجفتملا  نالعا  هیفاکلا  حرش  یف  امک  یه  و 

یلا تررطـضا  نا  افاضم و  ناک  نا  هبـصنا  ادرفم و  ناک  نا  همـضف  بودنمل  لعجا  همدـقتملا  ماکحالا  نم  يدانملل  تبث  ام  هبیغ  وا  تومل 
سعقف ینم  نیا  اسعقف و  او  : » هنم همض و  هبصن و  زاج  هنیونت 

« سورک اهذخای  یلبا  ا 
رهتـشا يذلاب  لوصوملا  بدنی  نکل  هراشالا و  مسا  درفملا و  سنجلا  مسا  ياک و  امهبا  ام  هل و ال  بدانلا  رذعی  هنال ال  بدـنی  مل  رکن  ام  و 

. هابلطملا دبع  او  هلزنمب  هناف  هامزمز  رئب  رفح  نم  او  کلوقک  يا  رفح  نم  او  یلی  مزمز  رئبک  هماهبا  لیزت  هرهش 
یهتنم و 
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: وحن هحتف  دعب  فلالاب  هلص  هرخآ  يا  بودنملا 
هل تربطصاف  امیظع  ارما  تلمح  »

« ارمع ای  هللا  رماب  هیف  تمق  و 
فذح افلا  يا  اهلثم  ناک  نا  بودنملا  رخآ  وه  فلالا و  هذه  لبق  يذلا  يا  اهولتم  هافیرظلا  دیز  او  وحن  هفصلا  رخاب  اهلصو  سنوی  زاجا  و 
بکرم زجع  هیلا و  فاضمک  اهریغ  وا  هادمحم  رـصن  نم  او  وحن  هلـص  نم  بودنملا  لمک  هب  يذلا  نیونت  فذحی  كاذـک  هاسوم . او  وحن 

اسناجم افرح  هلوا  امتح  بودنملا  رخآ  یف  يذلا  لکشلا  لمالا و  تلن  هابرکیدعم  او  هادیز  مالغ  او  وحن 
اومکمالغ او  بئاغلل  وه  مالغ  او  هبطاخملل  یکمالغ  او  وحن  اسبال  مهوب  ایقب  ول  فلـالا  حـتفلا و  نکی  نا  اواو  وا  ءاـی  فلـالا  بلقت  ناـب  هل 

ینثملا هبیغلا و  ءاه  باطخلا و  فاک  یلا  هفاضالا  مهوال  فلالا  تیقبا  لعفت و  مل  ول  کنال  عمجلل 
درت نا  تکس  ءاه  دز  افقاو  «و 

« هاریبزلا نب  ورمع  هارمع و  ورمع  ای  الا 
يذلا کلذ  لوقی  يا  لئاق  لعاف  نم  ادـبع  او  ایدـبع  او  ءایلا  یلا  فاضملا  بدـن  اذا  لئاق  دزت و  اهلا ال  فقولا و  یف  فاک  دـملاف  اشت  نا  و 

ایلا ادنلا  یف 
یلا فاضم  بدن  اذا  همتت  طقف . ادبع  او  لوقی  کلذ  ریغ  لعف  نم  طقف و  ایدـبع  او  لوقی  هحوتفم  اهب  یتا  نم  رهظا و  يا  يدـبا  نوکـس  اذ 

بودنم ریغ  اهیلا  فاضملا  نال  ءایلا  تمزل  ءایلا  یلا  فاضم 

میخرتلا

يدانملا َرِخا  فذحا  ًامیخرت 
اداعس اعد  نمیف  اعس  ایک 

ام ّلک  یف  اقلطم  هنزّوجو 
امِّخُر دق  يذلابو  اهلاب  تنأ 

الظحاو دعب  هّرفو  اهفذحب 
الخ دق  اهلا  هذه  نم  ام  میخرت 

ملعلا قوف  امف  ّیعابرلا  الإ 
ّمتم ٍدانسإو  ٍۀفاضإ  نود 

الت يذلا  فذحا  رخآلا  عمو 
الّمکم ًانکاس  ًاْنیل  دیر  نإ 

یف ُفلُخلا  ًادعاصف و  ًۀعبرأ 
یفق ّحتف  امهب  ٍءایو  ٍواو 

لقو ٍبّکرم  نم  فذحا  زجعلاو 
لقن ّورمع  اذو  ٍۀلمُح  میخرت 

فذُح ام  فذح  دعب  تیون  نإو 
ِفلُأ هیف  امب  لمعتسا  یقابلاف 

امک ًافوذحم  ونت  مل  نإ  هلعجاو 
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امُِّمت ًاعضو  رخآلاب  ناک  ول 
ای دومث  یف  لوألا  یلع  لقف 
ایب یناثلا  یلع  یمث  ای  ومث و 

هلمسُمک یف  لّوألا  مزتلاو 
هملسَمک یف  نیهجولا  زّوجو 

ادن نود  اومّخر  ٍرارطضالو 
دمحأ وحن  حلصی  ادّنلل  ام 

میخرتلا یف  لصف 
اقلطم هنزوج  اداعس و  اعد  نمیف  اعـس  ایک  يدانملا  رخآ  فذحا  میخرتلا  لجال  يا  امیخرت  صوصخم  هجو  یلع  هملکلا  ضعب  فذح  وه  و 

ما ال ناک  املع  اهلاب  ثنا  ام  لک  یف 
ماهثالث ال. یلع  ادئاز 

الا الخ  دق  اهلا  هذه  نم  ام  میخرت  عنما  يا  الظحا  ابنقع و  ای  هابنقع  یف  لقف  رخآ  ائیـش  هنم  فذحت  الف  دعب  هرفو  اهفذحب  امخر  دق  يذـلا  و 
ریغ رمعک و  یثالثلا  فالخب  برکیدـعم  هیوبیـس و  رفعج و  وحن  همیخرت  زجاـف  متم  دانـسا  هفاـضا و  بیکرت  نود  ملعلا  قوف  اـمف  یعاـبرلا 

. اذه میخرت  لقن  یتایس  ارش و  طباتک  دنسملا  دیز و  مالغک  فاضملا  ملاعک و  ملعلا 
ای صنم و  ای  مثع و  ای  وحن  هسنج  نم  هکرح  هلبق  ادـعاصف  هعبرا  المکم  انکاس  انیل  ناک  دـیز و  نا  الت  يذـلا  فذـحا  رخالا  کفذـح  عم  و 

. قینرغ نوعرف و  دیعس و  خیبه و  راتخم و  فالخب  نیکسم  روصنم و  نامثع و  یف  کسم 
هانرکذ و ام  امهطارتشا  مدعل  یمرجلا  ءارفلا و  هزاجاف  یفق  حتف  امهب  لب  امهـسنجنم  هکرح  امهلبق  سیل  ای  واو و  فذح  یف  تباث  فلخلا  و 

. امهریغ هعنم 
. تخب ای  بیس و  ای  يدعم و  ای  رصنتخب  هیوبیس و  برکیدعم و  یف  کلوقک  بکرم  نم  فذحا  زجعلا  و 

. برعلا نع  لقن  هیوبیس  وه  ورمع و  اذ  هیدانسا و  هلمج  میخرت  لق  و 
ياهلعجا هلع و  فرح  ناک  نا  هلعت  هتکرح و ال  قباف  فذحلا  لبق  فلا  هیف  امب  لمعتـسا  یقابلاف  فذح  ام  نیونتلاب  فذح  دـعب  تیون  نا  و 

رجا هلعاف و  اممت  اعضو  رخالاب  ناک  ول  امک  افوذحم  ونی  مل  نا  یقابلا 
روصنم و رفعج و  یف  هحوتفملا و  واولا  ءاقباب  ورک  ای  والع و  ای  واولاب و  ومث  ای  ناورک  هوالع و  دومث و  یف  لوالا  یلع  لقف  هیلع  تاکرحلا 

هرخآ برعم  مسا  انل  سیل  هنال  واولا  نع  هبولقم  ایب  یناثلا  یلع  یمث  ای  لق  رـسکلاب و  راح  ای  مضلاب و  صنم  ای  حـتفلاب و  فعج  اـی  ثراـح 
. امهمضب راح  ای  فعج و  ای  اهلبق و  ام  حاتفنا  اهکرحتل و  افلا  واولا  بلقب  ارک  ای  لق  هتسلا و  ءامسالا  ریغ  همض  اهلبق  واو 

قرفلل ءاتلا  هیف  تسیل  ام  یف  نیهجولا  زوج  یلوالا و  میملا  مضب  هملـسمک  قرفلل  ثیناتلا  ءات  هیف  ام  یف  فوذـحملا  هین  وه  لوـالا و  مزتلا  و 
. یلوالا میملا  حتفب  هملسمک 

: هلوقک ادمحا  وحن  حلصی  ادنلل  ام  ادن  نود  نیتغللا  یلع  اومخر  رارطضال  و 
هران ءوض  یلا  اوشعت  یتفلا  معن  »

« رصخلا عوجلا و  هلیل  لام  نب  فیرط 
: هرورضلا میخرت  نم  لعج  نم  لوق  اطخ  ناک  مث  نم  ءادنلل و  حلصی  ام ال  فالخب 

میرلا ریغ  تیبلا  تانطاقلا  »
« یمحلا قرو  نم  هکم  افلا  وا 
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صاصتخالا

ای نود  ٍءادنک  ّصاصتخالا 
اینوجرا رثإب  یتفلا  اهیأک 

لأ ولت  ٍّيأ  نود  اذ  يُری  دقو 
لذب نَم  یخسأ  َبْرُعلا  نحن  لثمک 

صاصتخالا یف  لصف 
امک المعتـسا  اهتیا  وا  اهیا  ناـک  نا  مث  مـالکلا . لوا  یف  ءیجی  ـال  هنا  یف  اـی و  نود  ءیجی  هنا  یف  هفلاـخی  نکل  اـظفل  ءادـنک  صاـصتخالا 

. هباصعلا اهتیا  انل  رفغا  مهللا  اینوجرا و  رثاب  یتفلا  اهیاک  عوفرم  لاب  فرعمب  نافصوی  نامضیف و  ءادنلا  یف  نالمعتسی 
نم یخـسا  برعلا  نحن  لثمک  ملکت  ریمـض  هنوک  بلاغلا  هیلع و  هانعمب  مسا  مدـقت  طرتشی  ذـئنیح  بصنیف و  لا  ولت  يا  نود  اذ  يری  دـق  و 

لضفلا وجرن  هللا  کب  وحن  باطخ  ریمض  نوکی  دق  لذب و 

ءارغألا ریذحتلا و 

بصن هوحنو  ّرّشلا  كاّیإ و 
بجو هراثتسا  امب  ّّرّذحم 

ام بسنا و  اّیأل  اذ  ٍفطع  نودو 
امزلی نل  هلعف  رتس  هاوس 
رارکتلا وأ  فطعلا  عم  الإ 

يراّسلا اذ  ای  مغیّضلاک 
ّذشأ هاّیإو  ياّیإ  ّذشو 

ذبتنا ساق  نم  دصقلا  لیبس  نعو 
العجا اّیإ  الب  ٍرّدحُمکو 

الُِّصف دق  ام  ِّلُک  هب  ًيزغم 
ءارغالا ریذحتلا و  یف  لصف 

یبرقلا و يوذ  هلـصاوم  نم  هیلع  فوـکعلا  دـمحی  اـم  یلع  فوـکعلا  همازلا  وـه  ءارغـالا و  هورکم و  نـم  زارتحـالا  بطاـخملا  مازلا  وـه  و 
بجو هراتتـسا  امب  لاذلا  رـسکب  رذـحم  بصن  هعورف  عیمج  مکایا و  امکایاک و  هوحن  رـشلا و  كایا و  کلذ  وحن  دوهعلا و  یلع  هظفاحملا 

. لعفلاب ظفللا  نم  الدب  لعجف  هریغب  ریذحتلا  نم  رثکا  ایاب  ریذحتلا  نال 
نود و 

وحن امزلی  نل  هلعف  رتس  ایاب  رذحملا  ياهاوس  ام  اضیا و  بسنا  ایال  راتتسالا  مزالب  بصنلا  وه  روکذملا و  مکحلا  اذ  دسالا  كایا  وحن  فطع 
اـضیا مزلی  هناف  رارکتلا  وا  فیـسلا  کسار و  زام  وحن  هلعف  رتس  اضیا  مزلی  هناف  فطعلا  عم  ـالا  هرهظاـف  تئـش  نا  بنج و  يا  رـشلا  کـسفن 

. بطاخملا هب  داری  نا  ریذحتلا  یف  عئاشلا  يراسلا و  اذ  ای  دسالا  دسالا  يا  مغیضلا  مغیضلاک 
هئیجم یترضح و  نع  هحن  بنرالا و  فذح  نع  ینحن  يا  بنرالا  مکدحا  فذحی  نا  يایا و  وحن  ملکتملل  هئیجم  ذش  و 

الـصف دق  ام  لک  یف  هب  يرغم  العجا  ایا  الب  رذـحمک  ذـبتنا و  کلذ  یلع  ساق  نم  دـصقلا  لیبس  نع  ذـشا و  باوشلا  ایا  هایا و  وحن  بئاغلل 
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: وحن رارکتلا  دلولا و  لهالا و  وحن  فطعلا  عم  هبصان  رامضا  بجواف 
هل اخا  نم ال  نا  كاخا  كاخا  »
« حالس ریغب  اجیهلا  یلا  عاسک 

. هعماج هالصلا  وحن  امهریغ  عم  هزجا  و 

تاوصألا لاعفألا و  ءامسأ 

هصو ناّتشک  لعف  نع  بان  ام 
هَمو ّهوأ  اذک  لعف و  مسا  وه 
رثک نیمآک  لعفا  ینعمب  امو 

رزن تاهیهو  يوک  ُهُریغو 
امکیلع هئامسأ  نم  لعفلاو 
امکیلإ عم  کنود  اذکهو 

نیبصان هلب  دیور  اذک 
نیردصم ضفخلا  نالمعیو 

لمع نع  هنع  بونت  امل  امو 
لمعلا هیف  يذلام  رّخأو  اهل 
نّونی يذلا  ریکنتب  مکحاو 

نّیب هاوس  فبرعتو  اهنم 
لقعی ام ال  بطوخ  هب  امو 

لعجی اتوص  لعفلا  مسا  ِِهبشُم  نم 
بقک ًۀیاکح  يدجأ  يذلا  اذک 
بجو دق  وهف  نیعّونلا  انب  مزلاو 
تاوصالا لاعفالا و  ءامسا  باب  اذه 

عجوتا و ینعمب  هوا  اذک  لعف و  هلولدم  مسا  يا  لعف  مسا  وه  تکسا  ینعمب  هص  قرتفا و  ینعمب  ناتشک  الامعتـسا  ینعم و  لعف  نع  بان  ام 
. ففکنا ینعمب  هم 

ایه تیه و  لهما و  ینعمب  دیور  لزنا و  ینعمب  لازن  هنم  هدورو و  رثک  بجتـسا  ینعمب  نیماک  رمالا  یلع  هلالدـلا  یف  لعفا  ینعمب  ناک  ام  و 
هریغ لبقا و  وا  رـضحا  ینعمب  مله  ذـخ و  ینعمب  اهو  لبقا  وا  لـجع  وا  تئا  ینعمب  لـهیح  کثیدـح و  یف  ضما  ینعمب  هیا  عرـسا و  ینعمب 

يوک و عراضملا  ینعمب  يذلاک 
ناطب عرس و  ینعمب  ناعرس  ناکـشو و  دعب و  ینعمب  تاهیه  وحن  یـضاملا  ینعمب  يذلاک  رجـضتا و  ینعمب  فا  بجعا و  ینعمب  اهاو  او و 

. رقرق ینعمب  راقرقک  یعابرلا  نم  رمالا  مسا  اذک  رزن و  ؤطب  ینعمب 
حـنت و ال ینعمب  اکیلا  عم  ذـخ  ینعمب  کنود  اذـکه  مزلا و  ینعمب  اـکیلع  وحن  فرظ  رج و  فرح  نع  لوقنم  وه  اـم  هئامـسا  نم  لـعفلا  و 

دنع رج  تاملکلا  هذهب  لصتملا  ریمـضلا  لحم  یلا و  ءیـشلا و  یلع  الجر و  هیلع  ذش  بطاخملا و  ریمـضب  الـصتم  الا  عونلا  اذه  لمعتـسی 
. ءارفلا دنع  عفر  یئاسکلا و  دنع  بصن  نییرصبلا و 
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رغـص مث  الاهما  هلهما  ینعمب  اداورا  هدورا  نم  وه  ذا  دیور  وحن  ردـصملا  نم  الوقنم  یتای  رکذ  امم  الوقنم  لعفلا  مسا  یتای  امک  يا  اذـک  و 
وه ذا  هلب  اذک  حتفلا و  یلع  هونبف  هلعف  هب  اومس  مث  میخرت  ریغصت  داورالا 

ضفخلا نالمعی  ادیز و  هلب  وا  ادیز  دیور  وحن  نیبصان  امهنوک  لاح  اذه  ینب و  لعفلا و  هب  یمـس  مث  عدـل  فدارم  لعف  ردـصم  لصالا  یف 
. دیز هلب  دیز و  دیور  وحن  نیبرعم  نیردصم 

لهیح يدـع  مث  نم  رجلا و  فرحب  اهـسفنب و  لوعفملا  یلا  يدـعتت  ارتتـسم و  ارهاظ و  لعافلا  عفرتف  اهل  تباث  لمع  نم  هنع  بونت  امل  ام  و 
مکحا یئاسکلل و  افالخ  اهنع  لمعلا  هیف  يذـل  ام  رخا  لبقا و  نع  باـن  اـمل  یلعب  لـجع و  نع  باـن  اـمل  ءاـبلاب  تئا و  نع  باـن  اـمل  هسفنب 

اهیو اهاو و  وحن  اموزل  اهنم  نونی  يذلا  ریکنتب 
. هم هصک و  وا ال  لازن  وحن  اموزل  نیب  نونی  مل  يذلا  ياهاوس  فیرعت  هم و  هصک و  وا ال 

لغبلل اله و  اله  سرفلا  رجزل  کلوقک  لعجی  اتوص  لعفلا  مسا  هبشم  نم  نییمدالا  راغصک  همکح  یف  وه  ام  وا  لقعی  ام ال  بطوخ  هب  ام  و 
قاخ بابذلل و  زابزاخ  بارغلل و  قاغ  فیـسلا و  عقول  بقک  توصل  هیاکح  مهفا  ینعمب  یطعا  يا  يدجا  يذلا  اذک  دع  رامحلل  سدـع و 

باتکلا لوا  یف  قبس  امل  بجو  دق  وهف  نیعونلا  انب  مزلا  حاکنلل و  قاب 

دیکوتلا انون 

امه نینونب  ّدیکوت  لعفلل 
امهندصقاو ّنبهذا  ینونک 

ایتآ لعفیو  لعفا  نادّکؤی 
ایلات اّمأ  ًاطرش  وأ  ٍبلط  اذ 

البقتسم ٍمسق  یف  ًاتبثم  وأ 
دعب ال مل  ام و  دعب  ّلقو 

ازجلا بلاوط  نم  اّمإ  ریغو 
ازرباک حتفا  دّکؤملا  رخآو 

امب ٍنیل  ٍرمضم  لبق  هلکشاو 
املع دق  كّرحت  نم  سناج 

فلألا الإ  هّنفذحا  رمضملاو 
فلأ لعفلا  رخآ  یف  نکی  نإو 

ایلا ریغ  اعقاو  هنم  هلعجاف 
ایعس َّنیعساک  ًءای  واولاو 

یف ٍنیتاه و  عفار  نم  هفذحاو 
یفق ّسناجم  ّلکش  ایو  او 

ایو رسکلاب  دنه  ای  نیشخا  وحن 
اّیوسم سقو  ممصاو  نوشخا  موق 

فلألا دعب  ّۀفیفخ  عقت  ملو 
فلأ اهرسکو  ّةدیدش  نکل 
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ًادّکؤم اهلبق  دز  ًاِفلأو 
ادنسأ ثانإلا  نون  یلا  ًالعف 

فدر ٍنکاسل  ًۀفیفخ  فذحاو 
فقت اذإ  ٍۀحتف  ریغ  دعبو 

ام فقولا  یف  اهتفذح  اذإ  ددراو 
امِدُع ناک  لصولا  یف  اهلجأ  نم 

اِفلأ ٍحتف  دعب  اهنلدبأو 
افق ْنفق  یف  لوقت  امک  ًافقو 

دیکوتلا انون  هیف  باب  اذه 
عراضملا يا  لعفی  نبرـضا و  وحن  اقلطم  رمالا  يا  لعفا  نادـکؤی  امهندـصقا  نبهذا و  ینونک  هفیفخ  هدـیدش و  اـمه  نینونب  دـیکوت  لـعفلل 

اهنبرقت تاتیملا ال  كایاف و   » وحن بلط  اذ  ایتآ  نوکی  نا  طرشب 
« ادصفتل ادیدح  امهس  نذخات  و ال 

: وحن و 
دالبلا دایترا  ینعنمی  له  «و 

« نیتای نا  توملا  رذح  نم 
: وحن و 

هفلخم ریغ  دعوب  ننمت  اله  »
« ملس يذ  مایا  یف  کتدهع  امک 

: وحن و 
یننیرت یقتلملا  موی  کتیلف  »

« مئاه کب  ؤرما  ینا  یملعت  یکل 
لحنلا نلئستل  هللاات  وحن  همالب  الـصتم  البقتـسم  مسق  یف  اتبثم  وا  سنوی  کنیفوتن  وا  مهدعن  يذلا  ضعب  کنیرن  اما  وحن و  ایلات  اما  اطرـش  وا 

وحن ماللاب  لصتملا  ریغ  نویرـصبلا و  هعنم  نا  همایقلا و  همایقلا  مویب  مسقا  ـال  وحن  لاـحلا  فسوی و  رکذـت  اؤتفت  هللااـت  وحن  یفنملا  فـالخب 
. هیفاکلا یف  هرکذ  امک  مسقلا  دعب  الا  دیکوتلا  اذه  مزلی  هیبنت ال  یحضلا . کبر  کیطعی  فوسل  نارمع و  لآ  نورشحت  هللا  یلال 

: وحن هدئازلا  ام  دعب  عقو  اذا  هدیکوت  لق  و 
ثراو کندمحی  ام  هب  الیلق  »

« امنغم عمجت  تنک  امم  لان  اذا 
: وحن بر  اهیلع  مدقتی  نا  هنم  لقا  و 

: وحن مل  دعب  تالامش و  یبوث  نعفرت  ملع  یف  تیفوا  امبر 
املعی مل  ام  لهاجلا  هبسحی  »

« اممعم هیسرک  یلع  اخیش 
: وحن طرشلا  تاملک  یه  ءازجلا و  بلاوط  نم  اما  ریغ  دعب  لافنالا و  هصاخ  مکنم  اوملظ  نیذلا  نبیصت  هنتف ال  اوقتا  وحن و  دعب ال  و 

مکطعت هرازف  هنم  اشت  امهمف  »
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« اعنمت هرازف  هنم  اشت  امهم  و 
: هلوق هنم  ذوذشلا و  نم  هیاغ  یف  وه  رکذ و  امم  ایلاخ  عراضملا  دیکوت  ءاج  همتت :

نرعشا يرعش و  تیل  »
« تیعد هروشنم و  اهوبرقام  اذا 

: هلوق یف  بجعتلا  یف  لعفا  دیکوت  هنم  ذشا  و 
همیرص یبضغ  دعب  نم  لدبتسم  «و 

« ایرحا رقف و  لوطب  هب  رحاف 
: هلوق یف  لعافلا  مسا  دیکوت  اذه  نم  ذشا  و 

ادولما هب  تااج  نا  تیارا  »
« ادوربلا سبلی  الجرم و 

ادودعم هل  الام  يری  «و ال 
« ادوهشلا اورضحا  نلئاقأ 

. نوزغا نیمرا و  نیشخا و  ازرباک و  حتفا  دکؤملا  رخآ  و 
کلذ دعب  واولا و  لبق  همض  ءایلا و  لبق  هرسکا  فلالا و  لبق  هحتفاف  املع  دق  كرحت  نم  سناج  امب  نیل  يذ  رمضم  لبق  هلکشا  و 

. نادیز ای  نابرضا  دنه و  ای  نبرضا  موق و  ای  نبرضا  وحن  اهتبثاف  فلالا  الا  هنفذحا  رمضملا 
نایعـست و له  نیـضرا و  ایعـس و  نیعـساک  ءای  فلالاک  واولا  ایلا و  ریغ  اعفار  ناک  نا  هنم  رخالا  ياهلعجاف  فلا  لـعفلا  رخآ  یف  نکی  نا  و 
ءایلل و رسکلاب  دنه  ای  نیشخا  وحن  یفق  امهل  سناجم  لکـش  ای  واو و  یف  کلذ  دعب  ءایلا و  واولا و  يا  نیتاه  عفار  لعف  نم  رخالا  ياهفذحا 

ایوسم کلذ  یلع  سق  واولا و  ممضا  نوشخا و  موق  ای 
لیبس ناعبتت  ناوکذ و ال  نبا  هءارق  هنم  نوکی  نا  نکمی  فنـصملا و  لاق  سنوی  هزاجا  نینکاسلا و  ءاقتلال  فلالا  دعب  هفیفخ  نون  عقت  مل  و 
نون یلا  العف  ادـکؤم  کنوک  لاح  هدـیدشلا  نونلا  لبق  يا  اهلبق  دز  اـفلا  فلا و  ذـئنیح  اهرـسک  هدـیدش و  نکل  سنوی  نوملعی  ـال  نیذـلا 

: وحن فدر  نکاسل  هفیفخ  فذحا  نانبرضا و  وحن  لاثمالا  یلاوت  هیهارک  امهنیب  الصف  ادنسا  ثانالا 
نا کلع  رقفلا  نیهت  «ال 

« هعفر دق  رهدلا  اموی و  عکرت 
ثیناتلا و ءای  عمجلا و  واو  وه  امدع و  ناک  لصولا  یف  اهلجا  نم  ام  فقولا  یف  اهتفذح  اذا  ددرا  فقت و  اذا  هحتف  ریغ  دـعب  اضیا  اهفذـحا  و 

دعب اهنلدـبا  نیجرخت و  له  نوجرخت و  له  نجرخت  له  نجرخت و  له  یف  یجرخا و  اوجرخا و  نجرخا  نجرخا و  یف  لقف  بارعالا  نون 
مومهلا کنع  برـضا  هلوقک  هرورـضلا  یف  رکذ  اـم  ریغل  نونلا  هذـه  فذـحت  دـق  همتت  اـفق . نفق  یف  لوقت  اـمک  نیونتلاـک  اـفقو  اـفلا  حـتف 

سرفلا سنوق  فیسلاب  کبرضاهقراط 

فرصنی ام ال 

انّیبم یتأ  ّنیونت  فرّصلا 
انکمأ مسالا  نوکی  هب  ًینعم 

عنم ًاقلطم  ثینأتلا  فلأف 
عقو امفیک  هاوح  يذلا  فرص 
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ملس فصو  یف  نالعف  ادئازو 
ِمتُخ ٍثینأت  ءاتب  يُری  نأ  نم 

العفأ نزوو  ٌیلصا  ّفصوو 
الهشأک اتب  ٍثینأت  عونمم 

هّیفصولا ضراع  ّنیغلأو 
هیمسإلا ضراعو  ٍعبرأک 

عِضُو هنوکل  دیقلا  مهدألاف 
ِعنُم هفارصنا  ًافصو  لصألا  یف 

یعفأو ّلیخأو  ّلدجأو 
اعنملا نلنی  دق  ّۀفورصم و 

ربتعم ٍفصو  عم  ٍلدع  عنمو 
رخأو ثالثو  ینثم  ظفل  یف 

امهک ثالثو  ینثو  نزوو 
املعیلف ٍعبرأل  ٍدحاو  نم 

العافم ٍهبشم  ٍعمجل  نکو 
الفاک ٍعنمب  لیعافملا  وأ 

يراوجلاک هنم  ٍلالتعا  اذو 
يراسک هِرجأ  ارجو  ًاعفر 

عمجلا اذهب  لیوارسلو 
عنملا مومع  یضتقا  ّهبش 

قحل امب  وأ  یِّمُس  هب  نإو 
ّقحی هعنم  فارصنالاف  هب 
ابّکرم هفرص  عنما  ملعلاو 
ابکریدعم وحن  ٍجزم  بیکرت 

انالعف يدئاز  يواح  كاذک 
اناهبصأکو نافطغک 

اقلطم ٍءاهب  ّّثنؤم  اذک 
یقترا هنوک  راعلا  عنم  طرشو 

رقس وأ  روحک  وأ  ثالثلا  قوف 
رکذ مسا  ٍةأرما ال  مسا  ٍدیز  وأ 

قبس ًاریکذت  مداعلا  یف  ناهجو 
قحأ ُعنملا  دنهک و  ًۀمجُعو 

عم فیرعتلا  عضولا و  ّیمجعلاو 
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عنتما ُُهفرص  ثالثلا  یلع  ٍدیز 
العفلا ّصخی  ٍنزو  وذ  كاذک 

یلعیو ٍدمحأک  ٍبلاغ  وأ 
ِفلأ يذ  نم  ًامَلع  ریصی  امو 

فرصنی سیلف  ٍقاحلإل  تدیز 
الدع نإ  هفرص  عنما  ملعلاو 

العثک وأ  دیکوتلا  لعفک 
رحس ًاعنام  فیرعتلا  لدعلاو و 

ربتُعی ًادصق  نییعتلا  هب  اذإ 
املع لاعف  رسکلا  یلع  نبا 

امشج ریظن  وه  ًاّثنؤم و 
ارّکن ام  نفرصاو  میمت  دنع 

اّرثأ هیف  فیرعتلا  ام  ّلک  نم 
یفف ًاصوقنم  هنم  نوکی  امو 

یفتقی ٍراوج  جهن  هبارعإ 
فِرُص ٍبسانت  وأ  ٍرارطضالو 

فرصنی دق ال  ُفورصملا  عنملا و  وذ 
فرصنی ام ال  باب  اذه 

نیونت فرصلا  لاق  امک  نیونتلا  وه  هیلع و  فرصلا  لوخد  عانتمال  هب  یمس  امهماقم  موقت  اهنم  هدحاو  وا  هیتالا  للعلا  نم  ناتلع  هیف  ام  وه  و 
همدعب انکما و  انکمتم  هنوک  عم  مسالا  نوکی  هلوخدب  يا  نیونتلا  اذهب  ياهب  لعفلا  ههباشم  مدع  وه  ینعم و  انیبم  یتا 

هلباقملا نیونتک  فرصنی  امیف ال  دجوی  دق  هنال  افرـص  یمـسی  نیونتلا ال  اذه  ریغ  اضیا و  نیکمتلا  نیونتب  یمـس  کلذل  نکما و  ریغ  نوکی 
هرکن هنوک  نم  عقو  امفیک  هاوح  يذـلا  فرـص  عنم  ادودـمم  وا  اروصقم  اقلطم  ثیناتلا  فلاف  کلذ  وحن  راوج و  یف  ضوعلا  تاـفرع و  یف 

ادئاز ءارمح و  یلبحک و  افصو  وا  یـضم  امک  امـسا  ءاقدصا  یلجحک و  اعمج  وا  یـضم  امک  ادرفم  ءایرکزک  هفرعم  وا  ءارحـص  يرکذک و 
وا نابضغ  نارکسک و  یلعف  یلع  اثنؤم  هل  نال  اما  متخ  ثینات  ءاتب  يری  نا  نم  ملس  فصو  یف  اناک  اذا  ناعنمی  نونلا  فلالا و  امه  نالعف و 

. نامدنک فرص  ءاتلاب  متخ  ناف  نایحلک  الصا  هل  ثنؤم  ال 
هل ثنؤم  وا ال  لضفاک  یلعف  یلع  وا  الهـشاک  العف  یلع  هثنؤم  نال  اـما  اـتب  ثیناـت  عونمم  ناـک  اذا  کلذـک  ـالعفا  نزو  یلـصا و  فصو  و 

ضراع نیغلا  فورصم و  امسا  لصالا  یف  عضو  هنوکل  هناف  عبراک  هیفصولا  ضراع  نیغلا  لمعی و  لمراک و  فرص  ءاتلاب  ناک  ناف  رمکاک 
عنم هفارصنا  افصو  لصالا  یف  عضو  هنوکل  دیقلا  يا  مهدالاف  هیمسالا 

فرـصلا نم  اعنملا  نلنی  دق  هفورـصم و  یهف  لاحلا  لصالا و  یف  ءامـسا  هیحلل  یعفا  نالیخلاک و  طقن  هیلع  رئاطل  لیخا  رقـصلل و  لدـجا  و 
. ءاذیالا نولتلا و  هوقلا و  وه  اهیف و  هفصلا  ینعم  حملل 

نینثا نینثا  نع  نالودعم  امه  ذا  ثلثم  ثالث و  ینثم و  ءانث و  ظفل  یف  ربتعم  فصو  عم  هیلصالا  هتغیص  نع  مسالا  جورخ  وه  لدع و  عنم  و 
رخالا نع  لودعم  وه  ذا  رخآ  یثنا  يرخا  عمج  رخا  یف  هثالث و  هثالث  و 

سامخ و اضیا  عمـس  عبرم و  عابر و  دـحوم و  داحا و  وحن  املعیلف  عبرال  دـحاو  نم  رکذ  امل  فرـصلا  عنم  یف  اـمهک  ثـالث  ینثم و  نزو  و 
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عاست نمثم و  نامث و  عبسم و  عابس و  سدسم و  سادس و  سمخم و  سامخ و  اسایق  جاجزلا  نویفوکلا و  زاجا  رشعم و  راشع و  سمخم و 
. عستم و 

مهارد و وحن  ضراعل  روسکم ال  امهلوا  نافرح  اهدعب  ضوع  ریغ  افلا  هثلاث  احوتفم و  هلوا  نوک  یف  العافم  هبشم  هانتم  عمجل  نک  و 
نم ياهنم  لالتعا  اذ  الفاک و  عنمب  لیدانق  حیباصمک و  نکاس  اهطـسوا  هثالث  فلالا  دـعب  ام  نوک  عم  رکذ  امیف  لیعافملا  هبـشم  وا  دـجاسم 
لایل رجفلا و  فارعالا و  شاوغ  مهقوف  نم  وحن و  ءایلا  فذـح  نیونتلا و  یف  يا  يراسک  يرجم  هرجا  ارج  اـعفر و  يراوجلاـک  عمجلا  اذـه 

نال هلثم  هحتف  وه  بصنلاک و  هیف  رجلا  رهظی  مل  ابسلا و  یلایل  اهیف  اوریس  وحن  نیونت  ریغ  نم  هرخآ  حتف  یف  مهاردک  هرجا  ابـصن  رجفلا و و 
دق ال اهتلماعم و  تلموعف  هلیقث  هکرح  نع  تبان  اذا  لقثت  هحتفلا 

هفوذحملا و ءایلا  نم  ضوع  راوج  یف  نیونتلا  مث  يرادم . يراذعک و  نونی  الف  هحتف  اهلبق  هرـسکلا  لادـبا  دـعب  افلا  بلقت  لب  هؤای  فذـحت 
فوذحملا ناب  در  فرـصلا و  نیونت  هلخدف  هغیـصلا  تلازف  حانجک  ظفللا  یف  مسالا  یقب  تفذح  امل  ءایلا  نال  نیکمت  نیونت  شفخالا  لاق 

. هب لئاق  یسوم و ال  وحن  هکرح  نم  هضیوعت  موزلب  در  ءایلا و  نع  هکرحلا  باهذ  نع  ضوع  جاجزلا  لاق  و  دوجوملا . هوق  یف 
نزولا ثیح  نم  هبش  عمجلا  اذهب  یمجعالا  درفملا  لیوارسل  و 

. ناهجولا هیف  لیق  هلاورس و  عمج  هسفن  وه  لیق  فرصلا و  نم  عنملا  مومع  یضتقا 
ناک نا  هفرـص  عنما  ملعلا  ضرع و  امب  دادـتعا  ـال  قحی و  هعنم  فارـصنالاف  هوحن  لیوارـس و  نم  هب  قحل  اـمب  وا  یمـس  عمجلاـب  ياهب  نا  و 

فلالا امه  انالعف و  يدئاز  يواح  ملع  كاذک  دانسا . وا  هفاضا  بیکرت  بکرملا  فالخب  تومرضح  ابرکیدعم و  وحن  جزم  بیکرت  ابکرم 
فرصتی امیف ال  اناک  ناف  یسن  یلا  نایـسن  در  یف  امهطوقـسک  فیراصتلا  یف  امهطوقـسب  امهتدایز  فرعت  اناهبـصاک و  نافطغک و  نونلا  و 

نم رثکا  امهلبق  نوکی  نابف 
سحلا نم  لعج  نا  ناسحک  هیلصا  نونلاف  هتدایز  وا  ناتدئازف  فیعضتلا  هلاصا  تردق  ناف  فعـضم  امهیناث  نافرح  امهلبق  ناک  ناف  نیفرح 

ادـئاز همطافک  ثنؤمل  ماهحلطک  رکذـمل  ناک  ءاوس  اقلطم  هفرـص  عنتما  ءاهب  ثنؤم  ملع  اذـک  عنمی . الف  لاعفف  نسحلا  نم  وا  عنمیف  نالعفف 
یمجعا هنکل  هثالث  یلع  وا  قانع  داعـسک و  ثالثلا  قوف  یقترا  هنوک  اـهنم  راـعلا  فرـص  عنم  طرـش  هلفک و  ـال  ما  یـضم  اـمک  هثـالث  یلع 

دربملا هیف  يرجا  رکذ و  مسا  هارما ال  مسا  دیز  وحن  ثنؤم  هب  یمس  لصالا  رکذم  وا  یظل  رقـس و  وحن  طسولا  كرحتم  وا  صمح  روجک و 
طسولا نکاسلا  یثالثلا  یف  هاحنلا  نع  ایور  ناهجو  امه  دعب و  هلاسملا  یف  نییتالا  نیهجولا  یمرجلا  و 

. هبوجو جاجزلا  نع  نیببسلا و  دوجو  یلا  ارظن  فرصلا  نم  قحا  عنملا  دنهک و  همجع  مداعلا  قبس و  امک  لقنلا  لبق  الصاتم  اریکذت  مداعلا 
ماجلک و فیرعتلا  یبرعلا  عضولا  یمجعلا  یمجعلا و  ریغ  فالخب  عنتما  هفرص  میهارباک  ثالثلا  یلع  دیز  عم  فیرعتلا  عضولا و  یمجعلا  و 
رمـش و مضخک و  لعف  ریغ  یف  رودن  نود  دجوی  مل  ناب  العفلا  صخی  نزو  وذ  ملع  كاذک  حون . رتشک و  طسولا  نکاس  ناک  ول  یثالثلا و 

دمحاک و هیف  بلاغ  نزو  وا  نیملع  جرختسا  قلطنا و  لئد و 
ببلا وحن  اذک  فورـصم و  عیب  در و  املع و  ءيرما  وحنف  لعفلا  هقیرطل  فلاخم  ریغ  هئاقب  نزولا و  موزل  نم  دب  بلکا و ال  لکفا و  یلعی و 

نزولا نا  همالک  نم  مهف  فنصملا و  هفلاخ  شفخالا و  نسحلا  یبا  دنع 
. لعفلا نم  لوقنملا  یف  رمع  نب  یسیع  فلاخ  کلذک و  وه  رثؤی و  هیف ال  لعفلا  وه و  يوتسملا  وا  هیف  بلاغلا  وا  مسالاب  صاخلا 

قاحلالا فلا  هیف  يذلا  ملعلا و  ریغ  فالخب  فرصنی  سیلف  نیملع  یطرا  یقلعک و  قاحلال  تدیز  هروصقم  فلا  يذ  نم  املع  ریـصی  ام  و 
. هدودمملا

تیار لصا  ذا  هفاضالا  هینب  فراعم  هیفاکلا  حرش  یف  فنصملا  لاق  امک  اهناف  هعباوت  عمج و  يا  دیکوتلا  لعفک  الدع  نا  هفرص  عنما  ملعلا  و 
مالعالاک و اهب  ظوفلم  همالع  الب  هفرعم  اهنوکل  تراص  هفاضالا و  هینب  ینغتسا  هب و  ملعلل  ریمضلا  فذحف  نهعمج  عمج  ءاسنلا 

دیکوتلل و مالعا  اهنا  بجاحلا  نبا  لاق  هیوبیـس و  صن  رهاظ  وه  لاق و  امهنم  هدحاو  هذـه  تسیل  هیـسنج و  وا  هیـصخش  اهنال  مالعاب  تسیل 
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رفاز و لعاث و  نع  هلودـعم  اهناف  رمع  رفز و  العثک و  وا  نونلا  واولاب و  عومجملا  لعفا  ثنؤم  ءالعف  هقحتـسی  يذـلا  تاوـالعف  نع  هلودـعم 
. رماع

ناک ناف  رحـسلا  نع  لودـعم  هناف  رحـس  هعمجلا  موی  تئجک  ربتعی  ادـصق  هیفرظلا  نییعتلا و  هب  اذا  رحـس  فرـص  اعنام  فیرعتلا  لدـعلا و  و 
بجو فرظ  ریغ  المعتسم  وا  رمقلا  رحسب  مهانیجن  فرص ك  امهبم 

. انتلیل رحس  رحسلا  باط  وحن  هفاضا  وا  لاب  هفیرعت  نوکی  نا 
نع لدعلا  هیملعلل و  فرـصلا  عنم  بارعالا و  یف  امـشج  ریظن  وه  رافـس و  ماذحک و  زاجحلا  لها  دـنع  اثنؤم  املع  لاعف  رـسکلا  یلع  نبا  و 

. میمت ینب  دنع  هلعاف 
مهتیقل رمع  یطرا و  دـمحا و  میهاربا و  داعـس و  هحلط و  ناـفطغ و  برکیدـعم و  برک  ارثا  هیف  فـیرعتلا  اـم  لـک  نم  ارکن  اـم  نفرـصا  و 

ریناند مهارد و  رخآ و  رمحا و  نارکس و  ءارمح و  يرکذک و  رثا  هیف  فیرعتلل  سیل  ام  فالخب 
هعنمی و هیوبیـسف  رکن  مث  دـجاسم  وحنب  وا  رکذ  اـمل  هیلوـق  دـحا  یف  شفخـالا  هیوبیـس و  دـنع  فرـصنی  مل  رکن  مث  رمحاـب  یمـس  اذا  عرف :

. هفالخ هنع  لقنی  مل  هفرصی و  شفخالا 
. ریمع دیمح و  وحن  نیببسلا  دحال  لیزملا  ریغصتلا  فرصلل  یضتقملا  نم  همتت :

ریغ ناک  نا  ارج  اعفر و  هئای  فذح  دـعب  نونیف  یفتقی  قباسلا  هقیرط  يا  راوج  جـهن  هبارعا  یفف  اصوقنم  فرـصنی  امم ال  ياهنم  نوکی  ام  و 
اعفر و هنکاس  ءایلا  اوتبثاف  یئاسکلا  یسیع و  سنوی و  فلاخ  هیوبیس و  دنعهارمال  ضاقک  املع  ناک  نا  اذک  میعاک و  ملع 

: هلوقب نیجتحم  بصنلاک  ارج  هحوتفم 
ایلعی نم  ینم و  تبجع  دق  »
« ایلولقم اقلخ  ینتار  امل 

هرورـضلا اما  فالخ  الب  عنملا  وذ  فرـص  کلذ  وحن  عجـسلا و  يالا و  سوؤر  یف  بسانت  وا  مظنلا  یف  رارطـضال  هرورـض و  هناـب  بیجا  و 
: وحنف

نئاعظ نم  يرت  له  یلیلخ  رصبت  »
« بعبعش یمزح  نیب  ابقن  کلاوس 

هنزوب اما  هفورصم  هعم  هملک  بسانت  دارملا  نا  یضرلا  هیفاکلا و  حرش  یف  مظانلا  مالک  نم  ذخؤی  هب و  مهدارمب  اوحرصی  ملف  بسانتلا  اما  و 
نکل وا ال و  ناسنالا  الالغا  السالس و  هنم ك  بیرق  وا  لمنلا  ابنب  ابس  ك 

لصاوفلا و رخآ  وا  حون  ارـسن  اقوعی و  اـثوغی و  ـال  اـعاوس و  ـال  ادو و  امجـسنم ك  ابـسانتم  اـنارتقا  تنرتقا  هفورـصملا و  ظاـفلالا  تددـعت 
نیهجولاب لیق  ول  یناثلاب و  یضرلا  حرص  رجلاب  وا  بصنلاب  نونی  لهف  هحتفلاب  رورجم  نیونت  یلا  رطضا  اذاعرف  ناسنالا  اریاوق  عاجسالا ك 

. دعبی مل  يدانملاک 
لوطلا وذ  رماع  اودلو  نمم  هنم و  هیوبیس و  هابا  نا  فنصملا و  یلع و  یبا  شفخالا و  نییفوکلا و  دنع  کلذل  فرصنی  دق ال  فورصملا  و 

ضرعلا وذ  و 

لعفلا بارعإ 

دّرُجی اذإ  ًاعراضم  عفرا 
دعستک ٍمزاجو  ٍبصان  نم 

نأب اذک  یکو  هبصنا  نلبو 
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ّنظ دعب  نم  یتلا  ٍملع و  دعب  ال 
دقتعاو حّحص  عفّرلا  اهب و  بصناف 

درّطم وهف  ّنأ  نم  اهفیفخت 
یلع ًالمح  نأ  لمهأ  مهضعبو 
المع تّقحتسا  ثیح  اهتخأ  ام 

البقتسملا نذإب  اوبصنو 
الصوم دعب  لعفلا  ترّدص و  نإ 

اعفراو بصناو  نیمیلا  هلبق  وأ 
لعقو ٍفطع  دعب  نم  نذإ  اذإ 

مزتلإ ٍّرج  مالو  نیبو ال 
مِدُع نإ  ًۀبصان و  نأ  راهظإ 
ًارمضم وأ  ًارهظم  لمعا  نأف  ال 

ارمضأ ًامتح  ناک  یفن  دعبو 
یف حلصی  اذإ  وأ  دعب  كاذک 
یفخ نأ  الاو  وأ  یتح  اهعضوم 
نأ رامضإ  اذکه  یتح  دعبو 

نزح اذ  دّرَُست  یتح  دجک  ّمتح 
ًالوؤم وأ  ًالاح  یّتح  ولتو 
البقتسملا بصناو  ّنعفرا  هب 

بلط وأ  ٍیفن  باوج  اف  دعبو 
بصن ّمتح  اهرتسو  نأ  نیضحم 

عم موهفم  دفت  نإ  افلاک  واولاو 
عزجلا رهظتو  ًادلج  نکت  الک 
دمتعا ًامزج  یفنلا  ریغ  دعبو 

دُِصق دق  ءازجلا  افلا و  طقست  نإ 
عضت نأ  یهن  دعب  ٍمزج  طرشو 

عقی ٍفلاخت  نود  لبق ال  نإ 
الف لعفا  ریغب  ناک  نإ  رمألاو 

البقا همزجو  هباوج  بصنت 
بُِصن اجّرلا  یف  ءافلا  دعب  لعفلاو 

بستنی یّنمتلا  یلا  ام  بصنک 
فِطُع ّلعف  ٍصلاخ  ٍمسا  یلع  نإو 

فذحنم وأ  ًاتباث  نأ  هبصنت 
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يوس یف  ّبصنو  نأ  فذح  ّذشو 
يور ّلدع  هنم  لبقاف  ّرم  ام 

لعفلا بارعا  باب  اذه 
یک فـسوی و  ضرـالا  حربا  نلف  وـحن  هبـصنا  طیـسب  یفن  فرح  یه  نلب و  دعـستک و  مزاـج  بصاـن و  نم  درجی  اذا  اـعراضم  ـالعف  عـفرا 
ملع لعف  دـعب  هعقاولاک  اهریغب  هرقبلا ال  مکل  ریخ  اوموصت  نا  وحن و  هیردـصملا  ناـب  بصتنی  اذـک  دـیدحلا  اوساـت  ـالیکل  وحن  هیردـصملا 

مکنم نوکیس  نا  ملع  وحن  صلاخ 
. لمزملا

نا ال اوبـسح  وحن و  ححـص  اضیا  عفرلا  توبکنعلا و  اوکرتی  نا  سانلا  بسح  وحن ا  حـجرالا  یلع  اهب  بصناف  نظ  لعف  دـعب  نم  یتلا  اـما  و 
المح اهب  بصنی  ملف  نا  لمها  برعلا  يا  مهـضعب  دورولا و  ریثک  درطم  وهف  هلیقثلا  نا  نم  اـهفیفخت  تعفر  اذا  دـقتعا  هدـئاملا و  هنتف  نوکت 

: وحن المع  تقحتسا  ثیح  هیردصملا  يا  اهتخا  ام  یلع 
یننوربخی نا  سانلا  ءاملع  یبا  »

« رجحلا اهکاوسم  ءاسرخ  هقطانب 
اهب الصوم  دعب  لعفلا  تردص و  نا  البقتسملا  نذاب  اوبصن  و 

: وحن الصاف  نیمیلا  هلبق  وا  کمرکا  نذا  كروزا  لاق  نمل  کلوقک 
برحب مهیمرن  هلآ  نذا و  »

« بیشملا لبق  نم  لفطلا  بیشی 
: وحن ةردصم  رغ  قدصت و ال  نذا  کّبحا  انا  لاق  نمل  کلوقک  لاحلا  بصنت  و ال 

اهلثمب زیزعلادبع  یلداع  نئل  »
« اهلیقا نذا ال  اهنم  ینکمأ  و 

: وحن مسقلا  ریغب  لعفلا  نیب  هنیب و  الوصفم  و ال 
. کمرکا انا  نذا 

: وحن اعقو  فطع  فرح  دعب  نم  نذا  اذا  اعفرا  بصناو و 
باتکلا لها  ملعی  الئل  وحن  هبـصان  نا  راهظا  مزتلا  رج  مال  هیفانلا و  ـال  نیب  بصنلاـب و  اذاـش  ءيرق  و  ـالیلق » ـالا  کـفالخ  نوثبلی  ـال  نذا  «و 

امتح ناک  یفن  دعب  نا  رفظت و  نال  وا  رفظتل  يوهلا  صعا  وحن  ارمـضم  وا  ناک  ارهظم  لمعا  ناف  رجلا  مال  دوجو  عم  مدـع ال  نا  دـیدحلا و 
الا وا  یلا  ینعمب  یتلا  یتح  وا  عضوم  يا  اهعـضوم  یف  حلـصی  اذا  وا  دـعب  كاذـک  لافنالا  مهیف  تنا  مهبذـعیل و  هللا  ناک  ام  وحن و  ارمـضا 

: وحن امتح  یفخ  هبصانلا  نا  هظفل 
ینملا كردا  وا  بعصلا  نلهستسال  »

« رباصل الا  لامالا  تداقنا  امف 
موق تانق  تزمغ  اذا  تنک  «و 

« امیقتست وا  اهبوعک  ترسک 
یتح هحرابلا  ترـس  وحن  نعفرا  هب  الوؤم  وا  الاح  ناک  نا  یتح  ولت  نزح و  اذ  رـست  یتح  لاملاب  دجک  متح  نا  رامـضا  اذـکه  یتح  دـعب  و 

ءیفت یتح  یغبت  یتـلا  اولتاـقف  وحن  هب  لوؤملا  وا  البقتـسملا  یتـح  ولت  بصنا  عفاـن و  هءارق  یف  هرقبلا  لوسرلا  لوقی  یتـح  اولزلز  اـهلخدا و 
باوج اف  دعب  هتسلا و  هءارق  یف  هرقبلا  لوسرلا  لوقی  یتح  اولزلز  تارجحلا و 
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وحن ال بصن  متح  اهرتس  نا و  نیضحم  انوکی  نا  طرشب  اینمت  وا  اضیـضحت  وا  اضرع  وا  اماهفتـسا  وا  ءاعد  وا  ایهن  وا  ناک  ارما  بلط  وا  یفن 
. رطاف اوتومیف  مهیلع  یضقی 

احیسف اقنع  يریس  قان  ای  »
« احیرتسنف نامیلس  یلا 

. هط یبضغ  مکیلع  لحیف  هیف  اوغطت  و ال 
نع لدعا  الف  ینقفو  بر  »

« ننس ریخ  یف  نیعاسلا  ننس 
. فارعالا انل  اوعفشیف  ءاعفش  نم  انل  لهف 

ام رصبتف  وندت  الا  مارکلا  نبا  ای  »
« اعمس نمک  ءار  امف  كوثدح  دق 

فند یلع  یملس  ای  نیجوعت  ول ال  »
« هینفی داک  دجو  ران  يدمختف 

: وحن فطعلا  درجمل  تناک  ناب  باوجلا  ریغل  ءافلا  تناک  ناف  ءاسنلا  زوفاف  مهعم  تنک  ینتیل  ای 
قطنیف ءاوقلا  عبرلا  لاست  مأ  »

« قلمس ءادیب  مویلا  کنربخت  له  و 
امک لعفلا  مساب  وا  ربخلا  هروصب  نوکی  ناب  ضحم  ریغ  بلطلا  وا  انثدـحتف  الا  انیتات  ام  انثدـحتف و  اـنیتات  لازت  اـم  وحن  ضحم  ریغ  یفنلا  وا 
ملعی مکنم و  اودـهاج  نیذـلا  هللا  ملعی  امل  عزجلا و  رهظت  ادـلج و  نکت  الک  عم  موهفم  دـفت  نا  رکذ  امیف  افلاک  واولا  عفرلا و  بجو  یتایس 

. نارمع لآ  نیرباصلا 
يدنا نا  اوعدا  یعدا و  تلقف  »
« نایعاد يدانی  نا  توصل 

ینیب نوکی  مکراج و  كا  ملأ  »
« ءاخالا هدوملا و  مکنیب  و 

برـشت کمـسلا و  لکات  وحن ال  عفرلا  بجو  عم  ینعمب  واولا  نکت  مل  ناف  ماعنالا  نینمؤملا  نم  نوکن  انبر و  تایاب  بذکن  درن و ال  انتیل  ای 
ام وحن  یفنلا  دـعب  هفالخب  ماعنالا  لتا  اولاعت  لق  یلاعت  هلوق  وحن  دـصق  دـق  ءازجلا  افلا و  طقـست  نا  دـمتعا  هب  اـمزج  یفنلا  ریغ  دـعب  نبللا و 

هللا هجو  دیرت  قدصت  وحن  ءازجلا  دصقی  مل  اذا  ام  انثدحت و  انیتات 
ملـست دـسالا  نم  ندـت  کلوقک ال  عقی  ینعملا  یف  فلاـخت  نود  ـال  لـبق  هیطرـشلا  نا  عضت  نا  ءاـفلا  تطقـسا  اذا  یهن  دـعب  مزج  طرـش  و 

هباوج بصنت  الف  لعفلا  مساب  وا  ربخلا  ظفلب  ناک  ناب  لعفا  ریغب  ناک  نا  رمالا  یئاسکلل و  افالخ  مزجت  ـالف  کـلکای  هنم  ندـت  ـال  فـالخب 
دنع بصن  اجرلا  یف  ءافلا  دـعب  لعفلا  کثدـحا و  هص  سانلا و  منی  ثیدـحلا  کبـسح  وحن  هیلع  عامجالل  ـالبقا  همزج  یئاـسکلل و  اـفالخ 
هبش نم  صلاخ  مسا  یلع  نا  نمؤملا و و  علطاف  تاومسلا  بابسا  بابـسالا  غلبا  یلعلوحن  بستنی  ینمتلا  یلا  ام  بصنک  فنـصملا  ءارفلا و 

باجح ءارو  نم  وا  ایحو  الا  هللا  هملکی  نا  رشبل  ناک  ام  وحن و  فذحنم  وا  ناک  اتباث  نا  هبصنت  مث  وا  وا  وا  ءافلا  وا  واولاب  فطع  لعف  لعفلا 
. يروشلا الوسر  لسری  وا 

ینیع رقت  هءابع و  سبل  «و 
« فوفشلا سبل  نم  یلا  بحا 
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هیضراف رتعم  عقوت  ول ال  »
« برت یلع  ابارتا  رثوا  تنک  ام 

هلقعا مث  اکیلس  یلتق  ینا و  »
« رقبلا تفاع  امل  برضی  روثلاک 

دیز بضغیف  رئاطلا  وحن  صلاخلا  ریغ  یلع  فوطعملا  فالخب 
هیلع سقت  يور و ال  لدع  ام  هنم  لبقاف  كذخای  لبق  صللا  ذخ  مهلوقک  رم  ام  يوس  یف  بصن  نا و  فذح  ذش  بابذلا و 

مزجلا لماوع 

امزج عض  ًابلاط  ٍمالو  الب 
اّملو ملب  اذکه  لعفلا  یف 

امهمو ام  نم و  نإب و  مزجاو 
ام ذإ  نیأ  ناّیأ  یتم  ٍّيأ 

ام ذإ  فرحو ? ّینأ  امثیحو 
امسأ تاودألا  یقابو  نإک 

امِّدق طرش ?  نیضتقی  نیلعف 
امِسُو ًاباوجو  ءازجلا  ولتی 

نیعراضم وأ  نییضامو 
نیفلاختم وأ  امهیفلت 

نسح ازجلا  کعفر  ٍضام  دعبو 
نهو ٍعراضم  دعب  هعفرو 

لِعُج ول  ًاباوج  ًامتح  افب  نرقاو 
لعجنی مل  اهریغ  وأ  نإل  ًاطرش 

ةأجافملا اذإ  ءافلا  فلختو 
ةأفاکم انل  اذإ  دجت  نإک 

نرتقی نإ  ازجلا  دعب  نم  ُلعفلاو 
نِمق ٍثیلثتب  واولا  وأ  افلاب 

اف رثإ  ٍلعفل  ّبصن  وا  ّمزجو 
اِفُنتکا نیتلمجلاب  نا  ٍواو  وأ 

ِملُع دق  ٍباوج  نع  ینُغی  طرشلاو 
مُِِِِهف ینعملا  نإ  یتأی  دق  سکعلاو 
مسقو ٍطرش  عامتجا  يدل  فذحاو 

مزتلم وهف  ترّخأ  ام  باوج 
ربخ وذ  لبقو  ایلاوت  نإو 
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رذح الب  ًاقلطم  حّجر  طرّشلاف 
مسق دعب  حِّجُر  اّمبرو 

مّدقم ٍربخ  يذ  الب  ّطرش 
مزجلا لماوع  یف  لصف 

وحن ال یهنلل  تناک ال  ناب  ما ال  فرخزلا  کبر  انیلع  ضقیل  هرقبلا  انذخاؤت  وحن ال  ءاعدـلل  اتناک  ءاوس  لعفلا  یف  امزج  عض  ابلاط  مال  الب و 
باذع اوقوذی  امل  هدئاملا  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  وحن و  نیتیفانلا  امل  ملب و  اذـکه  قالطلا  هعـس  وذ  قفنیل  وحن  رمالل  ماللا  نامقل و  كرـشت 

اءوس لمعی  نم  وحن  نم  ءارسالا و  مکمحری  اشی  نا  وحن  ناب  مزجا  حارشنالا و  کل  حرشن  مل  هءارق ا  هنم  هغل و  یف  مل  هبصنت  دق  لیق و  ص 
ءامسالا هلف  اوعدت  ام  ایا  وحن  يا  فارعالا و  هیآ  نم  هب  انتات  امهم  وحن  امهم  هرقبلا و  هللا  هملعی  ریخ  نم  اولعفت  ام  وحن و  ام  ءاسنلا و  هب  زجی 

: وحن یتم  ءارسالا و  ینسحلا 
هفاخم عالتلا  لالحب  تسل  «و 

« دفرا موقلا  دفرتسی  یتم  نکل  و 
وحن ام  ذا  ءاسنلا و  توملا  مککردی  اونوکت  امنیا  وحن  نیا  اهحرش و  هیفاکلا و ال  یف  هذه  رکذی  مل  لعفا و  لعفت  نایا  وحن  نایا  و 

هل لقف  لوسرلا  یلع  تیتا  ام  ذا  »
« سلجملا نامطا  اذا  کیلع  اقح 

: وحن ینا  نکف و  حلاص  ؤرما  کی  امثیح  وحن  امثیح  و 
اهب سبتلت  اهتات  ینا  تحبصاف  »

« رجاش کلجر  تحت  اهیبکرم  الک 
: هنم هیفاکلا و  حرش  یف  لاق  امک  اریثک  رعشلا  یف  اذاب  مزجی  واهب  اومزجف  فیک  نویفوکلا  داز  و 

ینغلاب کبر  كانغا  ام  نغتسا  »
« لمحتف هصاصخ  کبصت  اذا  و 

. هدورو مدعل  رثنلا  یف  کلذ  عنم  حصالا  لاق و 
دوعل حـصالا  یلعف  امهم  الا  فالخ  الب  امـسا  تاودالا  یقاب  هدـئازلا و  ام  عم  لمعتـسا  یلـصالا و  هانعم  بلـس  ذا  نـال  ناـک  اـم  ذا  فرح  و 

مث هقباسلا . هیالا  یف  اهیلع  ریمضلا 
الا هریمضب و  لعفلا  هنع  لغتشا  نا  ءادتبالا  یلع  عفر  هعضومف  هریغل  ناک  ام  طرـشلا و  لعفب  بصن  هعـضومف  ناکملا  وا  نامزلل  اهنم  ناک  ام 

نیعراضم وا  نییـضام  اضیا و  امـسو  اباوج  ءازجلا و  ولتی  امدق و  طرـش  اهدـعب  ام  نا و  یه  طرـشلا و  تاودا  يا  نیـضتقی  نیلعف  هب  بصنف 
هب مکبساحی  هوفخت  وا  مکسفنا  یف  ام  اودبت  نا  ءارـسالا و  اندع  متدع  نا  وحن و  مزج  ذئنیح  یـضاملا  لحم  هءازج و  طرـشلا و  يا  امهیفلت 

: وحن هسکع  وا  ایضام  ءازجلا  اعراضم و  طرشلا  نوکی  ناب  نیفلاختم  وا  هرقبلا  هللا 
اولصت نا  مکانلصو و  انومرصت  نا  »

« اباهرا ءادعالا  سفنا  متالم 
: وحن و 

اوردق نا  موقلا  ناب  الوسر  ْتّسد  »
« ریغوت تاذ  ارودص  اوفشی  کیلع 

: وحن راتخم  ریغ  هنکل  نسح  ازجلا  کعفر  ضام  طرش  دعب  و 
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هلاسم موی  لیلخ  هاتا  نا  «و 
« مرح یلام و ال  بئاغ  لوقی ال 

عرصت كوخا  عرصی  نا  کنا  عرقا  ای  سباح  نب  عرقا  ای  وحن  فعض  يا  نهو  عراضم  طرش  دعب  ءازجلا  ياهعفر  و 
طابترالل امتح  افب  نرقا  «و 

« اهریغ وا  نال  اطرش  لعج  ول  اباوج 
قرس دقف  وحن  ینعم  اظفل و  یضاملا  فهکلا و  نیتؤی  نا  یبر  یـسعف  وحن  فرـصتملا  ریغ  یـضاملاک  لعجنی  مل  عواطی و  مل  تاودالا  نم 
نمؤم وه  تاحلاصلا و  نم  لمعی  نم  نارمع و  لآ  ینوعبتاـف  هللا  نوبحت  متنک  نا  وحن  كرت  وا  لـعف  هب  بولطملا  فسوی و  لـبق  نم  هل  خا 

: هلوق هیمسالا و  هلمجلا  نا و  وا  ام  وا  نلب  یفنملا  فوس و  وا  نیسلاب  نورقملا  لعفلا  هط و  فخی  الف 
اهرکشی هللا  تانسحلا  لعفی  نم  »

« نالثم هللا  دنع  رشلاب  رشلا  و 
نوطنقی مه  اذا  مهیدـیا  تمدـق  امب  هئیـس  مهبـصت  نا  هافاکم و  انل  اذا  دـجت  ناک  اهب  طابترالا  لوصحل  هاجافملا  اذا  ءافلا  فلخت  هرورض و 

. مورلا
رامـضا یلع  بصنی  فطعلا و  یلع  مزجی  فانئتسالا و  یلع  عفری  ناب  نمق  هل  ثیلثتب  واولا  وا  افلاب  افوطعم  نرتقی  نا  ازجلا  دعب  نم  لعفلا  و 

رثا عقاو  لعفل  تباث  بصن  وا  مزج  طقف و  نالوالا  مثب  نرتقا  ناف  هرقبلا  ءاشی  نم  بذعی  ءاشی و  نمل  رفغیف  هللا  هب  مکبـساحی  اهب  ءيرق  نا و 
يا نیتلمجلاب  نا  واو  وا  اف 

. کثدحا ینثدحتف  ینتات  نا  وحن  امهطسوت  ناب  افنتکا  ءازجلا  هلمج  طرشلا و  هلمج 
هوؤن عضخی  انم و  برتقی  نم  «و 

« امضه ماقا و ال  ام  املظ  شخی  و ال 
ءاسنلا و توملا  هکردی  مث  هلوسر  هللا و  یلا  ارجاهم  هتیب  نم  جرخی  نم  نسحلا و  هءارق  هنم  نویفوکلا و  هزاجا  بصنی و  مل  مث  دعب  عقو  ناف 

ءامسلا یف  املس  وا  ضرالا  یف  اقفن  یغتبت  نا  تعطتسا  ناف  مهضارعا  کیلع  ربک  ناک  نا  وحن و  فذحف  ملع  دق  باوج  نع  ینغی  طرـشلا 
: وحن مهف  ینعملا  نا  یتای  دق  طرشلا  نع  باوجلاب  ءانغتسالا  وه  سکعلا و  لعفاف و  يا  ماعنالا  هیاب  مهیتاتف 

« ماسحلا کقرفم  لعی  الا  ؤفکب  اهل  تسلف  اهقلطف  »
: وحن نا  دعب  اعم  نافذحی  دق  و 
نا یملس و  ای  معلا  تانب  تلاق  »
« نا تلاق و  امدعم  اریقف  ناک 

ینتات نا  کنمرکال و  ینتیتا  نا  هللا  وحن و  مزتلم  وهف  تمدق  ام  باوجب  تئا  امهنم و  ترخا  ام  باوج  مسق  طرش و  عامتجا  يدل  فذحا  و 
ءاوس يا  رذح  الب  اقلطم  هباوجب  یتات  ناب  حجر  طرـشلاف  ادتبم  يا  ربخ  وذ  امهلبق  يا  لبق  مسقلا و  طرـشلا و  يا  ایلاوت  نا  کمرکا و  هللا  و 

: وحن مدقم  ربخ  يذ  الب  هباوجب  تئاف  طرش  مسق  دعب  حجر  امبر  مقی و  مقت  نا  هللا  دیز و  مقی و  هللا  مقت و  نا  دیز  وحن  رخات  وا  مدقت 
اقداص مویلا  هتثدح  ام  ناک  نئل  »

« ایداب سمشلل  طیقلا  راهن  یف  مصا 
َْول

ُّلِقَی َو  ٍّیِضُم  یف  ٍطْرَش  ُفْرَح  َْول 
َِلُبق ْنِکل  ًالِبْقَتْسُم  ُهُؤالیا 
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ْنِإَک ِلْعِفلِاب  ِصاِصتْخِالا  ِیف  َیِه  َو 
ُنِرَتْقَت ْدَق  اِهب  َّنَا  َول  َّنِکل 

افِرُص اهالت  ٌع  ِراضُم  ْنِإ  َو 
یفَک یفَی ، َْول  ُوَْحن  ِّیِضُْملا  َیِلا 

ول یف  لصف 
یفنل ضرعت  ریغ  نم  هیلاتل  همازلتسا  هیلی و  ام  عانتما  یضتقی  یضم  یف  طرش  فرح  ول 

نم مایق  توبثل  هتوبث  امزلتـسم  هنوک  هئافتناب و  موکحم  ورمع  ماقل  دـیز  ماق  ول  کلوق  نم  دـیز  مایقف  لاق  هیفاکلا  حرـش  یف  لاق  اذـک  یلاتلا 
طبضا اقیقحت و  رثکا  وه  هقفاوی و  و  کلذل . ضرعت  هل ال  سیل  وا  دیز  مایق  نع  مزاللا  ریغ  رخآ  مایق  ورمعل  له  ورمع و 

ءایبنالا اتدسفل  هللا  الا  ههلآ  امهیف  ناک  ول  وحن  هریغ  هفلخی  مل  لوالا و  بسان  نا  اضیا  یلاتلا  یفتنی  هنا  نم  نیققحملا  ضعب  هرکذ  ام  روصلل 
لوالا و فانی  مل  نا  تبثی  اناویح و  ناکل  اناسنا  ناک  ول  وحن  هفلخ  نا  ال 

هنبال اهنا  یل  تلح  ام  يرجح  یف  یتبیبر  نکت  مل  ول  وحن  يواسملا  وا  هصعی  مل  هللا  فخی  مل  ول  بیهـص  دـبعلا  معن  وحن  یلوالاب  اما  هبـسان 
. بسنلل تلح  ام  عاضرلا  هوخا  تفتنا  ول  کلوقک  نودالا  وا  هعاضرلا  نم  یخا 

ینعم البقتسم  اهؤالیا  لقی  «و 
« وحن درو  اذا  لبق  نکل 

تملس هیلیخالا  یلیل  نا  ول  «و 
« حئافص لدنج و  ینود  یلع و 

یقزوا هشاشبلا  میلست  تملسل  »
« حئاص ربقلا  بناج  نم  يدص  اهیلا 

ادتبم عفر  ذئنیح  نا  عضوم  مئاق و  ادیز  نا  ولوحن  نرتقت  دق  اهب  نونلا  دیدشت  هزمهلا و  حتفب  نا  ول  نکل  ناک  لعفلاب  صاصتخالا  یف  یه  و 
یلاعت و هلوق  یف  امسا  هدورول  فنصملا  هدر  العف و  اهربخ  ذئنیح  نوکی  نا  هدنع  بجی  يرشخمزلا و  دنع  اردقم  تبثل  العاف  هیوبیس و  نع 

: رعاشلا لوق  نامقل و  مالقا  هرجش  نم  ضرالا  یف  ام  نا  ول 
حالفلا كردم  ایح  نا  ول  »

« حامرلا بعالم  هکردا 
مل هللا  فخی  مل  ولک  ینعم  ضام  اـما  ول  باوج  همتت  یفک . یفی  ول  وحن  ینعم  یـضملا  یلا  افرـص  اـهالت  اـظفل  عراـضم  نا  کـلذ و  ریغ  و 

هیرذ مهفلخ  نم  اوکرت  ول  وحن  اهکرت  نم  رثکا  لافنالا  مهعمسال  اریخ  مهیف  هللا  ملع  ول  وحن و  ماللاب  هنارتقاف  تبثم  اما  وه  اعضو و  وا  هصعی 
. هرقبلا اولتتقا  ام  هللا  ءاش  ول  وحن و  سکعلاب  رمالاف  امب  یفنم  وا  ءاسنلا  اوفاخ  افاعض 

انقرتفا امل  رایخلا  یطعن  ول  «و 
« یلایللا عم  رایخ  نکل ال  و 

امولو الولو  اّمأ 
افو ٍءیش  نم  کی  امهمک  اّمأ 

افلأ ًابوجو  اهولت  ولتل 
اذإ ٍرثن  یف  َّلق  افلا  يذ  فذحو 

اِذُبن دق  اهعم  ّلوق  کی  مل 
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ادتبالا نامزلی  امولو  الول 
ادقع ٍدوجوب  ًاعانتما  اذإ 

الهو زم  ضیضحتلا  امهبو 
العفلا اهنیلوأو  الأ  ّالأ 

ٍرَمضُم ٍلعفب  ّمسا  اهیلی  دقو 
رّخؤم ٍرهاظب  وأ  ّقلع 

اما یف  لصف 
اهیلی اذهل ال  هلعف و  طرـشلا و  فرح  نع  هبئان  یهف  ءیـش  نم  کی  امهمک  اما  الا  الا و  اله و  هیف  ام و  ول  ول ال و  دیدشتلا و  هزمهلا و  حـتفب 
مئاق اما  وحن  ءازجلا  طرـشلا و  یظفل  نیب  یلاوی  نا  ههارک  هیلا  ترخا  امنا  طرـشلا و  باوج  هلبق  ام  عم  هنال  افلا  ابوجو  اهولت  ولتل  اـف  لـعف و 

فذـح يا  اذـبن  دـق  اهعم  لوق  کی  مل  اذا  رثن  یف  لق  افلا  يذ  فذـح  هنع و  ضرعاف  ارمع  اما  مرکاف و  ادـیز  اما  مئاقف و  دـیز  اـما  دـیزف و 
مههوجو ا تدوسا  نیذـلا  اماف  یلاعت  هلوقک  بجو  لب  ءافلا  فذـح  زاج  فذـح  لوق و  اهعم  ناک  ناف  لاجر  لاب  ام  دـعب  اـما  هلوقک ص\ 

هربخ فذح  بجی  هریغ و  امهدعب  عقی  الف  ادـتبملا  يا  ادـتبالا  نامزلی  ام  ول  ول ال و  مترفک  مهل ا  لاقیف  يا  نارمع  لآ  مکنامیا  دـعب  مترفک 
زم و جاعزاب  بلط  وه  ضیـضحتلا و  امهب  ابـسلا و  نینمؤم  انکل  متنا  ول ال  وحن  ادقع  ءیـشل  دوجوب  ءیـش  لوصح  نم  اعانتما  اذا  مدقت  امک 

امیف مدقت  ام  لثم  یه  هیفاکلا و  حرـش  یف  لاق  امک  ضرعلل  یهف  فیفختلاب  الا  اما  دـیدشتلاب و  الا  اذـک  ضیـضحتلا و  هدافا  یف  امهلثم  اله 
هلوقب و هرکذ 

قلع رمـضم  لعفب  نوکی  نا  بجیف  مسا  اهیلی  دق  رجحلا و  هکئالملاب  انیتات  ام  ول  ناقرفلا  هکئالملا  انیلع  لزنا  ول ال  وحن  ابوجو  العفلا  اهنیلوا 
. تجوزت الهف  يا  اهبعالت  ارکب  الهف  وحن 

اریخ هللا  هازج  الجر  الا  »
« تیبت هلصحم  یلع  لدی 

رونلا متلق  هومتعمس  ذا  ول ال  وحن و  رخؤم  رهاظب  وا  لیلخلا  لاق  امک  یننورت  يا 

ماللا فلألا و  يذلاب و  رابخإلا 

ربخ يذلاب  هنع  ربخأ  لیق  ام 
رقتسا لبق  أدتبم  يذلا  نع 

هلص هطّسوف  امهاوس  امو 
ۀلمکتلا یطعم  فلخ  اهدئاع 

اذف ّدیز  هتبرض  يذلا  وحن 
اذخأملا رداف  ناک  ًادیز  تبرض 

امل ٍفیرعتو  ٍریخأت  لوبق 
امتح دق  انهاه  هنع  ربخأ 

وا ٍّیبنجأب  هنع  ینِغلا  اذک 
اوعر ام  عارف  ّطرش  ٍرَمضُمب 

ام ضعب  نع  لأب  انه  اوربخأو 
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امّدقت دق  لعفلا  هیف  نوکی 
لأل هنم  ٍۀلص  غوص  ّحص  نإ 
لطبلا هللا  یقو  نم  ٍقاو  غوصک 
لأ ۀلص  تعفر  ام  نکی  نإو 

لصفناو نیبأ  اهریغ  ریمن 
هعورف يذلاب و  رابخالا  باب  اذه 

هناف لوؤم  لب  هرهاظ  یلع  سیل  يذلاب  هنع  ربخا  لیق  ام  نییفرـصلا . دـنع  نیرمتلا  لئاسمک  نییوحنلا  دـنع  وه  هلوصوملا و  ماللا  فلالا و  و 
هلمجلا یف  امم  امهاوس  ام  هنع و  اربخم  ینعملا  یف  هنوک  قالطالا  کلذ  غوس  رقتـسا و  لبق  ادـتبم  هنوک  لاح  يذـلا  نع  اـبوجو  رخؤم  ربخ 
ترخا لوصومب و  هتادتباف  ناک  ادیز  تبرض  اذف  دیز  هتبرـض  يذلا  وحن  ربخلا  ياهلمکتلا  یطعم  فلخ  اهدئاع  يذلل  هلـص  امهنیب  هطـسوف 

رداف تبرـضب  الـصتم  ربخلا  دـیز  فلخ  دـئاعلا  تلعج  يذـلال و  هلـص  تبرـضب  امهنیب  تطـسو  ربخ و  هنا  یلع  هتعفر  بیکرتلا و  یف  ادـیز 
یلا امهنم  تغلب  ناذـللا  وحن  ینعملا  یف  هنع  ربخملا  يا  تبثملا  قافو  ریمـضلا  یف  ایعارم  ربخا  یتلا  نیذـلا و  نیذـللاب و  سق و  اذـخاملا و 

طورـش رکذ  امل  اذه و  هلاسر  نیرمعلا  یلا  نیدیزلا  نم  اهتغلب  یتلا  نورمعلا  هلاسر  مهیلا  نیدیزلا  نم  تغلب  نیذلا  نادیزلا  هلاسر  نیرمعلا 
ءامـسا ناشلا و  ریمـضک  ریخاتلا  لـبقی  ـال  اـمع  ربخی  ـالف  اـمتح  دـق  اـنهه  هنع  ربخا  اـمل  فیرعت  ریخاـت و  لوبق  هلوقب  اـهنم  هعبرا  یلا  راـشا 

رابخالا زوجی  معن  ماهفتسالا 
نم ملعل  طرـشلا  اذـه  كرت  ول  زییمتلا و  لاحلاک و  فیرعتلا  لبقی  امع ال  لیهـستلا و ال  یف  هرکذ  تمق  نم  ءاتلاک  ریخاتلا  هفلخ  لبقی  اـمع 

هلمجلا ضعب  یلع  دـئاع  ریمـض  نع  رابخالا  زوجی  الف  طرـش  رمـضمب  وا  یبنجاب  هنع  ینغلا  اذـک  هیفاکلا  حرـش  یف  لاق  امک  عبارلا  طرـشلا 
ام عارف  لماع  ردصم  هیلا و ال  فاضم  نود  فاضم  اهفوصوم و ال  نود  هفـص  هتفـص و ال  نود  فوصوم  نع  هتبرـض و ال  دـیز  نم  ءاهلاک 

. اوعر
دیز ماق  نا  نم  هفالخب  ورمع  دعق  دیز و  ماق  نم  دـیز  نع  ربخی  الف  نیتلقتـسم  نیتلمج  يدـحا  یف  نوکی  نا ال  طارتشا  لیهـستلا  یف  داز  و 

نم دحا  نع  ربخی  الف  تابثالا  یف  هدورو  زاوج  طارتشا  هیفاکلاک  هیف  و  ورمع . دعق 
مالک ءزج  يا  ام  ضعب  نع  لاب  انه  اوربخا  فورظلا و  رداصملا و  نم  فرـصتملا  ریغ  نع  ربخی  الف  اعوفرم  هدورو  دـحا و  ینءاـج  اـم  وحن 

ناب لال  مدقتملا  لعفلا  نم  ياهنم  هلص  غوص  حص  نا  امدقت  دق  لعفلا  هیف  نوکی 
لطبلا نع  وا  هللا  لطبلا  یقاولا  تلق  میرکلا  مسالا  نع  لاب  راـبخالا  تدرا  اذاـف  عاجـشلا  يا  لـطبلا  هللا  یقو  نم  قاو  غوصک  افرـصتم  ناـک 

داک نم  همدقت و ال  مدعل  امئاق  دیز  لاز  ام  نم  لعفلا و ال  دوجو  مدعل  مئاق  دیز  نم  دـیز  نع  لاب  رابخالا  زوجی  لطبلا و ال  هللا  هیقاولا  تلق 
نیدیزلا نم  تغلب  نم  ءاتلا  نع  رابخالا  یف  لوقتف  هلصلا  یف  رتتسا  لا  یلا  اعجار  اریمض  لا  هلـص  تعفر  اذا  و  اذه . هفرـصت  مدعل  لعفی  دیز 

هلاسر نیرمعلا  یلا 

ددعلا

هرشعلل لق  ءاتلاب  ًۀثالث 
هرّکذم ُهُداحا  ام  ِّدع  یف 

ررجا زیمملا  دِّرج و  ِّدِّضلا  یف 
رثکألا یف  ٍۀلق  ظفلب  ًاعمج 

فِضأ درفلل  فلألا  ٍۀئامو و 
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فدُر دق  ًارزن  عمجلاب  ّۀئامو 
رشعب هنلصو  رکذ  دحأو 

رکذ ٍدودعم  دِصاق  ًابّکرم 
هرشع يدحإ  ثینأتلا  يدل  لقو 

هرسک ٍمیمت  نع  اهیف  نیشلاو 
يدحإو ٍدحأ  ریغ  عم 

ادصق لعفاف  تلعف  امهعم  ام 
ام ٍۀعستو و  ٍۀثالثلو 

امّدق ام  ابِّکُر  نإ  امهنیب 
ارشعو یتنثا  ةرشع  لوأو 

ارکذ وأ  اشت  ینثأ  اذإ  ینثإ 
فلألاب عفراو  عفّرلا  ریغل  ایلاو 

فلأ امهاوس  يأزج  یف  حتفلاو 
انیعستلل نیرشعلا  ّزیمو 

انیح نیعبرأک  ٍدحاوب 
ام لثمب  ًابّکرم  اوّزیمو 

امهنیّوسف نورشع  زِّیُم 
ّبّکرم ّددع  فیضأ  نإو 
ُبَرُعی دق  ّزجعو  انبلا  قبی 

یلا قوف  امف  نینثا  نم  غصو 
العف نم  ٍلعافک  ٍةرشع 

یتمو اتلاب  ثینأتلا  یف  همتخاو 
ات ریغب  ًالعاف  رکذاف  ترّکذ 
ِیُنب هنم  يذلا  ضعب  دُِرت  نإو 

نّیب ٍضعب  لثم  هیلإ  فضت 
نینثا یناث  لثم  تدرأ  نإو 

نیبیکرتب ئجف  ًابّکرم 
فضأ هیتلاحب  ًالعاف  وأ 

یفی يونت  امب  ٍبّکرم  یلا 
ارشع يداحب  انعتسالا  عاشو 

ارکذا نیرشع  لبقو  هوحنو 
ددعلا ظفل  نم  لعافلا  هبابو 

دمتُعی ٍواو  لبق  هیتلاحب 
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ددعلا ءامسا  باب  اذه 
یف رابتعالا  ءاتلا و  نم  درج  هثنؤم  هداحآ  يذلا  وه  دضلا و  دع  یف  هرکذم و  هداحآ  ام  دـع  یف  اهعم  ياهرـشعلل  اهدـعب  ام  لق و  ءاتلاب  هثالث 

. يونملا اهفوصومب  اهیف  ظفللاب و  هفصلا  ریغ  یف  ثیناتلا  ریکذتلا و 
ماعنالا و اهلاثما  رشع  هلف  هقاحلا  مایا  هینامث  لایل و  عبس  وحن  رثکالا  یف  هلق  ظفلب  ارـسکم  اعمج  هنوک  لاح  هفاضالاب  ررجا  رکذ  امل  زیمملا  و 

درفلل امهنیب  ام  فلالا و  هئام و  هرقبلا و  ءورق  هثالث  وحن  هرثک  ظـفلب  ریـسکت  کـلملا و  تاومـس  عبـس  وحن  حیحـصت  عمج  لـیلقلا  یف  ءاـج 
: هلوق یف  الیلق  ابوصنم  زییمتلا  ءاج  توبکنعلا و  هنس  فلا  مهیف  ثبلف  هرقبلا  ماع  هئام  تثبل  لب  وحن  فضا  زیمملا 

اماع نیتئام  یتفلا  شاع  اذا  »
« ءاتفلا هذاذللا و  بهذ  دقف 

ریکذـتلاب دـحا  فهکلا و  نینـس  هئامثالث  مهفهک  یف  اوثبل  یئاسکلا و  هءارقک  هیلا  افاضم  فدر  دـق  ارزن  عمجلاب  فلالل  اهدـعب  ام  هئام و  و 
دودعملل ثیناتلا  يدل  لق  فسوی و  ابکوک  رشع  دحا  تیار  وحن  رکذ  دودعم  دصاق  امهرخآ  احتاف  امهل  ابکرم  ءات  ریغب  رشعب  هنلص  رکذا و 

نییزاجحلا نع  اوور  اهیف  نیشلا  هارما و  هرشع  يدحا  يدنعوحن  ثیناتلل  قاحلالل ال  يدحا  یف  فلالا  لیق  نیازجلا و  ثیناتب  هرشع  يدحا 
ام هعست  یلا  هثالث  وه  يدحا و  دحا و  ریغ  عم  رشع  ناک  اذا  هحتف و  مهضعب  نع  هرسک و  میمت  ینب  نع  هنوکس و 

هتزربا يذلا  همالک  یف  ردقملا  طرـشلا  باوج  اذه  ادصق و  هعم  اضیا  لعفاف  ثنؤملا  یف  ثیناتلا  رکذملا و  یف  هل  ریکذتلا  نم  تلعف  امهعم 
الجر و رـشع  هثالث  يدنع  وحن  ثیناتلا  یف  اهطوقـس  ریکذـتلا و  یف  ءاتلا  توبث  نم  امدـق  ام  رـشع  عم  ابکر  نا  امهنیب  ام  هعـست و  هثالثل و  و 

وحن یناثلل  عجار  ارکذ  وا  لوالل  عجار  اشت  یثنا  اذا  کلذـک  ینثا  ءاـت  ریغب  ارـشع  کلذـک و  یتنثا  ءاـتلاب  هرـشع  لوا  هارما و  هرـشع  ثـالث 
انثا هللا  دنع  روهشلا  هدع  نا  هرقبلا  انیع  هرشع  اتنثا  هنم  ترجفناف 

یف ءانب  حـتفلا  باتکلا و  لوا  یف  مدـقت  امک  فلالاب  عفرا  عفرلا و  ریغل  امهیف  ایلا  اتنثا و  اـنثا و  رکذ  اـمم  برعملا  اذـه و  هبوتلا  ارهـش  رـشع 
ناکسا زوجیف  ینامث  هیفاکلا  یف  ینثتـسا  بکرملا و  لقث  هتفخلف و  حتفلا  اما  فطعلا و  فرح  ینعم  هنمـضتلف  ءانبلا  اما  فلا  امهاوس  يازج 

هرکن دحاوب  اهعم  يا  انیعستلل  اهدعب  ام  نیرشعلا و  زیم  اهحتف و  عم  نونلا و  رسک  ءاقب  عم  اهفذح  کلذک  اهئای و 
یتنثا مهانعطق  الجر و  رـشع  دحا  يدنع  وحن  امهنیوسف  نورـشع  زیم  ام  لثمب  ابکرم  اوزیم  فارعالا و  هلیل  نیثالث  انیح و  نیعبراک  بوصنم 
هسمخ هذه  وحن  نیازجلا  یف  انبلا  قبی  هرشع  یتنثا  رشع و  ینثا  ریغ  بکرم  ددع  فیضا  نا  اطابـسا و  هقرف  يا  فارعالا  امما  اطابـسا  هرـشع 

. هیوبیس لاق  امک  هئیدر  هغل  یف  برعی  دق  هدحو  زجع  كرشع و 
غوصملا لعافک  اهعم  ياهرشع  یلا  قوف  امف  نینثا  نم  غص  و 

اذـه العاف  رکذاف  دودـعملا  فاکلا  دـیدشتب  ترکذ  یتم  هرـشاع و  یلا  هثلاـث  هیناـث و  لـقف  ءاـتلاب  دودـعملل  ثیناـتلا  یف  همتخا  ـالعف و  نم 
ثلاث امهدحا و  ياهبوتلا  نینثا  یناث  وحن  هیلا  فضت  غیص  يا  ینب  هنم  يذلا  ضعب  هب  درت  نا  رـشاع و  یلا  ثلاث  ناث و  لقف  ات  ریغب  غوصملا 

لعج هب  درت  نا  هثالث و  ضعبک  هلک  یلا  افاضم  الا  لمعتسی  هناف ال  نیب  ضعب  لثم  اذه  هبـصن و  هنیونت و  زوجی  اهدحا و ال  ياهدئاملا  هثالث 
عم هلمعتست  ناب  قوف  ام  لثم  لقالا  ددعلا 

هب تدرا  نا  هعبرا و  اهلعاج  ياهثالث  عبار  هثالث و  عبار  وحن  هب  بصنا  هنون و  وا  هفـضاف  اـمکحا  هل  لـعاف  مسا  يا  لـعاج  مکحف  لفـس  اـم 
ام امهیناث  هرـشعلا و  عم  ابکرم  لعاف  امهلوا  نیبیکرتب  ءیجف  ابکرم  ینب  هنم  يذـلا  ناک  نینثا و  یناث  یف  قبـس  ام  لـثم  ینب  هنم  يذـلا  ضعب 

یتنثا هرشع  هیناث  رشع و  ینثا  رشع  یناث  لقف  یناثلا  بکرملا  هلمج  یلا  لوالا  بکرملا  هلمج  اضیا  فضا  هرشعلا و  عم  اضیا  ابکرم  هنم  ینب 
رـشع و هثالث  ثلاث  وحن  یفی  دصقت  يا  يونت  امب  هناف  ناث  بکرم  یلا  هزجع  فذح  دـعب  فضا  ثیناتلا  ریکذـتلا و  هیتلاحب  العاف  وا  هرـشع 

لا فاضم  لعافب  وا  نیبیکرتب  نایتالا  نع  ءانغتسالا  عاش  هرشع و  ثالث  هثلاث 
. رشع عسات  یلا  هوحن  هیفاکلا و  حرش  یف  هلاق  امک  یناثلا  فذح  لوالا و  بکرملا  وه  ارشع و  يداحب  بکرم  ي 
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يداح و لقف  دـمتعی  هفطاع  واو  لبق  ثیناتلا  ریکذـتلا و  هیتلاحب  ددـعلا  ظفل  نم  غوصملا  لـعافلا  نیعـست  یلا  هباـب  ارکذا و  نیرـشع  لـبق  و 
نوعست هیداح و  نورشع و 

اذکو نِّیأکو  مک 

ام لثمب  مک  ماهفتسالا  یف  زِّیم 
امس اصخش  مکک  نیرشع  تزَّیم 

ارمضم نم  هّرجت  نازجأو 
ارهظم ٍّرج  فرح  مک  تیلو  نإ 

هرشعک ًاربخم  اهنلمعتساو 
هرم وأ  ٍلاجر  مکک  ٍۀئام  وأ 

بصتنیو اذک  نِّیأک و  مکک 
بصت نم  لص  هب  وأ  نیذ  زییمت 
اذک نیاک و  مک و  یف  لصف 

زییمتب يا  نیرـشع  تزیم  ام  لثمب  ددع  يا  ینعمب  نوکت  ناب  مک  ماهفتـسالا  یف  تناک  اذا  زیم  رادـقملا . سنجلا و  مهبم  ددـع  ظافلا  یه  و 
نا زجا  الع و  يا  امس  اصخش  مکک  بوصنم 

نا یلع  لیلد  هیف  مهرد و  نم  مکب  يا  تقدصت  مهرد  مکب  وحن  ارهظم  رج  فرح  مک  تیلو  نا  ارمضم  نم  هیماهفتسالا  مک  زییمت  ياهرجت 
وا رورجم  عومجمب  اهزیمف  هرشعک  ریثک  ینعمب  نوکت  ناب  اهب  اربخم  اهنوک  لاح  اهنلمعتسا  عضولا و  یف  فرحلا  اههبـشل  اهؤانب  مسا و  مک 

هریغ و ریثکتلا و  هدافا  یف  اذـک  نیاک و  هیربخلا  مکک  ءرم  ثینات  هارما  یف  هغل  هرم  مک  وا  ینوؤاج  لاجر  مکک  رورجم  درفمب  اهزیمف  هئاـم 
: وحن نیذ  زییمت  بصتنی  نکل 

نیاکف اجرلاب  سایلا  درطا  »
« رسع دعب  هرسی  مح  املآ 

یف امکنیاک  زییمتب  ياهب  وا  الجر  اذک  اذک و  تیار  و 
فالخب اهریدـصت  بجی  اذـک و ال  زییمتب  لصتت  توبکنعلا و ال  اهقزر  لمحت  ـال  هباد  نم  نیاـک  وحن و  بصت  هیـسنجلا  نم  لـص  هیفاـکلا 

نم تملع و  لجر  مک  ءانبا  کلوقک  هب  قلعتم  فرحب  رجت  وا  اهدعب  ام  قلعتم  مک  یلا  فاضی  دـق  رخاتم و  الا  امهیف  لمعی  الف  مک  نیاک و 
هیفاکلا حرش  یف  هلاقکلذ  یف  نیاکل  ظح  تلقن و ال  باتک  مک 

ۀیاکحلا

لئس ٍروکنمل  ام  ٍّيأب  کحا 
لصت نیح  وأ  فقولا  یف  اهب  هنع 

نمب ٍروکنمل  ام  ِکحا  ًافقوو 
نعبشأو ًاقلطم  كّرح  نّونلاو 
یل دعب  نینمو  نانم  لقو 
لِدعت نِّکسو  نینباب  نافلإ 
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هنم ّتنب  تتأ  لاق  نمل  لقو 
هنکسم یّنثملا  ات  لبق  ُنّونلاو 

فلألا اتلا و  لصو  ّرزن  حتفلاو 
فلک ٍةوسنب  اذ  رثإب  نمب 

ًانکسُم نینمو  نونم  لقو 
انطف ٍموقل  ّموق  اج  لیق  نإ 

فلتخی نم ال  ظفلف  لصت  نإو 
فرُع ٍمظن  یف  نونم  ّردانو 

نم دعب  نم  هّنیکحا  ملعلاو 
نرتقا اهب  ٍفطاع  نم  تیرع  نإ 

هیاکحلا باب  اذه 
نیح وا  فقولا  یف  ناک  ءاوس  عمج  هینثت و  دارفا و  ثینات و  ریکذـت و  رج و  بصن و  عفر و  نم  اهب  هنع  لئـس  روکنمل  تبث  اـم  ياـب  کـحا 

تایا نییا و  نیتیا و  نییا و  هیا و  ایا و  تانب  نینب و  نیتیراج و  نیمالغ و  هارما و  الجر و  تیار  لاق  نمل  لقف  لصت 
یف ءای  بوصنملا و  یف  فلا  عوفرملا و  هیاکح  یف  واو  اشنی  یتح  نعبـشا  اقلطم و  كرح  اهنم  نونلا  نمب و  روکنمل  تبث  ام  کحا  اـفقو  و 
نانم لق  انون و  وا  ءای  وا  افلا  نمب  لص  ینم و  لجرب  تررم  لاق  نمل  انم و  الجر  تیار  لاق  نمل  ونم و  لجر  ینءاج  لاق  نمل  لقف  رورجملا 

ثیناتلا و ءات  نمب  لص  لدعت و  نینم  نانم و  نون  نکـس  بارعالا و  هینثتلا و  یف  اقفاوم  هل  ایکاح  نینباب  نافلا  یل  صخـش  لوق  دـعب  نینم  و 
ناتیراج يدنع  لاق  نمل  کلوقک  هنکسم  یهف  هینثتلا  دنع  ینثملا  ثینات  ات  لبق  تعقو  اذا  هنم  نم  نونلا  هنم و  ایکاح  تنب  تتا  لاق  نمل  لق 

اتلا لص  لیلق و  يا  رزن  اهل  حتفلا  ناتنم و 
انکـسم نینم  نونم و  لق  انون و  ءای و  وا  اواو  نمب  لص  فلک و  هوسنب  اذ  صخـش  لوق  رثاب  تانم  لقف  اثنؤم  اعمج  تیکح  اذا  نمب  فلالا  و 

لب اقلطم  فلتخی  نم ال  ظفلف  مالکلاب  نم  لصت  نا  بارعالا و  عمجلا و  یف  هل  اـقفاوم  هل  اـیکاح  اـنطف  موقل  موق  اـج  لـیق  نا  اـمهیف  نونلاـب 
وه نونم و  لیق  ناب  همالعلا  اهقاحلا  ردان  اذـه و  ای  نم  لاجر  وا  ناتارما  وا  نـالجر  وا  هارما  وا  لـجر  ءاـج  لاـق  نمل  لـقف  هلاـح  یلع  یقبی 

: هلوق وه  فرع و  مظن  یف  تباث 
متنا نونم  تلقف  يران  اوتا  »

« امالظ اومع  تلق  نجلا  اولاقف 
اهب فطاع  نم  تیرع  نا  اهدحو  نم  دعب  نم  هنیکحا  ملعلا  و 

دیز نم  وحن و  فطاعب  تنرتقا  ناف  دیز  نم  دیزب  تررم  لاق  نمل  ادیز و  نم  ادیز  تیار  لاق  نمل  دیز و  نم  دـیز  ءاج  لاق  نمل  لقف  نرتقا 
. اقلطم عفرلا  نیعت 

اقفاوم هل  ملعا  فنصملا و ال  لاق  هفرعم  لک  هیاکح  سنوی  زاجا  رکذ و  ام  ریغ  هیاکح  زوجی  ال  همتت :

ثینأتلا

فلأ وأ  ّّءات  ثینأتلا  ۀمالغ 
فتکلاک ءاتلا  اورّدق  ماسأ  یفو 

ریمضلاب ریدقتلا  فرُعیو 
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ریغصلا یف  ّدّرلاک  هوحنو 
الوعف ًۀقراف  یلت  الو 

الیعفملا لاعفملا و  ًالصأ و ال 
هیلت ام  ّلَعفِم و  كاذک 

هیف ّدوذشف  يذ  نم  قرفلا  ات 
غبت نإ  ٍلیتقک  ٍلیعف  نمو 

عنتمت اتلا  ًابلاغ  هفوصوم 
رصق تاذ  ثینأتلا  فلأو 
ِّرغلا یثنأ  وحن  ٍّدم  تاذو 
یلوألا ینابم  یف  راهتشإلاو 
یلوطلا یبرأ و  نزو  هیدبی 

اعْمج یْلعف  نزوو  یطرمو 
یعبشک ًۀفص  وأ  ًاردصم  وأ 
يرطبس یهّمس  يراَبُحکو 
يّرفکلا عم  یثیثحو  يرکذ 
يراَّقُّشلا عم  یطیلخ  كاذک 

ارادنتسا هذه  ریغل  ُزعاو 
ءالعفأ ءالعف  اهّدمل 
ءاللعفو نیعلا  تلثم 

الوعاف اللعف  العف  ّمث 
الوعفم ایلعف  ءالعافو 

اذک الاعف و  نیعلا  قلطمو 
اذِخأ ءالعف  ٍءاف  قلطم 

ثیناتلا باب  اذه 
یف ءارمح و  یلبحک و  هدودـمم  وا  هروصقم  فلا  وا  هرمت  همطافک و  ءات  ثیناتلا  همالع  همالع . یلا  رقتفا  کلذـل  ریکذـتلا و  نم  عرف  وه  و 

. فتکلاک اتلا  اوردق  هثنؤم  هزمهلا  حتفب  ماسا 
اهتوبث يا  اهل  درلاک  سی  منهج  هذه  وحن  هیلا  هراشالاک  هوحن  اهتشهن و  فتکلا  وحن  هیلا  دیعا  اذا  ریمضلاب  مسالا  یف  ءاتلل  ریدقتلا  فرعی  و 

وحن هددـع  یف  اهطوقـسک  هذـیذل و  هیوشملا  فتکلا  وحن  ربخلا  تعنلا و  هیوشم و  فتکلا  هذـه  وحن  لاـحلا  یف  هفیتک و  وحن  ریغـصتلا  یف 
مسالا یف  اهئیجم  لق  هملسم و  ملسمک و  ثنؤملا  هفص  رکذملا و  هفـص  نیب  قرفلل  اهب  ءاجی  نا  ءاتلا  یف  رثکالا  و  اذه . دوذا  ثالث  تیرتشا 

هیوارک و هغلابملل  هامک و  ءمکک و  الیلق  هسکعل  هرمت و  رمتک و  اریثک  سنجلا  نم  دحاولا  زییمتل  تئاج  هلجر و  لجر و  هارما و  ءيرماک و 
ءاف نع  اضوع  هجلابکک و  بیرعتلل  هجعنک و  ثیناتلا  دیکاتل  هباسنک و  اهدیکاتل 

یلت هیکزتک و ال  لیعفت  هدم  نم  هقدانز و  قیدنزک و  ینعم  ریغل  وا  هثعاشا  یثعـشاک و  ینعمل  دئاز  نم  هنـسک و  مال  هماقاک و  نیع  هدـعک و 
اذا ام  فالخب  روبص  هارما  روبص و  لجرک  لعاف  ینعمب  ناک  ناب  الصا  هنوک  لاح  الوعف  اعسوت  ثنؤملا  هفص  رکذملا و  هفص  نیب  هقراف  ءات 
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ریطعم و لجرک  الیعفملا  راذـهم و ال  هارما  راذـهم و  لجرک  لاعفملا  هبوکر و ال  هقان  بوکر و  لمجک  لوعفم  ینعمب  ناک  ناب  اعرف  ناـک 
. مشغم هارما  مشغم و  لجرک  لعفم  كاذک  ریطعم  هارما 

هفوصوم عبت  نا  لیتقک  لوعفم  ینعمب  لیعف  نم  هیف و  ذوذشف  هنیکسم  هناقیم و  هودع و  هارما  مهلوقک  هروکذملا  يذ  نم  قرفلا  ات  هیلت  ام  و 
ینعم نع  درج  ناـب  هفوصوم  عبتی  مل  وا  لـعاف  ینعمب  ناـک  ناـف  هدـیدج  هفحلم  مهلوق  ردـن  لـیتق و  هارما  لـیتق و  لـجرک  عنتمت  اـتلا  اـبلاغ 

هحیطن هحیبذ و  وحن  ههیجو و  هارما  وحن  هتقحل  هیفصولا 
هیدبی هروصقملا  نازوا  هینبا  يا  یلوالا  ینابم  یف  راهتـشالا  ءارغلا و  يا  رغلا  یثنا  وحن  دم  تاذ  رـصق و  تاذ  نابرـض  ثیناتلا  فلا  و  لصف :

یف هیفاکلا  حرش  یف  هیهادل و  یبرا  وحن  هحتفف  همضب  یلعف  نزو 
. ردانلا نم  اذه  نا  دودمملا  روصقملا و  باب 

يدرب وحن  ناک  امسا  نیتحتفب  یلعف  نزو  یعجرلا و  وحن  اردصم  وا  یلوطلا  وحن  هفص  وا  یمهب  وحن  ناک  امسا  نوکسف  همضب  یلعف  نزو  و 
. يدیح وحن  هفص  وا  هیشمل  یطرم  وحن  اردصم  وا  قشمدب  رهنل 

رئاطل و يرابحک  فیفخت  همـضب و  یلاعف  نزو  یعبـشک و  هفـص  وا  يوعدک  اردصم  وا  یعرـصک  ناک  اعمج  نوکـسف  هحتفب  یلعف  نزو  و 
هرـسکب یلعف  نزو  یـشملا و  نم  عونل  يرطبـس  وحن  دـیدشتف  هحتفف  هرـسکب  یلعف  نزو  لـطابلل و  یهمـس  وحن  دـیدشتف  همـضب  یلعف  نزو 

وحن ناک  اردصم  نوکسف 
. امهل ثلاث  فنصملا و ال  لاق  یلجح  یبرظ و  وحن  اعمج  وا  يرکذ 

علطلا ءاعول  يرفکلا  وحن  دیدشتف  نیتمـضب  یلعف  نزو  عم  ءیـشلا  یلع  ثحلا  هرثکل  یثیثح  وحن  نیعلا  دـیدشتب  نیترـسکب و  یلیعف  نزو  و 
یف داز  تبنل و  يراقـشلا  وحن  دـیدشتف  همـضب  یلاعف  نزو  عم  طالتخالل  یطیلخ  وحن  نیعلا  دـیدشت  هحتفف و  همـضب  یلیعف  نزول  كاذـک 

عبرتملا و هدعقل  يواعبراک  يوالعفا  تبنل و  يونرهک  يولعف  رتخبت و  هیشمل  یلزوخک  یلعوف  ینترفک و  یللعف  نزو  هروهشملا  یف  هیفاکلا 
یلعفی ءاـصفرقلا و  ینعمب  یـصفرقک  یللعف  هبهرلل و  یتوبهرک  یتوـلعف  هبنرـالا و  میظعل  يروـکمک  یلعفم  تبنل و  یقوقدـنحک  یلوـللعف 

ایاردربک و ایاللعف  حرملل و  ایحرمک  ایلعف  رتخبت و  هیشمل  یخیبهک  یلیعف  راجشالا و  یلع  يوتلی  تبنل  یلـصفشک  یللعف  لطابلل و  يریهیک 
یضوضوفک یلوعوف  ایالوحک و  الاعوف 

هغللا بتک  اهرکذ  عضوم  ارادنتسا و  هروکذملا  نازوالا  هذه  ریغل  بسنا  يا  زعا  بجعلل و  ایاحربک  ایالعف  هضوافملل و 
هفـص وا  ءابغرک  اردـصم  وا  ءاعرجک  ناک  امـسا  نوکـسف  هحتفب  ءالعف  یه  اـضیا  هروهـشم  نازوا  ثیناـتلا  فلا  دودـمل  يا  اهدـمل  لـصف :

عبارلل ءابلا  ثلثم  ءاعبراک  اهمومـضم  اهروسکم و  اهحوتفم و  يا  نیعلا  ثلثم  ءالعفا  ءافرطک و  ینعملا  یف  اعمج  وا  ءالطه  همید  ءارمحک و 
امهنیب نیتمـضب  اللعف  صاصقلا و و  ینعمب  ءاصاصقک  هرـسکب  الاعف  مث  ناکمل  ءابرقعک  نوکـس  امهنیب  نیتحتفب  ءاللعف  عوبـسالا و  مایا  نم 

ءاروشاعک و هثلاث  مضب  الوعاف  دوعقلا و  نم  برضل  ءاصفرقک  نوکس 
نیعلا قلطم  ناتا و  عمج  ءانوتامک  الوعفم  ربکلل و و  ءایربکک  نوکـسف  هرـسکب  ایلعف  عوبریلا و  هرحج  دـحال  ءاعـصاقک  هثلاث  رـسکب  ءالعاف 

رـسبلا و نم  نیعونل  ءاثیرک  ءاثیرق و  ساـنلا و  ینعمب  ءاـسارب  وحن  ءاـفلا  حـتف  عم  اهمومـضم  اـهروسکم و  اـهحوتفم و  يا  فیفختلاـب  ـالاعف 
ءاریـس ناکمل و  ءافنج  وحن  اذـخا  ءالعف  نیعلا  حـتف  عم  اهمومـضم  اهروسکم و  اهحوتفم و  يا  ءاـف  قلطم  اذـک  ءاروشاـع و  ینعمب  ءاروشع 

هداعلل و ءاریجهاک  ءالیعفا  کلم و  بقل  ءاـیقیزمک  ءاـیلیعف  هروهـشملا  یف  هیفاـکلا  حرـش  یف  داز  و  ءاـضحر . ءاـسفن و  ءاـفرظ و  بهذـلل و 
ءایرکزک ءایلعف  ناکم و  یمسا  ءاعبانتک  ءالعافت  ءاعبانیک و  ءالعافی  دارجلا و  نم  برضل  ءابداخجک  ءاللاعف  طالتخالل و  ءاخیشمک  ءالعفم 

ءاسارب و ینعمب  ءاسنرب  ینعمب  ءاسانربک  ءالانعف  رمالا و  نطابل  ءالیخدک  ءالیعف  هبلجلا و  رـشلل و  نیمـسا  ءاکوکعی  ءاکوکعمک و  ءالولعف  و 
ردان نازوالا  هذه  ادع  ام 

دودمملا روصقملا و 
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فرطلا لبق  نم  بجوتسا  ّمسا  اذإ 
فسألاک ٍریظن  اذ  ناک  ًاحتف و 

رخآلا ِّلَعُملا  هریظنلف 
رهاظ ٍسایقب  ٍرصق  توبث 

ام عیمج  یف  ٍلُعفٍولعفک 
یمّدلا وحن  ٍۀلُعفو  ٍۀلعفک 

فلأ ٍرخآ  لبق  قحتسا  امو 
فرُع ًامتح  هریظن  یف  ّدملاف 

ائُِدب دق  يذلا  لعفلا  ِردصمک 
يأتراکو يوعراک  ٍلصو  ٍزمهب 

اذو ٍرصق  اذ  ریظنلا  مداعلاو 
اذحلاکو اجحلاک  ٍلقنب  ٍّدم 

عَمُجم ًارارطضا  ِّدملا  يذ  رصقو 
عقی ٍفلحب  سکعلا  هیلع و 
مملا روصقملا و  ۀینثت  ۀّیفیک 

ًاحیحصت امهعمجو  دود 
دودمملا روصقملا و  باب  اذه 

رهاظ سایقب  رصق  توبث  الثم  یسالاک  رخالا  لعملا  هریظنلف  فسالاک  لتعم  ریظن  اذ  ناک  احتف و  فرطلا  لبق  نم  بجوتسا  حیحـص  مسا  اذا 
هوحن و جاعلا و  نم  هروصلا  یه  هیمد و  عمج  یمدلا  وحن  مضلاب  هلعف  رسکلاب و  هلعفک  ناک  ام  عمج  یف  اهمـضب  لعف  ءافلا و  رـسکب  لعفک 

. هبرق عمج  برق  هبرق و  عمج  برق  حیحصلا  نم  امهریظن  ذا  هیرم  عمج  يرملا 
يوعراک لصو  زمهب  ائدب  دق  يذلا  لعفلا  ردصمک  فرع  دق  امتح  لتعملا  هریظن  یف  دـملاف  فلا  رخآ  لبق  حیحـصلا  نم  قحتـسا  ام  لک  و 

ریظن ذا  ءایترالا  وه  هردصمک و  يا  ياتراک  ءاوعرالا و  وه  هردصمک و  يا 
. جارختسالا هریظن  ذا  ءاصقتسالاک  رارمحالا و  رادتقالا و  امه 

. لعنلل دملاب  اذحلاک  لقعلل و  رصقلاب  اجحلاک  برعلا  نع  لقنب  دم  اذ  رصق و  اذ  نوکی  قباسلا  ریظنلا  مداعلا  و 
: هلوقک هیلع  عمجم  ارارطضا  دملا  يذ  رصق  و 

رفسلا لاط  نا  اعنص و  نم  دب  «ال 
« ربد دوع و  لک  ینحت  ول  و 

: هلوق وحنب  نیجتحم  نورخالا  هزاجا  نولوالا و  هعنمف  عقی  نییفوکلا  نییرصبلا و  نیب  فلخب  ارارطضا  روصقملا  دم  وه  سکعلا و  و 
ءاشیش نم  رمت و  نم  کل  ای  »

« ءاهللا لعسملا و  یف  بشنی 

ًاحیحْصَت امهِعْمَج  َو  ِدوُدْهَملا  َو  ِروُصْقَملا  ِۀَیِنْثَت  هَّیفیک 
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ای هلعجا  یّنثت  ٍروصقم  َرخا 
ایقترم ٍۀثالث  نع  ناک  نإ 

یتفلا وحن  هلصأ  ایلا  يذلا  اذک 
یتمک لیمأ  يذلا  ُدماجلاو 
فلألا ًاواو  بلقت  اذ  ریغ  یف 

اهلوأو
ِفلأ دق  لبق  ناک  ام 

ایّنث ٍواوب  ءارحصک  امو 
ایحو ٍءاسک  ٍءابلع  وحنو 

رکذ ام  ریغ  ٍزمه و  وا  ٍواوب 
رُِصق ٍلقن  یلع  ّذش  ام  حّحص و 

یلع عمج  یف  روصقملا  نم  فذحاو 
الّمکت هب  ام  یّنثملا  ّدح 

فِذُح امب  ًارعشم  قبأ  حتفلاو 
فلأو ءاتب  هتعمج  نإو 

هینثتلا یف  اهبلق  بلقا  فلألاف 
هَیحنت ّنمزلأ  اتلا  يذ  ءاتو 

ِلنأ ًامسا  یثالثلا  نیعلا  ملاّسلاو 
لِکُش امب  ُهءاف  ٍنیع  عابتإ 

ادب ًاثنؤم  نیعلا  نکاس  نإ 
ادّرجم وأ  ءاتلاب  ًامتتخم 

وأ حتفلا  ریغ  یلاتلا  نّکسو 
اوور دق  ًالکف  حتفلاب  هفّفخ 

هورذ وحن  عابتإ  اوعنمو 
هورج رسک  ّذشو  ٍۀیبزو 

ام ریغ  ٍرارطضا  وذ  وأ  ّردانو 
یمتنا ٍسانأل  وأ  هتمذدق 

احیحصت امهعمج  دودمملا و  روصقملا و  هینثت  هیفیک  باب  اذه 
یثالثلا اذـک  نایلبح  یلبح  یف  لقف  قوف  امف  ایعابر  ناک  ناب  ایقترم  هثـالث  نع  ناـک  نا  اـی  هبلقب  هلعجا  ینثت  روصقم  رخآ  کـلذ  ریغ  هیف  و 

يذلا
یف نایتم . هیف  لقف  املع  یتمک  لیما  يذلا  هلـصا  هنم  فرعی  هل  قاقتـشا  يذلا ال  دماجلا  یثالثلا  اذـک  نایتف و  هیف  لقف  یتفلا  وحن  هلـصا  ایلا 

اهلوا ناودـل و  املع  يدـل  یف  ناوصع و  اصع  یف  کلوقک  فلالا  اواو  بلقت  لمت  مل  هلوهجم و  وا  واو  نع  هفلا  يذـلاک  روکذـملا  اذ  ریغ 
هیف لاقیف  اینث  واوب  ءارحـصک  ثیناتلا  فلا  نم  لدـب  هتزمه  ادودـمم و  ناک  ام  هینثتلا و  همالع  نم  فلا  دـق  لبق  ناک  اـم  هبلقنملا  هملکلا  يا 
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ءابلع وحن  قاحلالل  هتزمه  يذلا  ناوارحص و 
حرـش یف  نکل  ناءایح  ناءاسک و  ناوایح و  ناواسک و  ناءابلع و  ناواـبلع و  لاـقیف  زمه  وا  واوب  ینث  اـیح  ءاـسک و  وحن  لـصا  نع  لدـب  وا 

. سکعلاب یناثلا  نا  هحیحصت و  نم  حجرا  لوالا  لالعا  نا  هیفاکلا 
یلزوخ یف  مهلوقک  رصق  برعلا  نع  لقن  یلع  دعاوقلا  هذه  نع  ذش  ام  ناءارق و  ءارق  یف  لقف  ححـص  هیلـصا  هتزمه  يذلاک  رکذ  ام  ریغ  و 

. ناوارق ءارق  یف  نایاسک و  ءاسک  یف  ناروشاع و  ءاروشاع  یف  نایارمح و  ءارمح  یف  نالزوخ و 
دح یلع  هل  عمج  یف  صوقنملا  اذک  روصقملا و  نم  فذحا  و 

. نیضاق نوضاق و  نیسوم و  نوسوم و  یضاقلا  یسوم و  یف  لقف  هرخآ  يا  المکت  هب  ام  نونلا  واولاب و  يا  ینثملا 
لعف ام  امهب  لعفیف  حیحـصلا  دودمملا و  اما  رـسکلا  مضلا و  صوقنملا  یف  قبا  فلالا و  یه  فذح و  امب  ارعـشم  قبا  روصقملا  یف  حتفلا  و 

. هینثتلا یف 
یحر یف  تایرتشم و  يرتشم  یف  لقف  هینثتلا  یف  اـهبلق  بلقا  هزمهلا  وا  فلـالاف  فلا  ءاـتب و  دودـمملا  روصقملا و  نم  ـالک  ياهتعمج  نا  و 

یف تاونق و  هانق  یف  تایتم و  یتم  یف  تایحر و 
. تاءارق هءارق  یف  تاوابن و  هءابن  یف  تاوارحص و  ءارحص 

. اذه تاملسم  هملسم  یف  کلوقک  قبس و  امک  افذح  ياهیحنت  ذئنیح  نمزلا  اتلا  يذ  ءات  و 
هنم نیع  عابتا  هطعا  يا  لنا  امسا  هنوک  لاح  یثالثلا  لالعالا  فیعـضتلا و  نم  نیعلا  ملاسلا  هلوقب و  اهیلا  راشا  هصخت  ماکحا  عمجلا  اذهل  و 
دنه و هردس و  دعد و  هنفج و  یف  لقف  اهنم  ادرجم  وا  ءاتلاب  امتتخم  ناک  ءاوس  ادب  اثنؤم  نیعلا  نکاس  نا  تاکرحلا  نم  هب  لکش  امب  هءاف 

همید و هزوج و  هلح و  هلک و  هلسک و  نیعلا  ملاسلا  ریغ  فالخب  تالمج  تافرغ و  تادنه و  تاردس و  تادعد و  تانفج و  لمج  هفرغ و 
. همخضک فصولا  بنیزک و  یثالثلا  ریغ  هروص و 

وا تالمج  تاوطخ و  تادنه و  تارـسک و  لمج  هوطخ و  دنه و  هرـسک و  یف  لقف  مضلا  رـسکلا و  وه  حتفلا و  ریغ  یلاتلا  نیعلا  نکـس  و 
یلاتلا اما  برعلا  نع  اوور  دق  رکذ  امم  الکف  تالمج  تاوطخ و  تادنه و  تارسک و  لمج  هوطخ و  دنه و  هرسک و  یف  لقف  حتفلاب  هففخ 

وا ءای  ماللا  همومضم و  تناک  اذا  ءافلل  نیعلا  عابتا  اوعنم  تادعد و  دعد  یف  لاقیف  هحتف  الا  زوجی  الف  حتفلا 
هورج نیع  رسک  ذش  تایبز و  تایبز و  تاورذ و  تاورذ و  اولاقف  نوکسلا  حتفلا و  امهیف  اوزاجا  هیبز و  هورذ و  وحن  اواو  ماللا  هروسکم و 

. تاورج اولاقف  ءافلل  اعابتا 
هرفز یف  رعاشلا  لوق  تالهک و  هلهک  یف  تاریع و  ریع  یف  مهلوقک  هتمدق  ام  ریغ  رارطضا  وذ  وا  لیلق  يا  ردان  و 

اهتالود وا  رهدلا  فورص  لع  »
« اهتامل نم  همللا  اننلدت 
اهتارفز نم  سفنلا  حیرتستف 

تازوج تاضیب و  هزوج  هضیب و  یف  لیذه  لوقک  بستنا  يا  یمتنا  نیلیلق  برعلا  نم  سانال  وا 

ریسکتلا عمج 

هلِعف ّمث  لعفأ  ّۀلعفأ 
ۀلق عومج  ّلاعفأ  تَّمت 

یفی ًاعضو  ٍةرثکب  يذ  ضعبو 
ّیفُصلاک ءاج  سکعلا  ٍلجرأک و 
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لعفأ ًانیع  ّحص  ًامسا  ٍلعفل 
لعُجی اضیأ  ًامسا  ّیعابرللو 

یف عارذلا  قانعلاک و  ناک  نإ 
فرحألا ِّدعو  ٍثینأتو  ٍّدم 

درّطم هیف  لعفأ  ام  ریغو 
دری ٍلاعفأب  ًامسا  یثالثلا  نم 

نالعف مهانغأ  ًابلاغو 
نادرص مهلوقک  ٍلعف  یف 

دمب ٍّیعابر  ٍرّکذم  ٍمسا  یف 
درّطا مهنع  ۀلعفا  ٍثلاث 

لاِعف وأ  ٍلاعف  یف  همزلاو 
ٍلالعا وأ  ٍفیعضت  یبحاصم 

ارمحو ٍرمحأ  وحنل  ّّلعف 
يرُدی ٍلقنب  ًاعمج  ّۀلعف  و 

دمب ٍّیعابر  ٍمسال  ّلعف  و 
دقف ًالالعا  ٍمال  لبق  ّدیز  دق 

فلألا وذ  ّمعألا  یف  فعاضی  مل  ام 
فِرُع ٍۀلعفل  ًاعمج  ّلعفو 

لعف ٍۀلعفلو  يربک  وحنو 
لعف یلع  هعمج  ئجی  دقو 

هلعف ٍدارّطا  ٍمار  وحن  یف 
هلمکو ٍلماک  وحن  عاشو 

نمزو ٍلیتقک  ٍفصول  یلعف 
نمق هب  ّّتیمو  ٍکلاهو 

هلعف ًامال  َّحص  ًامسا  ٍلعفل 
هللق ٍلعفو  ٍلعف  یف  عضولاو 

هلعافو ٍلعافل  ّلَُّعفو 
هلذاعو ٍلذاع  وحن  نیفصو 

ارّکذ امیف  لاّعفلا  هلثمو 
اردت ًامال  ِّلعملا  یف  ناذو 

امهل ّلاِعف  ّۀلعفو  ّلعف 
امهنم ایلا  هنیع  امیف  َّلقو 

لاعف هل  ًاضیأ  ّلعفو 
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لالتعا همال  یف  نکی  مل  ام 
لعف لثمو  ًافعضم  کی  وأ 
لبقاف ٍلعف  عم  لعفو  اتلا  وذ 

درو ٍلعاف  فصو  ٍلیعف  یفو 
درّطا اضیأ  هاثنأ  یف  كاذک 
انالعف یلع  ٍفصو  یف  عاشو 

انالعف یلع  وأ  هییثنا  وأ 
یف همزلا  ّۀنالعف و  هلثمو 
یفت ٍۀلیوطو  ٍلیوط  وحن 
دبک وحن  ّلِعف  ٍلوعفبو 

درّطی كاذک  ًابلاغ  ُّصُخی 
لعفو افلا  قلطم  ًامسا  ٍلعف  یف 

لصح ّنالعف  لاعُفللو  هل 
ام عم  ٍعاقو  ٍتوح  یف  عاشو 

امهریغ یف  َّلقو  امهاهاض 
لعفو ًالیعفو  ًامسا  ًالعفو 

لمش ّنالعف  نیعلا  ِّلعم  ریغ 
العف ٍلیخبو  ٍمیرکلو 

الِعُج دق  امهاهاض  امل  اذک 
ّلعملا یف  ءالعفأ  هنع  بانو 

لق كاذ  ریغ  ٍفَعضُمو و  ًامال 
لعافو ٍلعوفل  ّلعاوف 

لهاک وحن  عم  ءالعافو 
هلعافو ٍلهاصو  ٍضئاحو 

هلثام ام  عم  سرافلا  یف  ّذشو 
هلاعف نعمجا  لئاعفبو 
هلازم وأ  ٍءات  اذ  ههبشو 

اعِمُج یلاعفلا  یلاعفلابو و 
اعبتا سیقلا  ءارذعلا و  ءارحص و 

بسن يذ  ریغل  َّیلاعف  لعجاو 
برعلا عبتت  ّیسرکلاک  دِّدُج 

اقطنا ههبشو  للاعفبو 
یقترا ۀثالثلا  قوف  ام  عمج  یف 
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یسامخ نم  یضم و  ام  ریغ  نم 
سایقلاب ِفنا  رخآلا  دِّرُج 

دق دیزملاب  هیبشلا  ُعباّرلاو 
ددعلا ّمت  هب  ام  نود  فذحی 

ام هفذحا  یعابرلا  يداعلا  دئازو 
امتخ ذللا  هرثإ  ًانیل  کی  مل 

لزأ ٍعدتسمک  نم  اتلا  نیّسلاو و 
ّلُِخم امهاقب  ِعمجلا  انبب  ذإ 

اقبلاب ُهاوس  نم  یلوأ  ُمیملاو 
اقبس نإ  هلثم  ءایلا  زمهلاو و 

ام تعمج  نا  فذحا  واولا  ءایلاو ال 
اِمتُح ّمکح  مهف  ٍنوب  ْزیَحک 

يدنرس يدئاز  یف  اوّریخو 
يدنلعلاک هاهاض  ام  ِّلکو 

ریسکتلا عمج  باب  اذه 
لاعفا تمث  هملغک  هلعف  مث  سلفاک  لعفا  مث  هفغراک  هلعفا  اریدقت  وا  اظفل  رییغتب  رهظ  ام  هیفاکلا  نم  ذخؤی  امک  وه  و 

. اهقوف امف  هرشع  یلع  قلطت  هرثکلل  اهادع  ام  هرشعلل و  اهقوف  امف  هثالث  یلع  قلطت  هلق  عومج  باوثاک 
نم ءاج  اهیلع  هلالدـلا  ياهلقلاب  هرثکلا  عمج  ءافو  وه  سکعلا و  لـجر و  عمج  لـجراک  یفی  برعلا  نم  اعـضو  هرثکب  عومجلا  يذ  ضعب  و 

هحتفب لعفل  لجر . عمج  لاجر  وحنب  لثمی  نا  یغبنیف  ءافـصا  هعمج  یف  یکح  نکل  ءاـسلملا  هرخـصلا  یه  هافـص و  عمج  یفـصلاک  برعلا 
یبظ ولد و  سلف و  عمج  بظا  لدا و  سلفاک و  اعمج  لعفا  امال  لتعا  نا  انیع و  حص  امسا  هنوک  لاح  نوکسف 

. بوثا نیعا و  ذش  تیب و  طوسک و  نیعلا  لتعملا  دبعک و  بلغی  نا  الا  مخضک  فصولا  فالخب 
عمج نمیاک  فرحالا  دع  همالع و  الب  ثینات  هثلاث و  دم  یف  عارذلا  قانعلاک و  ناک  نا  اعمج  لعفا  لعجی  اضیا  امـسا  هنوک  لاح  یعابرلل  و 

. برغا لفقا و  ذش  کلذک و  نکی  مل  ام  فالخب  نیمی 
هیف دجوت  مل  ناب  امسا  هنوک  لاح  یثالثلا  نم  درطم  هیف  لعفا  ام  ریغ  و 

قنع و لفق و  لبا و  بنع و  لمح و  دـضع و  رمن و  لمجک و  هریغ  یلع  وا  فیـس  بوثک و  نیعلا  لـتعم  هنکل  لـعف  یلع  ناـک  ناـب  هطورش 
مسا یف  رئاط . درـص  یف  نادرـص  مهلوقک  هحتفف  همـضب  لعف  یف  رـسکلاب  نالعف  مهانغا  ابلاغ  نکل  کلذ و  عیمج  ادرطم  دری  لاعفاب  بطر 
ءافلا حتفب  لاعف  یف  هلعفا  ياهمزلا  دومع و  فیغر و  لاذق و  عمج  هدمعا  هفغرا و  هلذقاک و  درطا  مهنع  هلعفا  هنم  ثلاث  دـمب  یعابر  رکذـم 
وحنل عمج  نوکـسف  همـضب  لعف  ءانا  ماما و  ءابق و  تاتب و  عمج  هینآ  همئا و  هیبقا و  هتباک و  لالعا  وا  فیعـضت  یبحاصم  اهرـسکب  لاـعف  وا 

ءالعف وه  ارمح و  وحن  ءالعف و  لباقم  لعفا  وه  رمحا و 
. اسایق اعمج  یتای  دلو و ال  عمج  هدلوک  يردی  لقنب  اعمج  نوکسف  رسکب  هلعف  ءاقتر و  رمکاک و  هل  لباقم  ام ال  اذک  لعفا و  لباقم 

ررس بتکک و  فلالا  وذ  بلغالا  معالا  یف  فعاضی  مل  ماد  ام  دقف  هب  الالعا  مال  لبق  اثلاث  دیز  دق  دمب  یعابر  مسال  عمج  نیتمـضب  لعف  و 
. نانع عمج  ننع  معالا  لباقم  نم  قبس و  امک  هلعفا  هلف  فلالا  وذ  فعوض  وا  ماللا  لتعا  ناف  دومع  ریرس و  باتک و  عمج  دمع  و 

. ربک يربک و  وحن  مضلاب  یلعفل  هفرغ و  فرغک و  فرع  مضلاب  هلعفل  اعمج  هحتفف  همضب  لعف  و 
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هرسکب لعف  نوکسلاف  رسکلاب  هلعفل  و 
ماللا لتعم  لعاف  یلع  لقاع  رکذمل  فصو  یف  یحل . هیحلک و  هحتفف  همـضب  لعف  یلع  هلعف  ياهعمج  ءیجی  دـق  ردـس و  هردـسک و  هحتفف 

. هاضق هامرک و  هحتفف  همضب  هلعف  دارطا  وذ  ضاق  مار و  وحن 
یلع فصول  عمج  نوکـسف  هحتفب  یلعف  هلمک  لماک و  وحن  نیتحتفب  هلعف  ماللا  حیحـص  لعاف  یلع  لـقاع  رکذـمل  فصو  لـک  یف  عاـش  و 
لعفا اذـک  یتوم و  تیم و  وحن  لعیف  یکله و  کلاه و  وحن  لعاف  ینمز و  نمز و  وحن  لعف  نم  لک  یلتق و  لـیتقک و  لوعفم  ینعمب  لـیعف 

امال و حص  امسا  هنوک  لاح  نوکسف  همضب  لعفل  اقاحلا . قیقح  يا  نمق  یلعفب  ياهب  يرکـس  نارکـس و  وحن  نالعف  یقمح و  قمحا و  وحن 
هللق نوکسف  هرـسکب  لعف  نوکـسف و  هحتفب  لعف  یف  یبرعلا  عضولا  هزوک و  زوک و  هببد و  بدک و  هحتفف  هرـسکب  اعمج  هلعف  انیع  لتعا  نا 

هدرغ درغک و 
. هدرق درق و  و 

. لذع هلذاع و  لذع و  لذاع و  وحن  ماللا  یحیحص  نیفصو  امهنوک  لاح  هلعاف  لعافل و  عمج  نیعلا  دیدشت  هحتفف و  همضب  لعف  و 
. دادص هداصک و  ثنا  امیف  ردن  راجت و  رجاتک و  فاکلا  دیدشتب  ارکذ  امیف  فلالا  هدایزب  هطبضب  لاعفلا  قبس  امیف  لعف  ياهلثم  و 

اقلطم امهل  عمج  هرـسکب  لاعف  امهیلک  یف  نوکـسف  هحتفب  هلعف  لـعف و  ءازغ . يزغ و  زاـغک و  اردـن  اـمهنم  اـمال  لـعملا  یف  ناـنزولا  ناذ  و 
راعی رعی و  فایض و  فیضک و  امهنم  ایلا  هیفاکلا  یف  امک  هؤاف  وا  هنیع  امیف  لق  نکل  جاعن و  هجعن و  باعص و  بعص و  باعک و  بعکک و 

نکی مل  ماد  ام  اعمج  هرسکب  لاعف  هل  اضیا  نیتحتفب  لعف  و 
. للط یحرک و  کلذک  ناک  اذا  ام  فالخب  لامج  لمج و  وحن  افعضم  همال  کی  مل  وا  لالتعا  همال  یف 

حامر و حـمرک و  لبقاف  لاعف  اضیا  امهل  نوکـسف  رـسکب  لعف  عم  نوکـسف  مضب  لعف  باقر و  هبقرک و  هلعف  يا  اتلا  وذ  رکذ  امیف  لعف  لثم  و 
اضیا لاعف  درو  لعاف  فصو  لیعف  یف  يدمک و  ماللا  یئای  توحک و ال  نیعلا  يواو  نوکی  نا ال  لوالل  هیفاکلا  یف  طرـش  بائذ و  بئذ و 

. هفیرظ فیرظ و  عمج  یف  فارظک  درطا  اضیا  هلیعف  هاثنا  یف  كاذک  اعمج 
هنالعف هاثنا  هلثم  نوکسف و  همضب  انالعف  یلع  وا  هنالعف  یلعف و  امه  هییثنا و  وا  نوکـسف  هحتفب  انالعف  یلع  فصو  لک  یف  اضیا  لاعف  عاش  و 

نامدن یبضغ و  نابضغ و  عمج  یف  صامخ  مادن و  باضغک و 
امهعمج یف  لقف  هلیوط  لیوط و  وحن  ماللا  حیحـصلا  نیعلا  يواو  ناک  اذا  هاثنا  لیعف و  یف  الاعف  ياهمزلا  هناصمخ و  ناصمخ و  هنامدن و  و 

. برعلا هتلمعتسا  امب  یفت  لاوط 
یف اعمج  لوعف  درطی  كاذک  دابکا  ردانلا  نم  دوبکک و  هریغ  یلع  عمجی  الف  ابلاغ  صخی  دـبک  وحن  هرـسکف  هحتفب  لعف  نیتمـضب  لوعفب  و 

هیفاـکلا یف  طرـش  دونج و  دـنج و  سورـض و  سرـض و  بوعک و  بعکک و  نیعلا  نکـسم  اـهثلثم  يا  اـفلا  قـلطم  امـسا  هنوـک  لاـح  لـعف 
. دوسا دساک و  اعامس  اضیا  لوعفل  ياهل  درفم  نیتحتفب  لعف  يدم و  توحک و  لعی  فخک و ال  فعاضی  نا ال  اهمومضمل 

نیعلا یلتعم  حتفلاب  لعف  مضلاب و  لعف  یف  نالعف  عاش  نابرغ و  بارغک و  اعمج  لصح  نوکسف  هرـسکب  نالعف  فیفختلا  مضلاب و  لاعفلل  و 
ناجیت جات و  نازیک و  زوکک و  امهاهاض  ام  عم  ناعیق  عاق و  ناتیح و  توح و  وحن 

. نالزغ لازغک و  امهریغ  یف  لق  و 
اعمج لمش  هثالثلا  هذهل  نوکـسف  همـضب  نالعف  نیعلا  لعم  ریغ  هنوک  لاح  نیتحتفب  لعف  الیعف و  امـسا و  هنوک  لاح  نوکـسف  هحتفب  العف  و 

. ناعذج عذج و  نافغر و  فیغر و  نارهظ و  رهظک و 
ءالخب و ءامرکک و  هحتفف  همـضب  العف  ماللا  لتعم  فعـضم و ال  ریغ  لعاف  ینعمب  لیعف  یلع  لقاع  رکذـمل  هفـص  لـک  لـیخب و  میرکل و  و 

ءالعفا ءالعف  نع  ياهنع  بان  ءارعـش و  رعاش و  ءالقع و  لقاعک و  العج  دق  هزیرغلاک  ینعم  یلع  هلالدلا  یف  امههباش  يا  امهاهاض  امل  اذـک 
دیدشک هنم  فعضم  یف  ءایلوا و  یلوک و  امال  لعملا  روکذملا  فصولا  یف  هثلاث  رسکب 
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هثلاث حتفب  لعاف  رهاوج و  رهوجک و  لعوفل  عمج  نیعلا  رسکب  لعاوف  ءابصنا . بیصن و  ءایقتا و  یقتک و  لق  روکذملا  كاذ  ریغ  ءادشا و  و 
ضئاوح و ضئاح و  وحن  ثنؤمل  هفص  لعاف  لهاوک و  لهاک و  وحن  هرسکب  لعاف  عم  عصاوق  ءاعصاقک و  هرسکب  ءالعاف  عباوط و  عباطک و 

وحن لقاعلا  رکذـملا  هفـص  یف  ذـش  بحاوص و  هبحاص و  مطاوف و  همطاف و  وحن  اقلطم  هلعاـف  لـهاوص و  لـهاص و  وحن  لـقعی  ـال  اـم  هفص 
امم ههبش  ءافلا و  ثلثم  هلاعف  نعمجا  ءافلا  حتفب  لئاعفب  قباوس و  قباسک و  هلثام  ام  عم  سراوفلا  سرافلا و 

لئامـش و لامـش و  بئاحـس و  هباحـسک و  هنم  هلازم  ءاتلا  وا  ءات  اذ  ناک  ءاوس  ءای و  وا  اواو  وا  افلا  تناک  ءاوس  هدـم  هثلاث  ثنؤم  یعاـبر  وه 
زوجع و بئالط و  هبولط و  بئالح و  هبولح و  دئاعـس و  هارما و  ملع  دیعـس  فئاحـص و  هفیحـص و  بئاقع و  باـقع و  لـئاسر و  هلاـسر و 

. زئاجع
يراحـص و يراحـص و  ءارحـص و  وحن  هفـص  وا  ناک  ءامـسا  ءالعف  اعمج  امهیف  هحوتفم  ءافلا  اهحتفب و  یلاعفلا  ماللا و  رـسکب  یلاـعفلاب  و 

. عامسلا یلع  رصتقت  کلذ و ال  یف  اعبتا  ساقل  ناردصم  امه  سایقلا و  يا و  سیقلا  يراذعلا و  يراذعلا و  ءارذعلا و 
یـسارکلا یـسرکلاک و  هددشم  ءای  هرخآ  یثالث  لک  نم  ددـج  بسن  يذ  ریغل  اعمج  ءایلا  دـیدشت  ماللا و  رـسک  نیتحتفب و  یلاعف  لعجا  و 

. مهلامعتسا یف  برعلا  عبتت  يراصب  هیف  لوقت  الف  يرصب  فالخب 
یف رفاعج و  رفعج  یف  لقف  یضم  ام  ریغ  نم  یقترا  هثالثلا  قوف  ام  عمج  یف  اقطنا  لعافاک  ههبـش  یلوالا و  ماللا  رـسک  نیتحتفب و  للاعفب  و 

. جرافس لجرفس  یف  لقف  سایقلاب  هتعمج  اذا  فذحا  يا  فنا  رخالا  درج  یسامخ  نم  لضافا و  لضفا 
نکل قرادخ  قنردخ  یف  کلوقک  رخالا  وه  ددعلا و  مت  هب  ام  نود  فذحی  دـق  هدایزلا  فورح  دـحا  هنوک  یف  دـیزملاب  هیبشلا  هنم  عبارلا  و 

. نرادخ وحن  رخالا  فذح  دوجالا 
ياهملکلا امتخ  ذـللا  فرحلا  هدـعب  ياهرثا  انیل  کی  مل  ماد  ام  هنم  دـئازلا  ياهفذـحا  یـسامخلا  وه  یعابرلا و  زواـجملا  يا  يداـعلا  دـئاز  و 

. فذحی الف  ساطرق  لیدنق و  روفصع و  وحن  رخالا  لبق  انیل  ناک  اذا  ام  فالخب  سکادف  سکودف  یف  رطابس و  يرطبس  یف  لقف  اهرخآ 
هتیزمل اقبلاب  هاوس  نم  یلوا  عدتـسمک  نم  میملا  عادـم و  هیف  لقف  لخم  امهاقب  عمجلا  اـنبب  ذا  هتعمج  اذا  لزا  عدتـسمک  نم  اـتلا  نیـسلا و  و 

لوا یف  اناک  ناب  فورحلا  نم  اـمهریغ  اقبـس  نا  ءاـقبلاب  هیولوـالا  یف  میملا  ياهلثم  اـیلا  زمهلا و  ءامـسالاب و  هتداـیز  صاـصتخاب  هریغ  یلع 
لدی ام  عضوم  یف  امهنوکل  هملکلا 

. دالی دالا و  ددنلی  ددنلا و  یف  لاقیف  ینعم  یلع 
ءای اهبلقا  اهقباف و  سکعلا  فالخب  اهفذح  نع  ءایلا  فذح  ءانغاب  واولا  هیزمل  هیهادلا  یه  نوبزیحک و  ام  تعمج  نا  فذحا  واولا  ءایلا ال  و 

امهئفاکتل هفلا  هنون و  امه  يدنرـس و  يدـئاز  نم  دارا  ام  فذـح  یف  فذاحلا  اوریخ  امتح و  مکح  وهف  نیبازح  هیف  لق  اهلبق و  ام  راـسکنال 
هانعم دارس و  وا  دنارس  لوقی  ءاش  ناف 

دالع وا  دنالع  لوقی  ءاش  ناف  مخضلا  ریعبلا  وه  يدنلعلاک و  هاهاض  ام  لک  دیدشلا و 

ریغصتلا

اذإ ّیثالثلا  لعجا  ًالیُعف 
اذق یف  ٍّيُذق  ُوحن  هترّغص 

امل ٍلیعیُعف  عم  لِعیُعف ?
امهیرد ٍمهرد  لعجک  قاف 

لِصُو عمجلا  یهتنمل  هب  امو 
لِص ریغصتلا  ۀلثمأ  یلا  هب 
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فرطلا لبق  ای  ُضیوعت  ّزئاجو 
فذحنا امهیف  مسالا  ُضعب  ناک  نإ 

ام ّلک  سایقلا  نع  ّدئاحو 
امِسُر ًامکح  نیبابلا  یف  فلاخ 

ملَع لبق  نم  ریغصتلا  ای  ولتل 
متحنا حتفلا  ِهتّدم  وا  ٍثینأت 
قبس ٍلاعفأ  ةّدم  كاذک 

قحتلا هب  ام  نارکس و  َّدم  وأ 
اّدُم ثیح  ثینأتلا  ُِفلأو 

اّدع نیلصفنم  هؤاتو 
بسنلل ًارخآ  دیزملا  اذک 
بّکرملا فاضملا و  ُزجعو 

انالعف انتدایز  اذکهو 
انارفعزک ٍعبرأ  دعب  نم 

یلع ّلد  ام  لاصفنا  رّدقو 
الج ٍحیحصت  عمج  وأ  ٍۀینثت 

یتم رصقلا  وذ  ثینأتلا  ِفلأو 
اتبُثی نل  ۀعبرأ  یلع  داز 

رِّیخ يرابُح  ریغصت  دنعو 
رِّیبُحلا داف و  يرُیبحلا  نیب 

ِبلق ًانیل  ًایناث  ٍلصأل  ْدُدراو 
بصت ًۀمیوق  رِّیَص  ًۀمیقف 

متُحو ّدییُع  ٍدیع  یف  ّذشو 
ِملُع ٍریغصتل  ام  اذ  نم  عمجلل 

ُلعُجی ُدیزملا  ناثلا  فلألاو 
لهُجی هیف  لصألا  ام  اذک  ًاواو 

ام ریغصتلا  یف  صوقنملا  لِّمکو 
امک ًاثلاث  ءاتلا  ریغ  ِوحی  مل 

یفتکا رّغُصی  ٍمیخرتب  نَمو 
افطعِملا ینعی  فیطُعلاک  لصألاب 

نِم ترّغص  ام  ثینأتلا  اتب  متخا 
نِسک ٍّیثالث  ٍراغ  ٍّثنؤم 

سبل اذ  يُری  اتلاب  نکی  مل  ام 
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سْمخو ٍرقبو  ٍرجشک 
رَدنو ٍسبل  نود  كرت  ّذشو 

رثک ایثالث  امیف  ات  قاحل 
یتلا يذلا  ًاذوذش  اورَّغصو 
یتو ات  اهنم  عورفلا  عم  اذو 

ریغصتلا باب  اذه 
یف طقسی  ام  وه  اذق و  ریغصت  یف  يذق  وحن  هترغص  اذا  یثالثلا  لعجا  هنکاس  ءایف  هحتفف  همضب  الیعف  ننفت . وه  ریقحتلاب و  هیوبیـس و  هب  ربع 

. بارشلا نیعلا و 
امهیرد مهرد  لعجک  یثالثلا  قاف  امل  العجا  هنکاس  ءای  هدایزب  هلبق  نزولا  طبـضب  لیعیعف  عم  هروسکم  نیع  هدایزب  هلبق  نزولا  طبـضب  لعیعف 

. الیدینق لیدنق  لعج  و 
ددـنلا و عدتـسم و  يرطبـس و  قنردـخ و  لجرفـس و  یف  لقف  لص  ریغـصتلا  هلثما  یلا  هب  قباسلا  فذـحلا  نم  لصو  عمجلا  یهتنمل  هب  ام  و 

. دیرس وا  دنیرس  نیبیزح و  دیلی و  دیلا و  عیدم و  رطیبس و  نریدخ و  وا  قریدخ  جریفس و  يدنرس  نوبزیح و  ددنلی و 
جیرافـس و لجرفـس  یف  لاقیف  فذـحنا  ریغـصتلا  ریـسکتلا و  یف  يا  امهیف  مسـالا  ضعب  ناـک  نا  فرطلا  لـبق  هنکاـس  اـی  ضیوعت  زئاـج  و 

. جیریفس
یف فلاخ  ام  لک  سایقلا  نع  جراخ  لئام  يا  دئاح  و 

دعب يذلا  فرحلل  يا  ولتل  نابریغم . یلع  برغم  ریغصت  ثیداحا و  یلع  ثیدح  ریسکتک  امـسر  امکح  ریغـصتلا  ریـسکتلا و  یباب  يا  نیبابلا 
ءای یلاتلاک  يا  كاذـک  ءاریمح  یلیبح و  همیظعک و  متحنا  حـتفلا  هفلا  ياهتدـم  وا  هئاتک  ثینات  همالع  يا  ملع  لبق  نم  ناک  اذا  ریغـصتلا  ای 

نامثع نم  قحتلا  هب  ام  نارکس و  دم  قبس  يذلا  وا  لامیجاک  قبس  هفلا  يا  لاعفا  هدم  يذلا  فرحلا  يا  ام  هحتف  بوجو  یف  قباسلا  ریغصتلا 
. نامیثع ناریکسک و  هوحن  و 

ءاصفیرق و هلجرفـس  ءاصفرق و  یف  کلوقک  ریـسکتلل  افذـح  نا  ریغـصتلل و  نافذـحی  الف  ادـع  نیلـصفنم  هؤات  ادـم و  ثیح  ثیناـتلا  فلا  و 
ءيرما یف  کلوقک  فاضملا  زجع  اذک  يرقیبع و  يرقبع  یف  کلوقک  فذحی  الف  الـصفنم  دـع  بسنلل  ارخآ  دـیزملا  ءایلا  اذـک  هجریفس 

. کبلیعب کبلعب  یف  کلوقک  جزم  بیکرت  بکرملا  زجع  اذک  سیقلا و  ءيریما  سیقلا 
. نارفیعز هیف  لاقیف  انارفعزک  عبرا  دعب  نم  اناک  اذا  نافذحی  الف  نیلصفنم  ادع  نونلا  فلالا و  امه  انالعف و  اتدایز  اذکه  و 

نوفیرظ و نارادج و  یف  کلوقک  هفذحت  الف  همالعلا  نم  هیلع  لد  يا  میجلاب  الج  حیحـصت  عمج  وا  هینثت  یلع  لد  ام  لاصفنا  اضیا  ردـق  و 
تافیرظ

. تافیرظ نوفیرظ و  ناریدج  امالعا 
. زغیغل رقیرق و  يزیغل  يرقرق و  یف  کلوقک  فذحی  لب  اتبثی  نل  هدم  هقبست  مل  هعبرا و  یلع  داز  یتم  رصقلا  وذ  ثیناتلا  فلا  و 

ثیناتلا فلا  فذـح  نیب  کلذ و  رداف  يریبحلا  لاقیف  هدـملا  فذـح  نیب  ریخ  يرابح  وحن  هدـم  اهلبق  هروصقم  فلا  هیف  اـم  ریغـصت  دـنع  و 
یف ذش  بصت و  لصالا  یلا  در  واولاب  همیوق  اهترغـص  اذا  ریـص  ءایلاب  همیقف  نیل  نع  بلق  انیل  ناک  اذا  ایناث  افرح  لصال  ددرا  ریبحلا و  لاقیف 

دیقب جرخ  دوعلا و  نم  هنال  ادیوع  لصالا  ناک  ذا  دییع  دیع  ریغصت 
. هدعب تیبلا  یف  یتای  ام  همیا و  یناث  هنع  بلقلاب  دعتم و  یناث  نیللا 

دایعا دیع  ریـسکت  یف  اواو و  ءایلا  بلقب  نیزاوم  نازیم  ریـسکت  یف  لاقیف  ملع  ریغـصتل  ام  درلا  اذ  نم  لوالا  حوتفملا  رـسکملا  عمجلل  متح  و 
اواو بلقی  اذک  لیباه  یف  لیبیوهک  اواو  بلقلاب  لعجی  دیزملا  یناثلا  فلالا  همیق و  یف  میقک  لوالا  هیف  ریغتی  امیف ال  در  اذوذش و ال  اهتابثاب 
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. جاع یف  جیوعک  لهجی  هیف  لصالا  ام 
لقف هفشک  يوم و  اهیف  لقف  املع  امک  اثلاث  ءاتلا  ریغ  وحی  مل  ماد  ام  هنم  فذح  ام  درب  ریغـصتلا  یف  هضعب  فوذحملا  يا  ضوقنملا  لمک  و 

. هاج یف  هیوجک  لمکت  الف  ءاتلا  ریغ  هثالث  يوح  اذا  ام  فالخب  ههیفش  اهیف 
ینعی فیطعلاک  ایثالث  اثنؤم  ناک  اذا  ثیناتلا  ءات  هب  قحلا  هتقیقح و  هنال  دئازلا  فذح  لصالاب و  یفتکا  رغصی  میخرتب  نم  و 

. ساطرق یف  سطیرق  ءادوس و  یف  هدیوس  دمحا و  دومحم و  دامح و  نادمح و  دماح و  یف  دیمحک  افطعملا و 
مـال میهاربا و  میم  فذـح  ءاـیلا و  فلـالا و  اـمهنم و  هزمهلا  فذـحب  اعیمـس  اـهیرب و  لیعامـسا  میهاربا و  ریغـصت  یف  هیوبیـس  یکح  عرف :

. امهیلع ساقی  هیفاکلا و ال  حرش  یف  لاق  لیعامسا 
اذ يری  ءاتلاب  نکی  مل  ماد  ام  هیدی  اهیف  لقف  دی  هنینس و  اهیف  لقف  نسک  یثالث  اظفل  اهنع  راع  ینعم  ثنؤم  نم  ترغص  ام  ثیناتلا  اتب  متخا  و 

ددعب ثلاثلا  درفملاب و  نالوالا  سبتلی  ذا  هقحلت  الف  ثنؤملا  ددع  ظافلا  نم  یتلا  سمخ  رقب و  رجشک و  ناک  ناف  سبل 
. رکذملا

مادـق ءارو و  یف  مهلوقک  هیلع  داز  ياهثلثملا  حـتفب  رثک  ایثالث  امیف  ات  قاحل  ردـن  سیوق و  سوق  یف  مهلوقک  سبل  نود  ءاـتلا  كرت  ذـش  و 
. همیدیدق هئیرو و 

امهعمج امهتینثت و  یت و  ات و  اهنم  عورفلا  عم  اذ  هیفاکلا و  حرش  یف  امک  امهعمج  امهتینثت و  یتلا و  يذلا و  اذوذش  تاینبملا  نم  اورغـص  و 
ایتللا و ایذـللا و  اولاقف  اـهرخآ  یف  هدـیزم  اـفلا  همـض  نم  ضیوعتلا  هیلـصالا و  هتکرح  یلع  اـهلوا  ءاـقبا  یف  برعملا  ریغـصت  اـهب  اوفلاـخ  و 

نویذللا
اوقفتا تایتللاب و  ءانغتـسا  یئاللا  اللا و  اتب و  ءانغتـسا  یت  ریغـصت  ماشه  نبا  عنم  نایت و  نایذ و  ایت و  اـیذ و  تاـیتللا و  اـتیوللا و  نویوللا و  و 

. سابلالل يذ  ریغصت  عنم  یلع 
قبس امک  جزم  بیکرت  بکرملا  هنسیحا و  ام  وحن  بجعتلا  یف  لعفا  اذوذش  نکمتملا  ریغ  نم  اضیا  رغصی  همتاخ :

بَسّنلا

بسنلل اوداز  ِّیسرکلا  ایک  ًءای 
بَجَو ُهُرسک  هیلت  ام  ُّلکو 

اتو فذحا  ُهاوح  اّمم  هلثمو 
اتبثت هتَّدم ال  وا  ٍثینأت 

نکس ٍناث  اذ  َُعبرت  نکت  نإو 
اتبثت اهفذحو ال  ًاواو  اُهبلقف 

ام ِّیلصألا  قحلملا و  اههبشل 
یمتُعی ّبلق  ِّیلصأللو  اهل 

لزأ اعبرأ  زئاجلا  ِفلألاو 
لزُع ًاسماخ  صوقنملا  ای  كاذک 
نم ُّقحأ  ًاعبار  ایلا  یف  فذحلاو 

ّنِعَی ٍثلاث  ُبلق  ّمتحو  ٍبلق 
لِعفو ًاحاتفنا  بلقلا  اذ  لوأو 
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لِِعفو حتفا  امهنیع  ّلعفو 
ُّيومرم ِّیمرملا  یف  لیقو 

ُّیمرم مهلامعتسا  یف  ریتخاو 
بجی هِیناث  ُحتف  ٍّیح  وحنو 

ِبلق هنع  نکی  نإ  ًاواو  هددراو 
بسنلل فِذحا  ۀینثتلا  ملعو 

بجو ِحیحصت  عمج  یف  اذ  ُلثمو 
فِذُح ٍبِّیط  وحن  نم  ّثلاثو 

فلألاب ًالوقم  ُّیئاط  َّذشو 
مزتلا ۀلیعف  یف  ُّیلعفو 

ِمتُح ٍۀلیعف  یف  ّّّیلعفو 
ایرع ٍمال  َّلَعُم  اوقحلأو 

ایلوأ اتلا  امب  نیلاثملا  نم 
هلیوطلاک ناک  ام  اومَّمتو 
هلیلجلاک ناک  ام  اذکهو 

بسنلا یف  لانی  ٍّدم  يذ  زمهو 
بستنا هل  ٍۀینثت  یف  ناک  ام 

ام ردصو  ٍۀلمج  ردصل  بُسناو 
امَّمت ٍناثلو  ًاجزم  بِّکُر 

با وأ  ٍنباب  ًةءودبم  ًۀفاضإ 
بَجَو یناثلاب  فیرعتلا  هلام  وأ 

لّوألل نبُسنا  اذه  يوس  امیف 
لهشألا ِدبعک  ّسبل  فُخی  مل  ام 
فِذُح هنم  ام  ماللا  ِّدرب  ربجاو 

فلأ ُّدر  ُکی  مل  نا  ًازاوج 
هینثتلا یف  وأ  حیحصتلا  یعمج  یف 

هیفوتب ٍروبجم  ُّقحو 
ًاتنب ٍنبابو  ًًاتخأ  ٍخأبو 

اتلا فذح  یبأ  ُسنُویو  قِحلأ 
یئانث نم  یناثلا  ِفعاضو 

یئالو الک  ٍنیلوذ  هیناث 
مدع افلا  ام  ٍۀَیِشک  نکی  نإو 

مزتلا هینیع  ُحتفو  ُهُربجف 
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عمجلل ًابسان  رکذا  دحاولاو 
عضولاب ًادحاو  هباشی  مل  نإ 

لِعف ٍلاّعفو  ٍلعاف  عمو 
ِلبقف ایلا  نع  ینغأ  ٍبسن  یف 

ًارّرقم هتفلسأ  ام  ریغو 
ارصتقا هنم  ُلقُنی  يذلا  یلع 

بسنلا باب  اذه 
. يدمحا دمحا  یلا  بسنلا  یف  مهلوقک  بجو  هرسک  هیلت  ام  لک  بسنلل و  مسالا  رخآ  یف  اوداز  یسرکلا  ایک  هددشم  ءای 

یسرک یلا  بسنلا  یف  لقف  فرحا  هثالث  هلبق  ناک  اذا  فذحا  هاوح  امم  بسنلل  اهنوک  یف  وا  دیدشتلا  یف  اما  بسنلا  ءای  لثم  ياهلثم  و 
ناف سبلل  نسح  وه  هلمعتـسا و  ءاهقفلا  ضعب  ناک  نا  يومرم و  یلع  اسایق  يوعفاش  زاوجل  ضرعت  نم  را  مل  یعفاش و  یـسرک و  یعفاش  و 

. بجی هیناث  حتف  یح  وحن  هلوق و  یف  یتایسف  فرح  وا  يولعک  بلقلا  فذحلا و  زاج  یلعک  نافرح  هلبق  ناک 
. نیهجو نم  نحل  یتفیلخ  هفیلخ  یف  هماعلا  لوق  یکم و  هکم  یلا  هبسنلا  یف  لقف  اهفذحا  لب  اتبثت  هفلا ال  ياهتدم  وا  ثینات  ات  و 

امهنم لک  يا  اهفذـح  فلاب و  هلوصفم  وا  ماللاب  هرـشابم  اواو  اهبلقف  نکـس  ناث  اذ  یتا  مسا  یف  هعبار  عقت  يا  عبرت  ثیناتلا  هدـم  نکت  نا  و 
هعبار وا  یتایـس  امک  ادعاصف  هسماخ  تناک  اذا  فذحلا  بجی  يوالبح و  يولبح و  یلبح و  یلبح  یف  کلوقک  یناثلا  راتخملا  نکل  نسح 

يرابح یف  کلوقک  هیف  یه  ام  یناث  اکرحتم 
هدمل اهل  ام  وه  هئدتبم و  یلع  مدقملا  ربخلا  اههبش  یلع  فطع  یلصالا  قحلملا و  وه  ثیناتلا و  هدم  يا  اههبشل  يزمج . يرابح و  يزمج  و 

یهلم و يوطرا و  یطرا و  یهلم  یطرا و  یف  مهلوقک  قحلملا  اذـک  راـتخی و  يا  یمتعی  بلق  یلـصالل  نکل  بلق و  فذـح و  نم  ثیناـتلا 
. يوهلم

. يدتعم يدتعملا  یف  کلوقک  فذح  ینعمب  لزع  اسماخ  عقو  اذا  صوقنملا  ای  كاذک  مدقت  امک  لزا  اعبرا  يدعتملا  يا  زئاجلا  فلالا  و 
متح يوضاق و  کلوقک  بلقلا  زوجی  یضاق و  یضاقلا  یف  کلوقک  بلق  نم  قحا  اعبار  عقو  اذا  صوقنملا  ءای  يا  ایلا  یف  فذحلا  و 

. يومع يوتف و  یمعلا  یتفلا و  یف  کلوقک  نعی  ثلاث  ءای  وا  فلا  بلق 
بلقب بسنلا  دـنع  حـتفا  امهنیع  هلوا  مضب  لعف  نییتالا و  نم  هنم و  یناثلا  رـسک  هلوا و  حـتفب  لـعف  اـحاتفنا و  هب  اـنلق  ثیح  بلقلا  اذ  لوا  و 

. یلبا یلؤد و  يرمن و  لبا  لئد و  رمن و  یف  لقف  بسنلا  دنع  هحتف  هنیع  هرسک  بلقا  هلوا  رسکب  لعف  اذک  هحتف و  هرسکلا 
حتف دعب  اواو  امهیناث  بلق  نیءایلا و  لوا  فذحب  يومرم  یمرملا  وحن  هیلصا  امهتیناث  ناءای  هرخآ  یف  ام  یلا  بسنلا  یف  لیق  و 

. سبللا نمال  نسحا  لوالا  نیءایلا و  فذحب  یمرم  مهلامعتسا  یف  ریتخا  نیعلا و 
يویح و وحن  واو  نع  ابلقنم  نکی  مل  نا  هل  رییغت  ریغ  نم  بجی  بسنلا  دنع  هیناث  حـتف  یح  وحن  فرح  اهلبق  هددـشم  ءای  هرخآ  یف  ام  لک  و 

. يویح هیف  لقف  اقلطم  اواو  هبلقت  هثلاث  يووط و  هیف  لقف  یطک  بلق  هنع  نکی  نا  اواو  هددرا 
يرجا نم  معن  يدیز  نیملع  نودیز  نادیز و  یف  کلوقک  هملع  فذحیف  بجو  حیحصت  عمج  یف  اذ  لثم  بسنلل و  فذحا  هینثتلا  ملع  و 

حتف واولا و  همزلا  نوبرع و  يرجم  هارجا  نم  ینیدـیز و  لاق  نیلـسغ  يرجم  نیدـیز  يرجا  نم  ینادـیز و  لاق  ناملـس  يرجم  املع  نادـیز 
. ینودیز لاق  نونلا 

یتا هنکل  یئیط  هسایق  ذا  ءییط  یلا  بوسنملا  یئاط  اذه  نم  ذش  نکل  ءایلا و  نوکـسب  یبیط  لقف  بسنلا  دنع  فذح  بیط  وحن  نم  ثلاث  و 
لبق امب  هلوصوم  هروسکم  بیط  یف  اهنال  امهؤای  فذـحت  الف  میهم  خـیبه و  بیط  وحنب  جرخ  هنکاسلا و  ءاـیلا  نع  هبولقملا  فلـالاب  ـالوقم 

یف اهحتفل و  خیبه  یف  اهفالخب  القث  تثرواف  رخالا 
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. اهلاصفنال مییهم 
همـضب یلعف  یفنح و  هفینح  یف  لقف  مزتلا  فعاضملا  ریغلا  نیعلا  حیحـصلا  هیناـث  رـسک  هلوا و  حـتفب  هلیعف  یلا  بسنلا  یف  نیتحتفب  یلعف  و 

. ینهج هنیهج  یف  لقف  متح  کلذک  هلیعف  یلا  بسنلا  یف  هحتفف 
هیرض یف  اولاق  امک  يوصق  يودع و  یـصق  يدع و  یف  اولاقف  امهنم  ایلوا  اتلا  امب  نیروکذملا  نیلاثملا  نم  ءاتلا  نم  ایرع  مال  لعم  اوقحلا  و 

الف امهنم  ماللا  حیحص  فالخب  يوما  يورض و  هیما  و 
. یلیقع یلیقع و  لیقع  لیقع و  یف  لاقیف  ءایلا  هنم  فذحت 

فعاضم وه  نزولا و  اذه  یلع  ناک  ام  اوممت  اذکه  یلیوط و  هیف  اولاقف  هلیوطلاک  نیعلا  لتعم  وه  ءافلا و  حـتفب  هلیعف  یلع  ناک  ام  اوممت  و 
. هلیلقک فعاضم  وه  هلیعف و  یلع  ناک  ام  اضیا  اوممت  یلیلج و  هیف  اولاقف  هلیلجلاک 

يوارحـص و یئارق و  ءاـبلع  ءاـسک و  ءارحـص و  ءارق و  یف  لاـقیف  بستنا  هل  هینثت  یف  ناـک  اـم  بـسنلا  یف  یطعی  يا  لاـنی  دـم  يذ  هزمه  و 
. يوابلع یئابلع و  يواسک و  یئاسک و 

یلعب کبلعب  یف  لقف  اجزم  بکر  ام  ردص  یطبات و  ارش  طبات  یف  لقف  هیدانسا  هلمج  ردصل  بسنا  و 
هل اـم  اـهلوا  وا  موثلک  ما  رکب و  یبا  رمع و  نبا  یف  یموـثلک  يرکب و  يرمعک و  ما  وا  با  وا  نباـب  هءودـبم  اـما  هفاـضا  اـممت  ناـثل  بسنا  و 

ثحب لوالا  مسقلا  یف  سبللا و  لجال  رظن  مسقلا  اذه  یف  يدنع  دیز و  مالغ  یف  يدیزک  هیونعم  هتفاضا  تناک  ناب  بجو  یناثلاب  فیرعتلا 
یناثلاب و فرع  امب  اردصم  سیل  يذلاک  ررقملا  اذـه  يوس  امیف  هرکذ . نم  را  مل  هینک و  هنا  انلق  امک  تنبب  هءودـبملا  رکذ  امب  قحلی  له  و 

هنا عنمی  نا  الا  یثحب  يوقی  وه  هیفاکلا و  حرش  یف  امک  هینکب  ال 
دبعک یناثلل  بسنا  لوالا و  فذـحاف  فیخ  ناف  یئرما  سیقلا  ءيرما  یف  لقف  سبل  فخی  مل  ماد  ام  یناـثلا  فذـحا  لوـالل و  نبـسنا  هینک 

. قباسلا مسقلا  یف  يرظن  دضعی  اذه  یلهشا و  هیف  لقف  لهشالا 
تئـش نا  يودغ و  دغ  یف  لقف  هینثتلا  یف  وا  حیحـصتلا  یعمج  یف  فلا  هدر  کی  مل  نا  ازاوج  بسنلا  دنع  فذـح  هنم  ام  ماللا  درب  ربجا  و 
سیل يوضع  يوخا و  هضع  خا و  یف  لاقیف  امتح  بسنلاب  درلاب  هل  هیفوت  هینثتلا  وا  حیحـصتلا  یعمجب  يا  يذـهب  درلاـب  روبجم  قح  يدـغ و 

. ریغ
فذح دعب  نبا  یف  کلذ  لوقت  امک  يونب  اهئات  فذح  دـعب  اهیف  لقف  قحلا  اتنب  نباب  يوخا و  اهئات  فذـح  دـعب  اهیف  لقف  قحلا  اتخا  خاب  و 
يذلا وه  یتنب و  یتخا و  لاقف  امهنم  اتلا  فذح  یبا  نییرـصبلا  نم  ءالولا  یبضلا  بیبح  نب  سنوی  لیلخلا و  هیوبیـس و  بهذم  اذـه  هتزمه 

. سبللا لجال  هیلا  لیما 
بسنلا دنع  نیل  وذ  هیناث  یئانث  نم  یناثلا  ابوجو  فعاض  و 

حیحـص هیناث  يذـلا  اما  امالعا  يول  ول  يویف و  یف  يوال و  یئـال و  ـالک و  اواو  اـهبلق  زوجی  هزمه و  فعاـضملا  بلق  اـفلا  ناـک  نا  مث  هیلا 
. یمک یمک و  مکک و  همدع  فیعضتلا و  هیف  زوجیف 

زاجا يوشو و  هیف  لاقیف  هیوبیـس  دـنع  مزتلا  هنیع  حـتف  ءافلا و  درب  هیلا  بسنلا  دـنع  هربجف  مدـع  افلا  اـم  مـاللا  لـالتعا  یف  هیـشک  نکی  نا  و 
. يدع هدع  یف  کلوقک  ربجی  الف  هنم  ماللا  لعملا  ریغ  اما  ییشو  لاقیف  نوکسلا  شفخالا 

املع عضو  ناب  ههباش  اذا  ام  فالخب  یـضرف  ضئارف  یف  لقف  اـملع  هعـضوب  يا  عضولاـب  ادـحاو  هباـشی  مل  نا  عمجلل  ابـسان  رکذا  دـحاولا  و 
. يراصنا راصنالا  یف  يرامنا و  رامنالا  یف  لاقیف 

بسن یف  هرسکف  هحتفب  لعف  دیدشتف  هحتفب  لاعف  لعاف و  عم  و 
هغلابملا ینعم  نینزولا  نیذـه  یف  سیل  معط و  رمت و  نبل و  بحاص  يا  معط  راـمت و  نبـال و  مهلوقک  درو  ذا  لـبقف  هقباـسلا  اـیلا  نع  ینغا 

. ملظ يذب  يا  تلصف  دیبعلل  مالظب  کبر  ام  یلاعت و  هلوق  هیلع  جرخ  هل و  نیعوضوملا 
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یف يوما و  هیما  یف  يرهد و  رهدلا  یف  مهلوقک  هیلع  سقت  ارصتقا و ال  برعلا  نع  هنم  لقنی  يذلا  یلع  اررقم  دعاوقلا  نم  هتفلسا  ام  ریغ  و 
هغل رسکلا  اذا  رظن  هیف  رسکلاب و  يرصب  حتفلاب  هرصبلا 

ینابقر هبقرلا  میظع  یف  یفرخ و  فیرخلا  یف  يزار و  يرلا  یف  يزورم و  ورم  یف  اهیف و 

فقولا باب  اذه 

دیز و ءاجک  افقو  افذـحا  رـسکلا  مضلا و  وه  حـتف و  ریغ  ولت  انیونت  اهیا و  ادـیز و  تیارک  افقو  افلا  لعجا  ینبم  وا  برعم  یف  حـتف  رثا  انیونت 
. دیزب تررم 

یف وه  ریمضلا و  یف  هکرحلا  عابشا  نع  ظفللا  یف  اشنی  يذلا  فرحلا  يا  رامضالا  یف  حتفلا  ریغ  هلـص  رارطـضا  يوس  یف  فقول  فذحا  و 
تابثا زوجیف  هرورـضلا  یف  اما  اهتیارک  فلالا  یه  حـتفلا و  هلـص  تبثا  هب و  تررم  هتیارک و  ءاـیلا  واولا و  رـسکلا  مضلا و  وه  حـتفلا و  ریغ 

. عیمجلا
يذلا وه  نونلاب و  اهیلع  فقولا  نا  مهضعبل  اعبت  روفصع  نبا  راتخا  هعبسلا و  ءرق  هب  بلق و  اهنون  فقولا  یف  افلاف  بصن  انونم  اذا  تهبـشا  و 

مل ماد  ام  فقولا  دنع  نیونتلا  يذ  صوقنملا  ای  فذح  هعبتم و  هنس  هءارقلا  سابتلالا و  نم  ارارف  هیلا  لیما 
ریثک نبا  ارق  امهیف  ءایلا  تابثاب  دعرلا و  لاو  نم  هنود  نم  مهل  ام  دـعرلا و  داه  موق  لکل  هتـسلا و  هءارقک  املعاف  اهل  توبث  نم  یلوا  بصنی 

ریغ فالخب  یعادـلا  بجاک  نکی  مل  نا  هنکاس  هؤای  تبثت  ایداو و  تعطقک  انونم  ناـک  نا  فلا  هنیونت  نم  لدـبی  هناـف  بوصنملا  فـالخب 
نیعلا فوذـحم  صوقنم  یف  اهفذـح و  نم  یلوا  هئای  توبثف  سکعلاـب  رورجملا  عوفرملا و  نیونتلا  يذ  ریغ  هلوقب و  هب  حرـص  اـمک  نونملا 

فذحلا رثکی  الئل  یفتقا  فقولا  دنع  ایلا  در  موزل  هیفاکلا  حرش  یف  امک  املع  فیک  ءافلا  فوذحم  وا  يارا  نم  لعاف  مسا  رم  وحن 
وا تناک  همـض  هکرحلاب  توصلا  یفخت  ناب  كرحتلا  مئار  فق  وا  لصالا  وه  فقولا و  دـنع  هنکـس  كرحم  نم  ثیناـتلا  اـهریغ  و  لـصف :

فق وا  تیوصت  ریغ  نم  کیتفـشب  اهیلا  ریـشت  ناب  فقولا  دـنع  طـقف  همـضلا  ممـشا  وا  نیلوـالاب  ءارقلل  اـعبت  ءارفلا  هصخ  هحتف و  وا  هرـسک 
رفعج و اذـهک  اکرحم  افرحرکذ  امب  فوصوملا  هیلع  فوقوملا  فرحلا  عبت  يا  افق  نا  الیلع  وا  ازمه  سیل  افرح  يا  اـم  اددـشم  يا  افعـضم 

عباتلا وعدی و  یشخی و  یضاقلاک و  لیلعلا  اطخک و  زمهلا  فالخب  لعو  اذه 
. ربصلاب اوصاوت  وحن و  عنمی  يا  الظحی  نل  هکیرحت  هلبق  نکاسل  هیلع  فوقوملا  نم  فقولا  دنع  القنا  تاکرح  ورمعک و  انکاس 

رقنلا دج  ذا  ۀیرام  نبا  نا  »
« رمز یباثا  لیخلا و  تءاج  و 

رـشبک هل  ریظن  ءانب ال  یلا  ءادا  وا  فورخ  بیـضقک و  لاقثتـسا  وا  ناسناک  رذـعتل  اما  کیرحتلا  عنتمم  ـال  رفعجک و  كرحتم  یلا  لـقنی  ـال 
. یتایس امک  ارورجم  لهذ  اعوفرم و 

زومهملا يوس  نم  حتف  لقن  و 
. اضیا زومهملا  يوس  نم  حتفلا  القن  فوک  هاریف و  ءبخک  زومهملا  نم  اما  يرصب  يوحن  هاری  ال 

زومهملا یف  لقنلا  كاذ  نکل  مدقت و  امک  عنتمم  سکعلاب  وا  هرسکب  هقوبسم  همض  لوقنملا  نوکی  ناب  ذئنیح  مسالل  ریظن  مدعی  نا  لقنلا  و 
نوـکی نا  طارتـشا  طـباضلا  یف  ردـص  اـمل  مـث  ءفـکب . تررم  ءدر و  اذــه  ءفـک  ءدر و  یف  زوـجیف  عـنتمی  سیل  رکذ  اـم  یلا  يدا  نا  و 

ءاه ریغ  هیلع  فوقوملا 
لصو حص  نکاسب  نکی  مل  نا  لعج  اهمسالا  ثینات  ات  فقولا  یف  لاقف  ءاه  ناک  اذا  هیف  لعفی  ام  نایب  یلا  جاتحا  رکذ  ام  هیف  لعفیل  ثیناتلا 
راتخاف تبر  تمثک و  فرحلا  ثینات  ءات  اما  تماقک و  لعفلا  ثینات  ءات  فالخب  تخا و  تنبک و  هب  لصو  اذا  ام  فـالخب  هاـتف  هملـسمک و 

. هال تال  یف  مهلوق  یلع  اسایق  همث  هبر و  لاقیف  امهیف  کلذ  زاوج  هیفاکلا  حرش  یف 
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حیحصت عمج  یف  فقولا  یف  ءاه  روکذملا  ءاتلا  لعج  يا  اذ  لق  و 
يا نیذ  ریغ  روکذملا و  لعجلا  مدع  کلذ  یف  رثک  تالوا و  تاهیهک و  یهاض ه  ام  یف  هامرکملا و  نم  هانبلا  نفد  مهضعب  لوقک  ثنؤملل 

کلذ مدع  لیلقلا  ءاه و  ءاتلا  لعج  هیف  ریثکلاف  یمتنا  سکعلاب  هملغ  هفرغک و  هاهاض  ام  حیحصتلا و  عمج 
زئاج کلذ  هطعی و  مل  هطعا و  امهیلع  فقولا  یف  لقف  طعی  مل  لاس و  نم  طعاک  رخآ  فذحب  لعملا  لعفلا  یلع  تکسلا  اهب  فق  و  لصف :

بجاو هناف  اموزجم  عیک  دئاز  امهدـحا  نیفرح  وا  عک  دـحاو  فرح  یلع  یقب  دـق  لعفلا  ناک  اذا  ام  يوس  عضاوملا  عیمج  یف  امتح  سیل  و 
: وحن فقت  نا  اهلا  اهلوا  ابوجو و  اهفلا  فذح  ترج  نا  ماهفتسالا  یف  ام  اوعر و  ام  عارف  هعی  مل  هع و  امهیف  لاقیف 

همل هتلکا  مل  ایدسا  ای  »
« همرح هیلع  هللا  کفاخ  ول 

. هم ءاضتقا  یضتقا  ءاضتقا م  یف  کلوقک  مساب  اضفخنا  اذا  ام  يوس  عضاوملا  عیمج  یف  امتح  سیل  زئاج و  کلذ  و 
هب زرتحا  ءانب  هفـص  مزل  هقاحلا و  هیباتک  اوءرقا  مؤاه  وحن  هیلع  فقولا  دـنع  امزل  ءانب  کیرحت  كرح  ام  لکب  نئاک  زجا  ءاـهلا  يذ  لـصو  و 

لعفلا هلثم  ءاهلا و  هب  لصوت  الف  يدانملاک  هؤانب  مزلی  امم ال 
: وحن ذش  میدا  انب  کیرحت  يذ  ریغب  اهلصو  لاق و  امک  کلذ  ءیجم  ذش  یضاملا و 

هللظا یل ال  موی  بر  ای  »
« هلع نم  یحضا  تحت و  نم  ضمرا 

. لماتف ارارکت  عوقولل  نیبملا  تیبلا  ءاهلا  يذ  لصو  هلوق و  عم  دعی  الف  لاصتالا  هینسحال  نایب  انسحتسا  ءانبلا  مادملا  یف  هلوق  و 
وحن ءاهلا  قاحل  نم  ارثن  فقولل  ام  لصولا  ظفل  یطعا  امبر  و 

: وحن امظتنم  کلذ  اشف  یتف و  ای  ولبح  هذه  وحن  هریغ  هرقبلا و  رظنا  هنستی و  مل 
ابسبس ابدلا  یقبا  ام  كرتت  »

« ابصقلا قفاو  قیرحلا  لثم 
ءابلا فیعضتب 

ۀلامإلا

فرط یف  ای  نِم  َلَْدبملا  ُِفلألا 
فلخ ایلا  هنم  ُعقاولا  اذک  لِمأ 

امل ٍذوذش و  وأ  ٍدیزم  نود 
امِدَع اهلا  ام  ثینأتلا  اههیلت 

نإ لعفلا  نیع  ُلََدب  اذکهو 
نِدو فخ  یضامک  تلف  یلا  لؤی 

رفتغا لصفلا  ءایلا و  یلات  كاذک 
رِدأ اهبیجکاه  عم  وأ  ٍفرجب 
یلی وأ  ّرسک  هیلی  ام  كاذک 

یلو دق  ٍنوکس  وأ  ٍرسک  یلات 
ّدُعی ٍلصف  الک  اهلا  ُلصفو  ًارسک 
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ّدصی مل  هلمی  نم  كامهردف 
ارهظُم ُّفُکی  العتسالا  فرحو 

از ُّفَُکت  اذک  ای و  وا  ٍرسک  نم 
لصتم دعب  ُّفکی  ام  ناک  نإ 

لِصف نیفرحب  وأ  ٍفرح  دعب  وأ 
رسکنی مل  ام  مِّدق  اذإ  اذک 

ِرم عاوطملاک  رسکلا  َرثإ  نُکسی  وأ 
ُّفکنی ارو  ٍلعتسُم  َّفُکو 

وفجأ ًامراغک ال  ار  رسکب 
لصتی مل  ام  ٍببسل  ْلُِمت  الو 
لصفنی ام  هبجوی  دق  ُّفکلاو 

الب ٍبسانتل  اولامأ  دقو 
التو ادامعک  اهاوس  ٍعاد 
انّکمت لنی  مل  ام  لُِمت  الو 

انریغ اهریغ و  ٍعامس  نود 
فرط یف  ٍءار  رسک  لبق  حتفلاو 

فلُکلا فکت  لم  رسیأللک  ْلِما 
یف ثینأتلا  اههیلت  يذلا  اذک 

ِفلأ ریغ  ناک  ام  اذإ  فقو 
هلامالا باب  اذه 

يده يدـهلاک و  لما  فرط  یف  ای  نم  لدـبملا  فلالا  هرـسکلا  وحن  اهلبق  هحتفلاب  ءایلا و  وحن  فلالاب  یحنی  نا  هیفاکلا  حرـش  یف  امک  یه 
ءایلا ناف  افق  وحن  فالخب  یلبحک  اهعوقول  ذوذـش  وا  اهعم  دـیزم  فرح  نود  فیراصتلا  ضعب  یف  فلخ  اـیلا  هنم  عقاولا  فلـالا  لـما  اذـک 

. یفق ءایلا  یلا  هتفاضا  یف  لیذه  لوقک  ذوذش  یفقک و  ریسکتلا  یف  یفقک و  ریغصتلا  یف  هدایزب  هفلا  فلخت 
هدانـسا دنع  لعفلا  کلذ  لؤی  نا  لعفلا  نیع  لدب  هنئاکلا  فلالا  لما  اذکه  هامرک و  هلامالا  نم  امدع  اهلا  ام  مکح  ثیناتلا  هیلت  امل  تباث  و 

ءایلا یلات  افلا  لما  كاذـک  تند . تفخ و  امهیف  لوقت  کناف  ناد  فاخ و  وه  ند و  فخ و  یـضامک  ءافلا  رـسکب  تلف  نزو  یلا  ءاتلا  یلا 
فرحب ناک  نا  هلامالا  زاوج  یف  رفتغا  هرخاتملا  فلالا  نیب  ءایلا و  نیب  لضفلا  هیفاکلا و  حرـش  یف  اـمک  عیاـبک  ءاـیلا  قباـس  اذـک  ناـیبک و 

یلات افرح  یلی  وا  باتکک  رـسک  یلات  افرح  یلی  وا  ملاعک  رـسک  هیلی  افلا  يا  ام  لـما  كاذـک  ردا  اـهبیجک  اـهعم  فرحب  وا  راـسیک  هدـحو 
. لالمشک ارسک  نوکسلا  کلذ  یلو  دق  نوکس 

. هتلاما نم  عنمی  مل  يا  دصی  مل  هلمی  نم  كامهردف  اهئافخل  دعی  لصف  الک  فلالا  هیلاتلا  فرحلا  نیب  نکاسلا و  نیب  اهلا  لصف  و 
هرـسکلاک امهنم  یفخلا  فـالخب  هلاـمالا  نع  اـی  وا  رـسک  نم  ارهظم  فکی  طغـض  صخ  ظـق  عومجم  یه  هفورح و  يا  العتـسالا  فرح  و 

. ءای نع  اهفلا  یتا  اذا  ام  هردقملا و 
فلالا دـعب  يا  مضلاب  دـعب  ءالعتـسالا  فورح  نم  فکی  ام  ناک  نا  دـشار  ناراذـع و  راذـع و  وحن  هلامالا  هروسکم  ریغ  ار  فکت  اذـک  و 

مل ماد  ام  فلالا  یلع  مدق  اذا  ءالعتـسالا  فرح  فکی  اذک  قیثاومک  اهنع  لصف  نیفرحب  وا  قثاوک  اهالت  فرح  دعب  وا  حـصانک  اهب  لصتم 
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. هلامالا عنمت  الف  رم  عاوطملاک  رسکلا  رثا  نکس  وا  بالغک  رسکنا  اذا  ام  فالخب  بلاغک  رسکلا  رثا  نکسی  مل  وا  رسکنی 
زوجی هیلات  نکاسلا  یف  عنمی و  رسکنا ال  اذا  امیف  هیفاکلا  حرش  یف  و 

راعشالا هروصلا و  هذهب  هصیصختل  هجو  الف  یتایـس  امک  اهلاوحا  عیمج  یف  اهناش  اذهف  هلامالا  متحت  مدع  هب  دارا  ناف  عنمی  نا ال  عنمی و  نا 
. لماتف دارملا  هلعل  ساب و  الف  همدع  فکلا و  بوجو  یف  نییواستم  نیلامتحا  نایب  دارا  نا  هلبق و  امل  هریاغتب 

هبجوی دق  فکلا  لام و  دیزلک  لصتی  مل  ببسل  لمت  وفجا و ال  امراغک ال  هلامالا  یتاتف  ار  رـسکب  فکنی  ار  فک  لعتـسم و  فرح  فک  و 
مدق اذـل  عناملا و  هوق  قرفلا  لوقا  فنـصملا و  یلع  هب  ادار  ماشه  نبا  هاوق  نیتلاسملا و  یف  روفـصع  نبا  فلاخ  مساق و  باتکک  لصفنی  ام 

هقرفت تحضتاف  فکلا  بجوا  دجو  اذا  عناملا  اهحرش و  هیفاکلا و  یف  امک  هلامالا  بجوی  دجو ال  اذا  انه  یضتقملافاضیا  یضتقملا و  یلع 
. هیفاکلا حرش  یف  حرص  هب  وفکی  دق ال  هناب  رعشی  دقب  هنایتا  فنصملا و 

اهلبق و یتلا  فلالا  بسانتل  تلیما  هریخالا  هفلاک  يا  ادامعک  هاوس  هلامالل  بلاط  يا  عاد  الب  اهریغ  يالا و  سوؤر  یف  بسانتل  اولاـما  دـق  و 
ناک ناب  انکمت  لنی  مل  ام  لمت  يالا و ال  سوؤر  بسانتل  اواو  اهلصا  ناک  نا  تلیما و  سمشلا  اهالت  اذا  رمقلا  یلاعت و  هلوق  نم  الت  فلاک 

. اسایق نینکمتم  ریغ  ناک  نا  اهلماف و  انریغ  اهریغ و  روسلا  حتاوف  نم  اهوحن  ءارو و  جاجحلا  وحن  ظفحی  عامس  نود  اینبم 
همحرک و فقو  یف  ثیناتلا  اههیلت  يذلا  فرحلا  حتف  لما  اذک  هنیسک  يا  فلکلا  فکت  لم  رسیاللک  لما  فرط  یف  ءار  رسک  لبق  حتفلا  و 

حتفت فلالا ال  نا  مولعم  ذا  حیضوت  هدایز  فلا  ریغ  ناک  ام  اذا  هلوق  همعن و 

ُفیرْصَّتلا

ٌيَِّرب ِفْرَّصلا  َنِم  ُهُْهبِش  َو  ٌفْرَح 
ٌّيرَح ٍفیرْصَِتب  امُهاوِس  ام  َو 
يُری ٍِّیثُالث  ْنِم  ینْدَا  ُْسَیل  َو 
ارِّیُغ ام  يوِس  ٍفیرْصَت  َِلباق 

ادَّرََجت ْنإ  ٌسْمَخ  ٍمْسإ  یَهَْتنُم  َو 
ادَع ًاْعبَس  امَف  ِهیف  ْدَُزی  ْنإ  َو 

َّمُض َو  ْحَْتفا  ِیثالُّثلا  ِرِخآ  َْریَغ  َو 
َّمُعَت ِهیناث  َنیکْسَت  ْدِز  َو  ْرِسْکا  َو 

ُّلِقَی ُسْکَْعلا  َو  َلِمُْها  ٌلُِعف  َو 
َلِعُِفب ٍلِْعف  َصیصَْخت  ْمِهِدْصَِقل 

ْنِم َِیناّثلا  ِرِسْکا  َو  َّمُض  َو  ْحَْتفا  َو 
َنِمُض َوَْحن  ْدِز  َو  ِیثُالث  ٍلِْعف 

اد ِّرُج  نإ  ٌَعبْرَا  ُهاهَْتنُم  َو 
ادَع ًاّتِس  امَف  ِهیف  ْدَُزی  ْنِا  َو 

ٌلَْلعَف ٍعابُر  ٍدَّرَِجم  ٍمْسِإل 
ٌُلْلُعف َو  ٌلَْلِعف  َو  ٌِلْلِعف  َو 

الَع ْنِإ  َو  ٌلَْلُعف  ٍّلَِعف  َعَم  َو 
ًالِلَْلعَف يوَح  ٍلَّلَعَف  َعَمَف 
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ام َو  ٌّلَْلِعف  َو  ٌلِّلَُعف  اذَک 
یمَْتنا ِصْقَّنلا  َِوا  ِْدیَّزِلل  َرَیاغ 

يذَّلا َو  ٌلْصَاَف  ْمَْزلَی  ْنِإ  ُفْرَْحلا  َو 
َيُِذتْحا اَت  ُْلثِم  ُدئاّزلا  ُمَْزلَی  ال 

یف َلوُصُالا  ِِلباق  ٍلْعَف  ِنْمِِضب 
َیُِفتْکا ِهِظْفَِلب  ٌِدئاز  َو  ٍنْزَو 

ِیََقب ٌلْصَا  اذِإ  َماّللا  ِفِعاض  َو 
ٍُقتُْسف ِفاق  َو  ٍرَفْعَج  ِءارَک 

ٍلْصَا َفْعِض  ُِدئاّزلا  ُکَی  ْنِا  َو 
ِلْصَِالل ام  ِنْزَولا  ِیف  َُهل  ْلَعْجاَف 

ٍمِسْمِس ِفورُح  ِلیصْاَِتب  ْمُکْحا  َو 
ٍِملْمَلَک یف  ُْفلُْخلا  َو  ِهِوَْحن  َو 

ِْنیَلْصَا ْنِم  َرَثْکَا  ٌِفلَاَف 
ٍْنیَم ِریَِغب  ٌِدئاز  َبَحاص 

اعَقَی َْمل  ْنِإ  ُواولا  َو  اذَک  اْیلا  َو 
اعَوْعَو َو  ٍءُؤیُْؤی  یف  امُهامَک 
اقَبَس ٌمیم  َو  ٌزْمَه  اذکه  َو 

اقَّقََحت اُهلیصْاَت  ًۀَثالَث 
ٍِفلَا َدَْعب  ٌرِخآ  ٌزْمَه  َكاذَک 

َفِدَر اهُظَْفل  ِْنیَفْرَح  ْنِم  َرَثْکَا 
یف َو  ِزْمَْهلاَک  ِرِخآلا  ِیف  ُنُّونلا  َو 

َیِفُک ًَۀلاصَا  ٍرَْفنَضَغ  ِوَْحن 
ِۀَعَراضُْملا َو  ِثینْاَّتلا  ِیف  ُءاّتلا  َو 
ِۀَعَواطُْملا َو  ِلاعِْفتْسِإلا  ِوَْحن  َو 

هََرت َْمل  َو  هَِملَک  ًاْفقَو  ُءاْهلا  َو 
ِةَرِهَتْشُْملا ِةَراشِإلا  ِیف  ُماّللا  َو 

َتَبَث ِْدیَق  ِالب  ًةَدایِز  ْعَْنما  َو 
ْتَلَظَحَک ٌۀَّجُح  ْنَّیَبَت  َْمل  ْنِإ 

فیرصتلا باب  اذه 
. هغلابملا یلع  لادلا  لیعفتلاب  یتا  کلذ  هرثکل  يونعم و  وا  یظفل  ضرغل  اهریغ  یلا  هینب  نم  هملکلا  لیوحت  هیفاکلا  حرش  یف  امک  وه  و 
یفن مهوی  هناف  هب  یتا  ول  ام  فالخب  هجوب  هلبقی  هناب ال  راعـشالل  فیرـصتلا  نود  انه  هب  ربع  يرب  فرـصلا  نم  ینبملا  وه  ههبـش و  فرح و 

. قیقح يا  يرح  فیرصتب  دماجب  سیل  يذلا  لعفلا  نکمتملا و  مسالا  وه  امهاوس و  ام  هلصا و  نود  هیف  هغلابملا  هترثک و 
فذح مث  هثالث  هلصا  ناک  ناب  فذحلاب  اریغ  ام  يوس  ههبش  فرحلا و  الا  کلذک  نوکی  ذا ال  فیرصت  لباق  يری  یثالث  نم  یندا  سیل  و 
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. عب دیک و ق و  هلبقی  هناف  هضعب 
يا ادع  اعبس  امف  هیف  دزی  نا  رفعجک و  عبرا  امهنیب  ام  لجرک و  ثالث  هلقا  لجرفـس و  وحن  دئاز  نم  ادرجت  نا  سمخ  مسا  فورح  یهتنم  و 

. نابذبذک مهلوقک  اهریغب  مهضعب و  لاق  هنالبعرقک  ثینات  ءاتب  اعبس  زواجی  دق  جارختساک و  عبس  قالطناک و  تس  یلع  ءاج  لب  زواج 
دبک و دـضع و  سرف و  وحن  هتینبا  هلمج  نم  یه  هعـست و  غلبت  فلاخت  قفاوتب و  رـسکا  مض و  حـتفا و  هیناث  هلوا و  وه  یثالثلا و  رخآ  ریغ  و 
هثالث و غلبت  هرسک  همض و  هلوا و  حتف  عم  هیناث  نیکست  دز  لمهم و  لعف  نا  یتایـس  علـض و  لبا  لیلق  اذه  نا  یتایـس  لئد و  درـص و  قنع و 

. عذج درب  سلف  وحن  ءیش  اهنع  جرخی  الف  هتینبا  معت  مدقت  ام  عم  یه 
مـضب لعف  وه  سکعلا و  لخادـتلا و  نمف  تبث  نا  کبحلا  مضلا و  یلا  رـسکلا  نم  لاقتنالا  لقثل  لمها  یناثلا  مض  لوـالا و  رـسکب  لـعف  و 

لعو تسالل و  مئر  هبیودل و  لئد  هنم  ءاج  امم  لعفب و  لوعفملا  لعف  وه  لعف و  صیصخت  مهدصقل  ءامسالا  یف  لقی  یناثلا  رـسک  لوالا و 
. لعولل

یف دز  هیوبیـس و  رکذ  امک  هیلـصالا  هتینبا  طقف  هذـه  ملع و  فرظ  برـض  وحن  هلوا  حـتف  نم  یثالث  لعف  نم  یناثلا  رـسکا  مض و  حـتفا و  و 
کلذ هب  جـتحا  ام  و  لعافلا . لعف  نم  ریغم  وه  امنا  لصاب و  سیل  هنا  حیحـصلا  هیناـث و  رـسک  هلوا و  مضب  نمـض  وحن  مهـضعب  دـنع  هلوصا 

ناب دودرم  لصالا  دجوی  ثیح  الا  دجوی  نا ال  مزلل  اعرف  ناک  ول  یهزک و  طق  لعافب  اهل  قطنی  مل  لاعفا  تئاج  هنا  نم  ضعبلا 
نع ناوث  کـش  ـال  یه  هوحن و  ریکاذـمک و  درفمب  اـهل  قطنی  مل  عوـمج  تئاـج  دـق  هنا  يرت  ـال  لـصالا ا  نع  عرفلاـب  ینغتـسی  دـق  برعلا 

. تادرفملا
. جرختـساک تس  قلطناک و  سمخ  یلع  ءاج  لب  ادـع  اتـس  امف  هیف  دزی  نا  ثالث و  هلقا  دـبرعک و  دـئاز  نم  ادرج  نا  عبرا  لعفلا  ياهاهتنم  و 

للعف عفلقک و  ثلاثلا  حتف  لوالا و  رسکب  للعف  جربزک و  امهرـسکب  للعف  بلعثک و  ثلاثلا  لوالا و  حتفب  للعف  یه  نازوا  عابر  درجم  مسال 
هاور ثلاثلا  حتف  لوالا و  مضب  للعف  لحطفک  ماللا  دیدشت  یناثلا و  حتف  لوالا و  رسکب  لعف  عم  جلمدک و  امهمضب 

. بلحطک نویفوکلا  شفخالا و 
الللعف يوح  بطحقشک  اهحتف  یلوالا و  ماللا  دیدشت  یناثلا و  لوالا و  حتفب  للعف  نزول  ایواح  هنوک  عمف  ایسامخ  ناک  ناب  مسالا  الع  نا  و 

اضیا یسامخلا  نازوا  نم  اهرسک  یلوالا و  ماللا  دیدشت  یناثلا و  حتف  لوالا و  مضب  للعف  اذک  سلبهقک  عبارلا  رسک  ثلاثلا و  لوالا و  حتفب 
وا داز  اردصم  امه  هدایزلا و  يا  دیزلل  هانرکذ  ام  ریاغ  ام  بعطرقک و  هریخالا  ماللا  دـیدشت  ثلاثلا و  حـتف  لوالا و  رـسکب  للعف  نثعبخک و 

. بدخج قلطنم و  مجنرحم و  طبالع و  هلصا  طبلعک  یمتنا  هوحن  وا  صقنلا 
هوذـح وذـحی و  اذـح  نم  اهطوقـسل  يذـتحا  ات  لثم  دـئازلا  وه  مزلی  يذـلا ال  برـض و  داضک  لصاف  هملکلا  فیراـصت  مزلی  نا  فرحلا  و 
لباقف هملکلا  نزو  یف  لوصالا  یفرـصلا  اهیا  ای  لباق  ماللا  نیعلا و  ءافلا و  یه  فورحلا و  نم  هنمـضت  اـمب  يا  داـضلا  رـسکب  لـعف  نمـضب 

لعفم و مرکم  یف  کلوقک  یفتکا  هظفلب  دـئاز  لعفی و  برـضی  لعف و  برـض  نزو  لق  مـاللاب و  ثلاـثلا  نیعلاـب و  یناـثلا  ءاـفلاب و  لوـالا 
. یتایس امک  ررکملا  لعتفم و  هنزوف  یفطصمک  لاعتفالا  ءات  نم  لدبملا  ینثتسی 

دئازلا فرحلا  کی  نا  للعف و  هنزو  لقف  قتـسف  فاق  للعف و  هنزو  لقف  رفعج  ءارک  یقب  هثـالث  دـعب  لـصا  اذا  نازیملا  یف  مـاللا  فعاـض  و 
. لعف فورح  نم  فرحب  هلباقت  ناب  لصالل  ام  نزولا  یف  هل  لعجاف  ندودغا  لاد  تیتلح و  ءاتک  لصا  فعض 

رسکب ململک  هثلاث  طاقسا  حص  ام  یف  تباث  فلخلا  اهنم و  ءیش  طاقسا  حصی  هنال ال  هوحن  مسمس و  فورح  لیصاتب  مکحا  و 
فورح اذه و  لصا  نییرـصبلا  هیقب  لدبم و  ریغ  دـئاز  جاجزلا  یناثلل و  لثامم  فرح  نم  لدـبم  دـئاز  ثلاثلا  نویفوکلاف  فکفک  ثلاثلا و 

: وه تیب و  یف  تارم  عبرا  فنصملا  اهعمج  هرشع  هدایزلا 
هسنا موی  الت  میلست  ءانه و  »

« لیهست ناما و  لوئسم  هیاهن 
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. لاق فلا  فالخب  بجاح  فلاک  نیم  ریغب  دئاز  بحاص  نیلصا  نم  رثکا  فلاف 
نا نیلصا  نم  رثکا  ابحص  اذا  نیدئاز  نانوکی  واولا  اذک و  ایلا  و 

مل ناف  زوجع  رهوج و  بیـضق و  فریـص و  وحن  عراضملا  ریغ  یف  لوصا  هعبرا  لبق  ءاـیلا  ـال  اـقلطم و  واولا  ردـصت  مل  نیررکم و  اـعقی  مل 
ءایلا وا  لتنروک  واولا  تردصت  وا  توص  ینعمب  اعوعو  رئاطل و  ؤیؤی  یف  امه  امک  نیررکم  اعقو  وا  طوس  تیبک و  نیلصا  نم  رثکا  ابحـصی 

. نالصاف روعتسیک  لوصا  هعبرا  لبق 
ققحتی مل  هثالث  وا  هعبرا  اقبـس  وا  اقبـسی  مل  ناف  عذجم  عبـصاک و  اققحت  اهلیـصات  طقف  هثالث  اقبـس  نا  نیدئاز  نانوکی  میم  زمه و  اذکه  و 

. نالصاف اهتلاصا 
طقف نافرح  اهلبق  فلا  دعب  عقو  ناف  ءابلع  ءارمحک و  فدر  اهظفل  نیلـصا  نیفرح  نم  رثکا  فلا  دعب  عقو  اذا  ادئاز  نوکی  رخآ  زمه  كاذک 

. لصاف ءامسک 
یف انکاس  ناک  اذا  نونلا  ناجه و  ناهر و  فالخب  نامدنک  نیلـصا  نم  رثکا  اهلبق  فلا  دعب  عقو  اذا  ادئاز  نوکیف  زمهلاک  رخالا  یف  نونلا  و 

رفنضغ وحن  طسولا 
. ربنع وحن  طسولا  یف  وا ال  قینرغ  وحن  اکرحتم  ناک  اذا  ام  فالخب  هدایز  یطعا  یفک و  هلاصا  دسالل 

مینـست و جارختـساک و  امهنم  فرـص  ام  لیعفتلا و  لاعفتـسالا و  وحن  برـضتک و  هعراـضملا  هملـسمک و  ثیناـتلا  یف  هدـئاز  نوکت  اـتلا  و 
. اهنم فرص  ام  دعابتلا و  عامتجالا و  جرحدتلا و  ملعتلاک و  هعواطملا 

. لاعفتسالا یف  هدئاز  نیسلا  نوکت  همتت :
تاهمالا و یف  هضقی و  مل  هرت و  مل  موزجملا  لعفلا  یف  هم و  ءیجم  تئج  هملک و  هرورجملا  هیماهفتـسالا  ام  یف  افقو  هدـئاز  نوکت  ءاهلا  و 

. لسیط یف  کلانه و  کلذ و  وحن  هرهتشملا  هراشالا  یف  هدئاز  نوکت  ماللا  قارها و 
لظنح و ینون  هدایزب  مکحیف  تلبق  تنیب  ناف  قاقتشا  نم  هتدایز  یلع  هجح  نیبت  مل  نا  هانیب  امک  تبث  دیق  الب  هدایز  یفرـصلا  اهیا  ای  عنما  و 

یتزمه عرزلا و  لبسا  لبالا و  تلظحک  یف  امهطوقسل  لبنس 
هصالدلا و طبحلا و  لومشلا و  یف  اهطوقسل  عاطسا  سومدق و  ینیـس  تیرفع و  توکلم و  يءات  منبا و  صمالد و  یمیم  اطنبحا و  لامش و 

هعاطلا مدقلا و  رفعلا و  کلملا و  هونبلا و 

لصولا ةزمه  ةدابز  یف  ّلصف 

ُُتبثی ّقباس ال  ّزمه  لصولل 
اوتبثتساک هب  َيُِدتبا  اذإ  الإ 

یلع يوتحا  ٍضام  ٍلعفل  وهو 
یلجنا وحن  ٍۀعبرأ  نم  رثکأ 

اذک هنم و  ِردصملا  رمألاو و 
اذفناو ِضماو  َشخاک  یثالثلا  ُرمأ 

عِمُس ٍمنبا  ٍنبا  ٍتسا  ٍمسا  یفو 
عبت ٍثینأتو  ئرماو  نینثاو 

ُلدُبیو اذک  لأ  ُزمه  ُنُْمیاو 
ُلَّهُسی وأ  ماهفتسالا  یف  ًاّدم 
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لصولا هزمه  هدایز  یف  لصف 
لب یعابر  یثالث و ال  ضامل  اقلطم و ال  عراضمل  نوکی  وه ال  اوتبثتساک و  کلذل  هب  ءیج  هنال  هب  يدتبا  اذا  الا  تبثی  قباس ال  زمه  لصولل 
اذک اجارختـسا و  ءالجنا و  جرختـسا و  لجنا و  وحن  هنم  ردصملا  رمالا و  جرختـسا و  یلجنا و  وحن  هعبرا  نم  رثکا  یلع  يوتحا  ضام  لعفل 

سقی مل  ظـفحف و  عمـس  میم  هیلع  تدـیز  نبا  وه  منبا و  نبا و  زجعلا و  وه  تسا و  مسا و  یف  وه  اذـفنا و  ضما و  شخاـک و  یثـالثلا  رما 
نا یغبنی  ماشه و  نبا  لاق  مسقلا  یف  نمیا  یف  هارما و  ناتنثا و  هنبا و  یه  عبت و  هثالثلا  هذـهل  ثینات  ءيرما و  نینثا و  یف  اضیا  عمـس  هیلع و 
اذـه یلع  تلق و  میملا  تدـیزف  نبا  وه  منبا  مهباوج و  یف  انلق  ماللا  تفذـحف  نمیا  یه  اولاق  ناـف  نمیا  یف  هغل  میا  هلوصوملا و  لا  اودـعی 

یف مدقت  امک  عطق  هنا  لوقی  لیلخلا  هیوبیـس و  بهذمل  رایتخا  اذه  لصو و  يا  اذک  هفرعملا  لا  زمه  ملعاف . هیف  هغل  ما  اضیا  اودعی  نا  یغبنی 
اهزمه فلاخی  انیبم و  هباب 

: وحن لهسی  وا  ماعنالا  نیرکذلآ  وحن  ماهفتسالا  یف  ادم  لدبی  هنا  یف  هلبق  ام 
تدعابت بابرلا  راد  نا  قحلا  »

« رئاط کبلق  نا  لبح  تبنا  وا 

لادبإلا

ایطوم تأده  لادبإلا  ُُفرحأ 
ایو ٍواو  نم  ةزمهلا  لدبأف 
یف َدیز و  ٍِفلأ  رثا  ًارخآ 
یفتقا اذ  ًانیع  َّلعأ  ام  لعاف 
دحاولا یف  ًاثلاث  َدیز  ُّدملاو 
دئالقلاک لثم  یف  يُری  ًازمه 
افنتکا نینّیل  یناث  كاذک 
افّین ٍعمجک  لعافم  َّدم 

ّلِعأ امیف  ای  زمهلا  َّدُرو  حتفاو 
لِعُج ٍةواره  یف  ًامال و 

َّدُر نیواولا  لّوأ  ًازمهو  ًاواو 
ُّدشألا َیفُوو  هبش  ریغ  ءدب  یف 

نم نیزمهلا  َیناث  لِدبا  ًاّدمو 
نمتئاو رثآک  ْنُکسی  نا  ٍۀملک 

ِبُلق ٍحتف  وا  ٍّمض  رثا  حتُفی  نإ 
بلقنی ٍرسک  رثإ  ءایو  ًاواو 

ُّمُضی ام  اذک و  اقلطم  رسکلا  وذ 
ُّمتأ ًاظفل  نکی  مل  ام  رصأ  ًاواو 

ُّمؤأو اج  ًاقلطُم  ًءای  كاذف 
مأ هیناث  یف  نیهجو  ُهوحنو 
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الت ًًارسک  ًاِفلأ  بلقا  ًءایو 
العفا اذ  ٍواوب  ٍریغصت  َءای  وأ 

وأ ثینأتلا  ات  لبق  وأ  ٍرخآ  یف 
اوأر ًاضیأ  اذ  نالعف  یتدایز 

لعفلا ًانیع و  ِّلتعملا  ردصم  یف 
لَوِحلا ُوحن  ًابلاغ  ّحیحص  ُهنم 

نکس وأ  َّلِعأ  ٍنیع  يذ  ُعمجو 
ّنع ثیح  هیف  لالعإلا  اذب  مکحاف 

لَِعف یف  ًۀلعف و  اوحَّحصو 
لَیِخلاک یلوأ  ُلالعإلا  ناهجو و 

بلقنا ای  ٍحتف  دعب  ًامال  واولاو 
بَجَوو نایضری  نایطعملاک 

ِفلأ نم  َّمض  دعب  ٍواو  ُلادبإ 
فُرتعا اهل  اذب  ٍنقومک  ایو 

امک ٍعمج  یف  ُمومضملا  ُُرسُکیو 
امیهأ عمج  دنع  ّمیه  ُلاُقی 

یتم ایلا  َّدُر  َّمّضلا  َرثا  ًاواوو 
ات لبق  نم  وا  ٍلعف  مال  یفلأ 

هردقک یمر  نم  ٍناب  ءاتک 
هَرَّیص ناُعبَسک  اذإ  اذک 

ًافصو یَلعِفل  ًانیع  نکت  نإو 
یفُلی مهنع  نیهجولاب  كاذف 

لصف
لدب واولا  یتأ  ًامسا  یلَعف  ِمال  نم 

اذ اج  ًابلاغ  يوقتک  ٍءای 
ًافصو یلُعف  مال  ءاج  سکعلاب 

یفخی ًاردان ال  يوصق  ُنوکو 
لصف

ایو ٍواو  نم  قباسلا  نکْسَی  نإ 
ایزع ٍضورع  نم  الصتاو و 

امغدُم نِبلقا  واولا  َءایف 
امسُر دق  ام  ریغ  یطعُم  َّذشو 

لِصأ کیرحتب  ٍءای  وا  ٍواو  نم 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 891 

http://www.ghaemiyeh.com


لصّتُم ٍحتف  دعب  لِدبا  ًاِفلأ 
ّفک َنِّکُس  نإ  یلاتلا و  كِّرُح  نإ 

ّفُکی یه ال  ماللا و  ِریغ  لالعإ 
ِفلأ ریغ  ٍنکاسب  اهلالعإ 

ِفلأ دق  اهیف  ُدیدشتلا  ءای  وأ 
الِعفو ٍلَعف  ُنیع  ّحصو 
الوحأو ٍدَیغأک  ِلَعفأ  اذ 

لعتفا نم  ّلعافت  ِْنبی  نإو 
ّلُعت مل  تَِملَس و  ّواو  ُنیعلاو 
قُِحتسا ُلالعإلا  اذ  نیفرحل  نإو 
قِحی دق  ّسکعو  ّلّوأ  َحِّحُص 
ام َدیز  دق  ُهرخا  ام  ُنیعو 

املسی نأ  بجاو ? َمسالا  ُّصخی 
اذإ َنونلا  ًامیم  بلقا  ای  لبقو 

اذبنا ّتب  نمک  ًانّکسم  ناک 
لصف

نم کیرحتلا  ِلقنا  َّحص  ٍنکاسل 
ِنبأک لعف  نیع  ٍتآ  ٍنیل  يذ 

ٍبُّجعت و ال َلعف  نکی  مل  ام 
الِّلُع ٍمالب  يوهأ  وأ  َّضَْیباک 

ُمسا لالعالا  اذ  یف  ٍلعف  ُلثمو 
ُمسو هیفو  ًاعراضم  یهاض 

لاعفملاک حِّحص  ّلَعفِمو 
لاعفتساو لاعفإلا  ِفلأو 

ضَوِع مزلا  اتلاو  لالعإلا  اذل  لزأ 
ضَرع امَّبُر  لقّنلاب  اهفذحو 

نم فذحلا و  نم  ٍلاعفإل  امو 
نَمق اضیأ  هب  ّلوعفمف  ٍلقن 

ردنو ٍنوصمو  ٍعیبم  ُوحن 
رهتشا ایلا  يذ  یف  واولا و  يذ  حیحصت 

ادع وحن  نم  لوعفملا  حِّحصو 
ادوجألا َّرحتت  مل  نا  للعأو 

نِم ُلوُعفلا  اج  نیهجو  اذ  كاذک 
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ّنعی ٍدرف  وا  ٍعمج  مال  واولا  يذ 
مُِّون یف  ٍمَّین  ُوحن  عاشو 
یُمن ُهذوذش  ٍماَُّین  وحنو 

لصف
الدبأ ٍلاعتفا  یف  اتاف  نیللا  وذ 

الکتئا وحن  زمهلا  يذ  یف  ّذشو 
قبطُم َرثإ  َّدُر  ٍلاعتفا  اتاط 

یقب ًالاد  رِکَّداو  ددزاو  َناَّدا  یف 
لصف

دَعوک نم  ٍعراضم  وا  ٍرمأ  اف 
درَّطا كاذ  ٍةدعک  یف  فِذحا و 
یف َّرمتسا  ََلَعفأ  زمه  ُفذحو 

فصَّتُم ْیتینبو  ٍعراضم 
الِمعتسا ُتِللَظ  یف  تلَظو  تلِظ 
الُِقن َنرَََقو  َنرِرقا  یف  َنِرقو 

لادبالا باب  اذه 
هعـست تراصف  همعن  همحر و  وحن  یلع  فقولا  یف  ءاتلا  نم  لدـبت  اهنا  مدـقت  ءاهلا و  انه  داز  هیناـمث و  لیهـستلا  یف  اهدـع  لادـبالا  فرحا 

ءاسک ءادر و  وحن  دـیز  فلا  رثا  ارخآ  امهنم  لک  نوک  لاح  ای  نم  واو و  نم  الدـب  اهلعجا  ياهزمهلا  لدـباف  ایطوم  تادـه  کلوق  اـهعمجی 
نیابت نواعت و  فالخب 

. فلالا هلاصال  يآ  واو و  وحن  فلالا و  اهولت  مدعل  یبظ  وزغ و  وحن  امهفرطت و  مدعل 
وحن تلتعا  نا  هنیع و  لعت  مل  ام  فالخب  لئاق  عئابک و  یفتقا  ءای  نم  واو و  نم  هزمهلا  لادـبا  يا  اذ  انیع  لعا  لـعف  يا  اـم  لـعاف  مسا  یف  و 
دملا هلع و  فرح  اهنوک  لالتعالا  کلذ و  وحن  بلق و  فذـح و  نم  اـهمکح  هملکلا  ءاـطعا  لـالعالا  رواـع و  وهف  روع  نیاـع و  وهف  نیع 
وحن دزی  مل  يذلا  فالخب  زئاجعلا  فئاحـصلا و  دـئالقلاک و  لثم  لعافم  یلع  هعمج  یف  لادـبالاب  يری  ازمه  دـحاولا  یف  اثلاث  دـیز  يذـلا 

بواثم هبوثم و  ریاسم و  هریسم و  زوافم و  هزافم و 
فئاین و یلع  افین  صخـش  عمجک  امهطـسوت  هدعب و  رخالا  هلبق و  امهدحا  عقو  يا  لعافم  دم  افنتکا  نینیل  نیفرح  یناث  ازمه  لدبی  كاذک 

زمهلا در  حتفا و  هیفاکلل و  اعبتـصخشب  يونملا  فوذحملا  عمج  لعاف  تردق  سیواوط و  وحن  فالخب  دئایـس  یلع  دیـس  لئاوا و  یلع  لوا 
ءایلا تبلقناف  هحوتفم  ءای  هزمهلا  تلدباف  یئاضق  اهلصا  ایاضق  هیضقک و  هنم  امال  لعا  امیف  ای  لعافم  دم  نیفنتکملا  نینیللا  یناث  نم  لدبملا 

. اهلبق ام  حاتفنا  اهکرحتل و  افلا  هفرطتملا 
هرکیف اءاره  ریصیف  قبـس  امل  افلا  ءایلا  بلقتف  لاقثتـسالل  هزمهلا  حتفتف  یئاره  ریـصی  ذئنیح  هنال  اواو  لعج  عمج  اذا  هواره  لثم  یف  هزمهلا  و 

لصاواک و دـشالا  یفوو  هبـش  ریغ  هملک  ءدـب  یف  نییلاوتم  اناک  اذا  در  نیواولا  لوا  ازمه  يواره و  لیق  رکذ و  ام  هب  لعفف  لاـثمالا  عاـمتجا 
. ازمه دری  الف  یفاو  هلصا  ذا  لعاف  فلا  نع  هبلقنم  هیواو  یناث  ام  لک  وه  یفوو و  هبش  ءدب  یف  ناک  اذا  ام  فالخب  لصاوو  هلصا 

نمتئا رثاا و  هلـصا  رثاک  اهلبق  یتلا  هکرحلا  سنج  نم  نوکی  دـملا  مث  زمهلا  کلذ  نکـسی  نا  هملک  نم  نیزمهلا  یناث  لدـبا  ادـم  و  لـصف :
رثا ناک  نیزمهلا و  یناث  حتفی  نا  هلوقب  هیلا  راشا  الیـصفت  هریغ  یف  نال  نوکـسلاب  زمهلا  دـیق  راثئا و  هلـصا  راثیا  نمتوا و  اهلـصا  ءاتلا  مضب 
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میاک بلقنی  رسک  يذ  رثا  حوتفملا  ناک  نا  ءای  مدآ و  هلصا  مداوا  ذخآ و  هلصا  ذخاواک  اواو  بلق  حتف  وا  مض  يذ  زمه 
اقلطم رـسکلا  وذ  زمهلا  ءای و  هزمهلا  تلدـبا  مث  ماغدالا  یلا  الـصوت  هزمهلا  یلا  یلوالا  میملا  هحتف  تلقنف  ممئا  هلـصا  مالا  نم  عبـصا  لاثم 

. مالا نم  دمثالا  لاثم  میا  همیا و  نئی و  هلعجا  ياهنیاک  ءای  بلقنی  يا  اذک  رسک  وا  حتف  وا  مض  رثا  ناک  ءاوس 
عمج بوا  مالا و  نم  ملبا  لاثم  مواک  هملکلا  رخآ  یف  نکی  مل  ناب  متا  اظفل  نکی  مل  ماد  ام  اقلطم  رـصا  اواو  نیتزمهلا  یناث  نم  مضی  اـم  و 

یئرقلاک اج  نوکس  اذک  رسک و  وا  حتف  وا  مض  رثا  ناک  ءاوس  اقلطم  ءای  كاذف  ظفللا  متا  ناک  نا  مالا  نم  ءابلا  مضب  عبـصا  لاثم  موا  با و 
رفعج نثرب و  هلثما  يارق  یئرقلا و  يارقلا و  و 

یف افلا و  هبولقم  یناثلا  یف  ضاق و  ءایک  اهنال  هنکاس  ثلاـثلا  یف  اـهلبق و  اـم  نوکـسل  هملاـس  ریخـالا  یف  ءاـیلا  ءرقلا و  نم  رطمق  جربز و  و 
مومـضم یناثلا  حوتفم و  لوالا  نیزمه  يذ  لک  وه  هوحن و  مؤا و  هرـسک و  اهلبق  همـضلا  لادبا  اهنیکـست و  نم  دـیاب  لعف  ام  اهب  لعف  لوالا 

. دصقا يا  ماهیناث  یف  حیحصتلا  بلقلا و  نیهجو 
یف تناک  نا  العفا  ءای  بلقلا  يا  اذ  واوب  لیزغ  لازغک و  ریغصت  ءای  الت  وا  حیبیصم  حیباصم و  حابصمک و  الت  ارـسک  افلا  بلقا  ءای  و  لصف :

ناوضرلا نم  وه  ذا  وضر  هلصا  یضرک  رسک  دعب  رخآ 
فلالا و امه  نالعف و  یتدایز  لبق  تناک  وا  وجشلا  نم  وه  ذا  هوجش  هلصا  هیجشک  ثیناتلا  ات  لبق  تناک  وا  ضوعک  اطـسو  هعقاولا  فالخب 

امایـص ماصک  لاعفب  نوزوملا  نم  انیع  لتعملا  لعفلا  ردصم  یف  هئیجم  اوار  اضیا  ءای  واولا  بلق  يا  اذ  وزغلا . نم  نارطق  لاثم  نایزغک  نونلا 
لوحلا وحن  ابلاغ  حیحـص  انیع  لتعملا  نم  ياهنم  لعفلا  هلاق و  امک  لاعف  ریغب  نوزوملا  اذاول و  ذوالک  التعم  ناـک  نا  ححـصملا و  فـالخب 

. لاح ردصم 
بوث راید و  راد و  وحن  نع  ثیح  هیف  ءای  واولا  بلق  يا  لالعالا  اذب  مکحاف  فلا  هالت  نکس و  وا  لعا  نیع  يذ  مسا  عمج  و 

هزوک زوک و  اولاقف  هلعف  اوححص  لاق و  امک  فلا  عمجلا  یف  هلتی  مل  يذلا  نکاسلا  لاوط و  لیوطک و  ححصملا  نیعلا  يذ  فالخب  بایث  و 
. جوح هجاح و  حیحصتلا  نم  هلیح و  عمج  لیحلاک  یلوا  لالعالا  حیحصتلا و  لالعالا و  ناهجو  لعف  یف  و 

واو لادبا  بجو  ناوضری و  هلـصا  نایـضری  اذک  ناوطعملا و  هلـصا  نایطعملاک  بلقنا  ای  حتف  دـعب  اعقاو  ادـعاصف  اعبار  امال  ناک  نا  واولا  و 
عیوبک فلا  نم  الدب  اهذخا  يا  مض  دعب 

هکرحتملا فالخب   c نیقیلا نم  هنال  نقیم  هلصا  ذا  فنـصملا  لاثمک  فرتعا  اهل  اواو  بلقلا  يا  اذب  نقومک  عمج  ریغ  یف  هدرفم  هنکاس  ای  و 
هنکاسلا ءایلا  لبق  مومضملا  رسکی  لاق و  امک  هرـسک  اهلبق  همـضلا  بلق  وه  رخآ و  مکح  اهل  عمج  یف  هنئاکلا  ضیحک و  همغدملا  مایهک و 

یفلا وا  یهن  هلـصا  هلقع  ياهیهن  لمک  اذا  لجرلا  وهنک  لعف  مال  یفلا  یتم  ایلا  در  مضلا  رثا  اواو  امیها و  عمج  دنع  میه  لاقی  امک  عمج  یف 
هیمرم لصالا  هومرم و  لوقی  هناف  هردقمک  یمر  نم  ناب  ءاتک  ثیناتلا  ءات  لبق  نم  مسا  مال 

ءایلا نکت  نا  نایمر و  لصالا  ناومر و  لوقی  هناف  یمر  نم  هانب  ياهریـص  ءابلا  مضب  ناعبـسک  ینابلا  اذا  مض  رثا  اهعوقول  اواو  ءایلا  درت  اذـک 
یسیک یسوکک و  یفلی  مهنع  هرسک  ذئنیح  همضلا  بلق  حیحصتلا و  لالعالا و  نیهجولاب  كاذف  افـصو  اهنوک  لاح  ءافلا  مضب  یلعفل  انیع 

هرجشل یبوطک  لالعالا  الا  هیف  زوجی  الف  امسا  یلعف  فالخب  سیکا  ثنؤم 
یلعف فالخب  تیقو  نم  هنال  ایقت  هلـصا  يوقتک  ءای  لدـب  واولا  یتا  امـسا  هنوک  لاح  ءافلا  حـتفب  یلعف  مـال  نم  لادـبالا  نم  عون  یف  لـصف :
نایتا وه  ءایلا و  لدـب  واولا  نایتا  سکعب  يا  سکعلاب  هحئار  ینعمب  ایر  وحن  نم  زارتحا  امئاد  لدـبلا ال  اذ  اـج  اـبلاغ  هلوق  ایدـصک و  افـصو 

یلع یفخی  اردان ال  ححصملا  فصولا  يوصق  نوک  يوزحک و  امسا  هفالخب  ایلعلاک  افصو  هنوک  لاح  مضلاب  یلعف  مال  ءاج  واولا  لدب  ءایلا 
نفلا لها 

امغدم نبلقا  واولا  ءایف  ایرع  نوکسلل  وا  قباسلل  ضورع  نم  هدحاو و  هملک  یف  الـصتا  ای و  واو و  نم  قباسلا  نکـسی  نا  هنم  عون  یف  لصف :
ففخم هیورک  اضراع  نوکـسلا  وا  قباسلا  ناک  وا  دـفاو  ینباک  الـصتی  مل  اذا  ام  فالخب  نویه  هلـصا  نیهک  يرخـالا  ءاـیلا  یف  بلقلا  دـعب 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 894 

http://www.ghaemiyeh.com


. يوق ففخم  يوق  هیؤر و 
ءایلا بلقب  لالعالا  نویض و  مهلوق  یف  طورشلا  ءافیتسا  عم  هکرت  هیر و  مهلوق  نم  قباسلا  ضراعلا  لالعالاک  امسر  دق  ام  ریغ  یطعم  ذش  و 

. رکنملا نع  وهن  وه  مهلوق  یف  اواو 
عاب لاقک و  امهل  یلاتلا  كرح  نا  لصتم و  حـتف  دـعب  اعقو  نا  لدـبا  افلا  الـصا  ناـک  يا  لـصا  کـیرحتب  نیکرحتم  واو  وا  ءاـی  نم  لـصف :
ریغ دـعب  اعقو  وا  ماوت  لئیج و  یففخم  موت  لیجک و  ضراع  کیرحتب  اکرح  وا  لوقلا  عیبلاک و  اکرحی  مل  اذا  ام  فالخب  لوق  عیب و  لصالا 

نایبک ماللا  ریغ  واو  وا  ءای  لالعا  فک  نکـس  نا  هلوقب و  هرکذ  امک  اهیلات  كرحی  مل  وا  قمو  دیزی  ناک  لصفنم  حتف  دعب  وا  ضوعک  حـتف 
نوشخیک و فلا  دـق  اهیف  دـیدشتلا  ءای  وا  فلا  ریغ  اهدـعب  عقی  نکاسب  افلا  اهلادـباب  اهلالعا  فکی  واولا ال  وا  ءایلا  ماللا  يا  یه  لیوط و  و 

هددشملا ءایلا  ناوزن و  نایلغک و  فلالا  نکاسلا  فالخب  نینکاسلا  ءاقتلال  هفوذحم  هلدـبملا  فلالا  نووحمی و  نویـشخی و  لصالا  نوحمی 
. يولع يونغک و 

هردصمک و يا  دیغاک  لعفا  یلع  لعاف  مسا  اذ  امهنم  لک  نوک  لاح  اهرـسکب  العف  یلع  ضام  نیعلا و  حتفب  لعف  یلع  ردصم  نیع  حص  و 
. لوح وه  هیضام و  وا  لوح  وه  هردصم و  يا  الوحا  وحن  دیغ و  وه  هیضام و  دیغ و  وه 

ینعمب اوروتجاک  لعت  مل  نا و  باوج  تملـس  واو  نیعلا  نا  لاحلا  لـعتفا و  ظـفل  نم  كراـشتلا  وه  هاـنعم و  يا  لـعافت  رهظی  يا  نبی  نا  و 
. اوعاتباک ءای  نیعلا  تناک  اذا  ام  دوتقا و  بیترا و  لصالا  داتقا و  باتراک و  لعافتلا  هیف  رهظی  مل  اذا  ام  فالخب  اورواجت 

كرحت ناب  قحتسا  لالعالا  اذ  هملکلا  یف  نیلتعم  نیفرحل  نا  و 
هیاغلاک و قحی  دـق  یناثلا  حیحـصت  لوالا و  لالعا  وه  سکع و  يوهلا و  ایحلا و  يوحلاک و  ناث  لعا  لوا و  ححـص  هلبق  اـم  حـتفنا  لـک و 

. هیاثلا
امیم بلقا  اب  لبق  و  يروصلا . يدیحلا و  نالوجلا و  نامیهلاک و  لالعالا  نم  املـسی  نا  بجاو  مسالا  صخی  ام  هیف  دیز  دق  هرخآ  ام  نیع  و 

هحرطا کعطق  نم  يا  اذبنا  تب  نمک  نیتملک  وا  هملک  یف  اناک  ءاوس  انکسم  ناک  اذا  نونلا 
ماقا مقا و  نباک و  لعف  نیع  تآ  نیل  يذ  نم  کیرحتلا  لقنا  حـص  نکاسل  حیحـصلا  نکاسلا  یلا  لتعملا  كرحتملا  هکرح  لقن  یف  لصف :

وا ضیباک  افعاضم  هب و ال  موقا  هموقا و  امک  بجعت  لعف  نکی  مل  ماد  ام  اذـه  مث  عیابک  لـتعا  نکاـس  فـالخب  موقا  موقا و  نیبا و  لـصالا 
هـضاضبلا نم  ضابب  هسابتلا  نع  یناثلل  انوص  لیـضفتلا و  لعفا  ههبـش  یلع  لوالل  المح  لقن  ـالف  ناـک  ناـف  ـاللع  مـالب  وه  اـمم  يوها  وحن 

فذحل
. لالعالا یلاوت  نع  ثلاثلل  ءابلا و  کیرحتب  ءانغتسالل  هفلا 

عیببتک هتدایز  وا  هنزو  اما  هتامالع  نم  همالع  يا  مسو  هیف  اـعراضم و  یهاـض  مسا  بلقلا  هبقعملا  لـقنلا  وه  لـالعالا و  اذ  یف  لـعف  لـثم  و 
يواحلا فالخب  موقم  هلصا  ماقم  عیبت و  هلصا  عیبلا  نم  ءیلحت  لاثم 

. كاوسملا لوقملاک و  لاعفملاک  ححص  لعفم  لاق و  امک  هعراضملا  ریغ  فالخب  دوسا  ضیباک و  هتدایز  هنزول و 
یقتلاف افلا  تبلقناف  فاقلا  یلا  واولا  هکرح  تلقن  ماوقتـسا  ماوقا و  لصالا  هماقتـسا  هماقاک و  لـالعالا  اذـل  لزا  لاعفتـسا  لاـعفالا و  فلا  و 

هینبا یف  کلذ  مدقت  ضرع و  امبر  برعلا  نع  لقنلاب  اهفذـح  فلالا و  نم  ضوع  مزلا  اتلا  لاق و  امک  ءاتلا  هتقحل  مث  رکذ  ام  لعفف  نانکاس 
. رداصملا

ام یلا  واولا  ءایلا و  هکرح  تلقن  نووصم  عویبم و  لـصالا  نوصم  عیبم و  وحن  نمق  اـضیا  هب  لوعفمف  لـقن  نم  فذـحلا و  نم  لاـعفال  اـم  و 
یقتلاف امهلبق 

دووقم و سرف  لیقف  واولا  يذ  لوعفم  حیحـصت  ردن  اواو و  هئای  بالقنا  مهتهارکل  هرـسک  عیبم  همـض  تبلق  امهیف و  واولا  تفذـحف  نانکاس 
. عویبم لیقف  حیحصتلا  رهتشا  ایلا  يذ  یف 
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رحتت مل  نا  لـلعا  ودـعم و  هیف  لـقف  دوجـالا  تیرحت  نا  ادـع  وحن  واولاـب  مـاللا  لـعملا  نیعلا  حوتفملا  لـعف  نم  ینبملا  لوعفملا  ححـص  و 
لالعالا حیحصتلا و  نیهجو  اذ  كاذک  یمرمک  ءایلاب  ماللا  لتعملا  یضرمک و  اهروسکم  لعف  نم  ینبملا  فالخب  يدعم  هیف  لقف  ادوجالا 

بحاص ینعمب  اذ  و 
. هینایب انه  نم  یتع و  ولع و  وبا و  یصعک و  نعی  درف  وا  عمج  مال  تناک  ءاوس  واولا  يذ  نم  مضلاب  لوعفلا  اج  هلوق  هلماع  لاح 

نفلا لهال  بسن  يایمن  هذوذش  ماون  یف  ماین  وحن  لصالا و  وه  يذلا  مون  یف  لالعالاب  مین  وحن  عاش  و 
لادبالا نم  رخأ  عون  یف  لصف 

اذـک لصتوا و  رـستا و  لصالا  لصتا  رـستاک و  الدـبا  لاـعتفا  یف  اـت  هلوق  یف  لـماعلا  لدـباب  هنع  ربخملا  ءادـتبملاوذ  نم  لاـح  نیللاوذ ف 
یف زمهلا  يذل  لاثمف  لکالا  نم  لعتفا  الکتئا  وحن  هلوق  اما  رزتیا و  حیصفلا  رزتاک و  زمهلا  يذ  لاعتفا  یف  ءات  ءافلا  لادبا  ذش  امهفیراصت و 

هیف نحن  امم  سیل  هلمجلا و 
ءاطلا و داضلا و  داصلا و  یه  قبطم و  فرح  رثا  عقو  اذا  ءاط  لاعتفا  ءات  ریـص  ینعمب  در  هلوقل  لوا  لوعفم  لاعتفا  ات  ناث  لوعفم  ًًاءاط  لـصف :

لصا ذا  راص  يا  یقب  الاد  هناف  رکدا  ددزا و  نادا و  وحن  لاذ  وا  ياز  وا  لاد  رثا  یف  عقو  ناف  ملطضا  نعطا و  برطضا و  یفطـصاک و  ءاظلا 
رکتذا دتزا و  ناتدا و  هلثمالا  هذه 

فذحلا یف  لصف 

ارخآ و ءاهلا  هنع  ضوع  درطا و  فذـحلا  كاذ  هدـعک  هردـصم  یف  دـع و  دـعی  لقف  فذـحا  دـعوک  ءافلا  لتعم  نم  غاصم  عراضم  رما  اـف 
ادرط هیلع  هلومحم  مرکن  مرکت و  مرکی و  نیتزمهلا و  عامتجال  فذـحلا  یف  لصالا  وه  مرکاک و  هنم  عراضم  یف  رمتـسا  لعفا  زمه  فذـح 

بابلل
اهحتفب و تللظ  یف  اهرسکب  تلظ  ءاظلا و  حتفب  تلظ  مرکم . مرکمک و  هنم  لوعفملا  لعافلا و  یمسا  يا  داصلا  رـسکب  فصتم  یتینب  یف  و 

اهتکرح لقن  دعب  نیعلا  فذح  یلع  یناثلا  المعتسا  كرحتملا  ریمضلا  یلا  دنسملا  نیعلا  روسکملا  فعاضملا  یـضاملا  یلوالا  ماللا  رـسک 
. مامتالا نم  لصالا  هناف  ثلاثلا  اما  لقن و  اهفذح و ال  یلع  لوالا  ءافلا و  یلا 

یف مدقت  ام  سایق  یلع  فاقلا  یلا  اهتکرح  لقن  دعب  اهفذح  یلع  یلوالا  ءارلا  رسکب  نررقا  یف  فاقلا  رسکب  نرق  لمعتسا  و 
نبا هلقن  القن  نررقا  یف  فاقلا  حـتفب  نرق  دـیعبف و  ءارلا  هرـسک  لـقن  مث  هیناـثلا  فوذـحملا  نا  حارـشلا  ضعب  لوق  اـما  رهظی و  اـمیف  تللظ 

نوقابلا ارق  رسکلاب  بازحالا و  نکتویب  یف  نرق  یلاعت و  هلوق  یف  مصاع  عفان و  هب  ارق  عاطقلا و 

ماغدإلا

یف نیَکرُحم  ِِنیلثِم  لوأ 
ِففُص لثِمک  مِغدا ال  ٍۀَملِک 

َبََبلو ٍلَلِکو  ٍُللُذو 
یبا صصخاک  ٍسَّسُجَک و ال  الو 

للأ یف  َّذشو  ٍٍللیهک  الو 
ِلِبقَف ٍلقنب  ّکف  ِهوحنو 

رذح نود  مغّداو  ککفا  ییحو 
رتتساو یلجتت  ُوحن  كاذک 
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رصتُقی دق  يُِدتبا  نیءاتب  امو 
رَبِعلا نَّیَبکات  یلع  هیف 

نکَس هیف  ّمغدُم  ُثیح  َّکفو 
نرتقا عفّرلا  رَمضُمب  هنوکل 

یف هتللح و  ام  تللح  ُوحن 
یفق ّرییخت  مزجلا  هبشو  ٍمزج 
مزتلا بُّجعتلا  یف  لَعفأ  َّکفو 
ُمله یف  ًاضیأ  ُماغدإلا  مزتلاو 

لمک دق  ُتِینُع  ِهعمجب  امو 
لمتشا تاّمهملا  َّلُج  یلع  ًامظن 

ۀصالخلا ۀیفاکلا  نم  یصحأ 
هصاصخ الب  ًینغ  یضتقا  امک 

یلع ًایلصم  هللا  دمحأف 
السرُأ ٍّیبن  ریخ  ٍدَّمحم 

ةرربلا مارکلا  َّرغلا  هلآو 
ةریخلا نیبختنملا  هبحصو 

ماغدالا باب  اذه 
نییرصبلا و هرابع  هیوبیس  هب  ربع  امک  دیدشتلاب  ماغدالا  نا  نییفوکلا و  هرابع  هنا  شیعی  نبا  لاق  نا  فیفختلل و  اراثیا  هب  ربع  لادلا  نوکـسب 

درک ابوجو  یناثلا  یف  هنیکست  دعب  مغدا  هملک  یف  نیکرحم  نیلثم  لوا  مهمالک . نم  ذخؤی  امک  كرحتم  هلثم  یف  نکاس  فرح  لاخدا  وه 
لثمک هحتفف  همـضب  لعف  یه  نازوا  یلع  هملکلا  نوکت  نا ال  ندد و  وحن  هیفاکلا  یف  امک  امهلوا  ردـصی  نا ال  کلذـل  طرتشی  نکل  دری و 

لعف ففص و 
نم لجرلا  عنمی  هبادـلا  ردـص  یلع  دـشی  ام  وه  ببل و  وحن  نیتحتفب  لـعف  لـلک و  وحن  هحتفف  هرـسکب  لـعف  ددـج و  لـلذ و  وحن  نیتمـضب 

هـضراع نیلثملا  رخآ  هکرح  نوکت  نا ال  سـسجک و  مغدـم  فرح  نیلثملا  لوا  لبق  نوکی  نا ال  اضیا و  لمرلا  نم  قرتسا  ام  راـخئتسالا و 
روصلا یف  عنتمم  وهف  کلذـک  ناک  ناف  هللا  الا  هلا  لاق ال  اذا  للیهک  اـقحلم  نوکی  ـال  نا  داـصلا و  یلا  هزمهلا  هکرح  لـقنب  یبا  صـصخاک 

. اهلک
لبقف و برعلا  نع  لقنب  کف  للجالا  کیلملا  هللادمحلاک  هوحن  ریغت و  اذا  ماللا  رسکب  ءاقسلا  للا  لثم  ماغدالا  طورش  یفوتسا  ام  یف  ذش  و 

کل زوجی  يا  مغدا  ککفا و  هءایف  ییح  وحن  امهیناث  کیرحت  امزال  نیءای  نالثملا  ناک  اذا  هیلع و  سقی  مل 
هملکلا یف  نیردصم  نیءات  نالثملا  ناک  اذا  ناهجولا  زوجی  كاذک  لافنالا  هنیب  نع  یح  نم  ییحی  ماغدالا و  نم  رذـح و  نود  امهنم  لک 

وحن لعتفا  یف  نیءات  نالثملا  ناک  اذا  ناهجولا  زوجی  كاذـک  یلجتا و  لاق  لصولا و  فلا  قحلا  مغدا  نم  حـضاو و  کـفلا  یلجتت و  وحن 
رصتقی دق  يدتبا  عراضم  لعف  نم  نیءاتب  ام  رتسی و  رتس  لاقف  زمهلا  طقسا  ءافلا و  یلا  یلوالا  هکرح  لقن  مغدا  نم  حضاو و  کفلاف  رتتـسا 

وه ینعم و  یلع  یلوـالا  هلالدـل  فذـحلاب  تصخ  اـفیفخت و  هیفاـکلا  حرـش  یف  اـمک  هیناـثلا  فذـحت  یلوـالا و  یه  هدـحاو و  اـت  یلع  هیف 
. نیبتت هلصا  ربعلا  نیبتک  اهنود  هعراضملا 

هیف مغدم  فرح  ثیح  ابوجو  فعاضملا  نم  ماغدالا  کف  و 
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نم موزجم  يا  مزج  یف  لـح و  کـفلا  لـبق  هلـصا  نونلاـب و  هنللح  اـم  تللح  وحن  ناـنکاس  یقتلی  ـالئل  نرتـقا  عفرلا  رمـضمب  هنوـکل  نکس 
مزتلا بجعتلا  یف  نیعلا  رسکب  لعفا  کف  کتوص و  نم  ضضغا  وحن و  یفق  ماغدالا  کفلا و  نیب  رییخت  رمالا  وه  مزجلا و  هبش  عراضملا و 

: وحن هدوهعملا  هتغیص  ریغتت  الئل 
اومدقت نیملسملا  یبن  لاق  «و 

« امدقملا نوکی  نا  انیلا  ببحا  و 
هعمج ياهثعـش  هللا  مل  مهلوق  نم  مل  اهنم و  هبکرم  فرـصتی  رما ال  لـعف  وا  رـضحا  ینعمب  لـعف  مسا  یه  مله و  یف  اـضیا  ماـغدالا  مزتلا  و 

. انیلا کسفن  عمجا  لیق  هناک  افیفخت و  فلالا  تفذحف 
دق اهحتف  یبارعالا  نبا  یکح  نیعلا و  مضب  تینع  هعمجب  ام  لاق و  فیرصتلا  وحنلا و  یملع  نم  هدارا  ام  یلع  فنـصملا  مالک  یهتنا  امل  و 
وه یصحا  هبیغلا  یلا  ملکتلا  نم  اتفتلم  لاق  مث  لمتشا . هیوحنلا  دصاقملا  مظعم  يا  تامهملا  لج  یلع  اموظنم  يا  امظن  میملا  ثیلثتب  لمک 

اباتک هلعج  فالخلا و  هلثمالا و  نم  اریثک  كرت  اهنم و  هواقنلا  ياهصـالخلا  هیفاـشلا  هیفاـکلا  نم  داـصلا  رـسکب  ارـصتخم  عمج  ینعمب  لـعف 
ریغب ياهصاصخ  الب  نیبلاطلا  عیمجل  ینغ  هبلط  يا  مظنلا  ءاضتقا  لجال  یـضتقا  امک  هلوقب  هرکذ  ام  کلذ  هلع  اـمجح و  اـهثلث  وحن  القتـسم 
مهل لصحی  الف  اهب  نولغتـشی  الف  سانلا  نم  ریثک  ممه  اهنع  رـصقت  اهربکل  هیفاکلا  ذا  لعف  امب  الا  لصحی  کلذ ال  مهـضعبل و  لـصحی  رقف 

نم را  مل  تیبلا و  اذه  حرش  یف  یل  رهظ  ام  اذه  قزرلا  نم  بوسحم  ملعلا  لیق  دق  لاملا و  نم  رقفلاب  لهجلا  هبشف  هیبرعلا  نم  ظح 
. هل ضرعت 

هزجعملاب ادیؤم  هنید  یلا  مهوعدیل  سانلا  یلا  هللا  هلسرا  يا  السرا  یبن  ریخ  دمحم  یلع  املسم  ایلصم و  ءدب  یلع  ادوع  هرکشا  هللا و  دمحاف 
رغالا سرفلا  هلزنمب  هباحصلا  نم  ینثتـسی  نم  ریغ  همالا  رئاس  یلع  مهفرـشل  مه  نآ  ياههبجلا  ضیبالا  لیخلا  نم  وه  رغا و  عمج  رغلا  هلآ  و 
همایقلا موی  نولجحملا  رغلا  متنا  ثیدحلا  یف  هیف و  لاوقالا  ضعب  وه  امک  هتما  هلاب  دارا  نوکی  نا  زوجی  اهنم و  هریغ  یلع  هفرـشل  لیخلا  نیب 
ثیدح یف  رسفملا  وه  ناسحالا و  يوذ  يا  راب  عمج  هرربلا  اهیرهاطلا  توعنلا و  لوصالا و  یبیطلا  يا  میرک  عمج  مارکلا  ءوضولا  راثآ  نم 

یبنلا هب  عمتجا  نم  وه  یباحصلا و  ینعمب  بحاصل  عمج  مسا  هبحـص  كاری و  هناف  هارت  نکت  مل  ناف  هارت  کناک  هللا  دبعت  ناب  نیحیحـصلا 
زوـجی ءاـیلا و  حـتفب  هریخلا  ثیداـحا  یف  کـلذ  درو  اـمک  اـهنم  مهریغ  یلع  نیلـضفملا  همـالا  نم  نیبـختنملا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هللا هراتخا  کلوق  نم  مسالا  وه  لاق و  حاحصلا  یف  امک  نیکستلا 
ازرحم ربحملا  یشولاب  حیقنتلا  قیقحتلا و  نم  احـشوم  ررحملا  حرـشلا  اذه  لامکاب  یلاعت  هللا  نم  دق  و  هقلخ . نم  هللا  هریخ  نالف  لاقی  یلاعت 
داریالا عفد  یف  ادمتعم  لد  لق و  ام  مالکلا  ریخ  هرابعلا و  زجوا  ایرحتم  نج  لیللا  ام  اذا  اهیف  رکفلا  انلمعتـسا  قئاقدل  ارهظم  نفلا  اذه  لئالدل 

مهف هل و ال  عالطا  نم ال  هبـسحف  لیلعت  وا  مکح  لیوات  وا  نایب  یف  حارـشلا  تفلاخ  امبرف  لحتنا  هل  اـمل  باـبلالا  ولوا  هبنتیل  هراـشالا  فطلا 
وا الالخا  یبغلا  هبـسحف  افرح  تدز  وا  افرح  تصقن  امبر  لیلج و  مهم  رمال  ادـمع  کـلذ  اـنلعف  اـنا  يرد  اـم  لـیبسلا و  نع  الودـع  وا  اوهس 

: تلق کلذلف  یفخت  هرظن و  نع  قدت  همهم  هتکنل  کلذ  نا  يرد  ام  افشک و  احیضوت و 
يذلا اذه  علاط  ادیس  ای  »

« رهوجلا ردلا و  ماظن  قاف 
هملک وا  هنم  افرح  دعت  «ال 
« رهظا هب  تائیبخلل  و 

لکشم اذا  نهذلا  ضور  «و 
« ردبت راکنالاب ال  ودبی و 

هل ائیش  نئاشلاب  سیلف  »
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« رصعا یف  فصنملا  یتا  دقف 
هللا یـضر  سابع  نبا  لاق  دق  بابلالا و  یلوال  رودصلا  دنع  زیمت  بابـشلا و  نابا  یف  زرب  دـضنم  رد  وا  دجـسع  هکیبس  هناک  افلؤم  کنودـف 
انبر لسر  تئاج  دـقل  هللا  انادـه  نا  ول ال  يدـتهنل  انک  ام  اذـهل و  انادـه  يذـلا  دـمحلاف هللا  باش . وه  الا و  املع  ملاع  یتوا  ام  امهنع  یلاـعت 
هللا لوسر  باحـصا  نع  یلاـعت  هناحبـس و  هللا  یـضر  اریثک و  امیلـست  ملـس  هبحـص و  هلآ و  یلع  دـمحم و  اندیـس  یلع  هللا  یلـص  قحلاـب و 

نیعمجا

رفظملل قطنملا 

باتک تاصخشم 

1964  - 1904 اضردمحم ، رفظم ، هسانشرس :
Muzaffar، Muhammad Rida

. رفظملا اضردمحم  قطنملا  روآدیدپ : مان  ناونع و 
. رادومن 456 ص :  . ) دلجم کی  رد  3 ج . يرهاظ : تاصخشم 

. رفظملا قطنملا  فطع  ناونع  تشاددای : یلبق  یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 
. رفظملا قطنملا  فطع : ناونع  سمخلا  تاعانصلا  . 3 ج . تاقیدصتلا - - . . 2 ج . تاروصتلا - - . . 1 ج . تاجردنم :

. قطنم عوضوم :
م6م78 1369  / BC50 هرگنک : يدنب  هدر 

160 ییوید : يدنب  هدر 
3495 م70 -  یلم : یسانشباتک  هرامش 

قطنملا

رفظملا اضر  دمحم  خیشلا  ددجملا  دهتجملا  هل  روفغملا  فیلأت :
ۀثلاثلا ۀعبطلا  ۀمدقم 

باتک عبط  ةداعإل  هجراخو  قارعلا  یف  ۀفورعملا  رـشنلا  رودـضعب  اهنیب  نم  ۀـفلتخم و  تاهج  نم  تابلطلا  انیلع  ةریخألا  ةرتفلا  یف  تقحالت 
هنم نیتقباسلا  نیتعبطلا  خسن  تردنو  تذفن  نأ  دعب  ۀثلاثلا  ةرملل  قطنملا ) )

تاقلح یف  ملعلا -  اذهل  ۀـساردلا -  روحم  حبـصأ  نأ  دـعب  باتکلا  یلإ  ۀـحلمو  ۀـسام  ۀـجاحل  ًاثعبم  تءاج  یتلا  تابلطلا  هذـهل  ۀباجتـساو 
ۀساردلا روحم  کلذک  حبصأ  نأ  دعب  و  ناریإو ، نانبلو  قارعلا  یف  ۀفورعملا  ۀینیدلا  ۀیملعلا  زکارملا  تاقلح  نم  اهریغ  فرـشألا و  فجنلا 

نیدلا لوصأ  ۀیلکو  هاوثم -  باط  فلؤملا  ۀسسؤم  هقفلا -  ۀیلک  ۀصاخبو  ۀینیدلا  ۀیلاعلا  دهاعملا  تایلکلا و  ضعب  یف  ملعلا  اذهل  ۀیجهنملا 
. دادغبب

نیلمآ باتکلا …  اذه  عبط  ةداعإل  نامعنلا ) راد   ) یه فجنلا و  یف  ۀفورعملا  رـشنلا  رود  يدحإ  یلإ  اندهع  دقف  کلذل …  ۀباجتـسا  لوقأ 
ثیح نم  هارث …  هللا  بیط  فلؤملا ، انمع  ةایح  نع  ۀیفاضإ  ۀساردب  ۀمداقلا  باتکلا  ۀعبط  ردصت  نأ  ۀـلاجعلا -  هذـه  دـعب  یلاعت -  هقیفوتب 

اذه یف  ۀیملع  ۀیجهنم  ۀکرح  لوأ  ءاسرإ  یف  فجنلا و  یف  ۀینیدلا  ۀساردلا  ریوطت  یف  ةدـئارلا  ةرمثملا  هدوهج  ثیح  نم  و  هکلـسمو ، هتأشن 
يربک ۀیجهنم  ۀعماج  ءانبل  ططخم  عضوبو  ًاقحال ، هقفلا  ۀیلکبو  اقباس  رـشنلا  يدتنم  ۀیلک  ءاشنإب  تلثمت  یتلا  ۀکرحلا  هذـه  سدـقملا . دـلبلا 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 899 

http://www.ghaemiyeh.com


. ۀیمالسإلا ۀفرعنلا  فونص  فلتخم  مضت 
اهریوطت و یف  ۀینیدلا و  ۀیرکفلا  ۀکرحلا  دیعـصتو  معد  یف  فلؤملا  ۀلاسر  قیقحت  یلع  لمعلل  اعیمج  اننوع  یف  نوکی  نأ  لأسن  یلاعت  هللاو 

. لضفألا یلإ  اهب  ریسلا 
رفظملا دومحم 

رشنلا يدتنم  ۀیعمج  وضع 
4/6/1388 ه

لخدملا

قطنملا یلإ  ۀجاحلا 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
: قطنملا یلإ  ۀجاحلا 

همالک نوکیل  هحلـصیو  هقطن  موقی  ام  یلإ  جاتحی  کلذ -  عم  نکلو -  اهب  قطنی  ۀـلآ  ناسللا  لعجو  قطنلا ، یلع  ًاروطفم  ناـسنالا  هللا  قلخ 
 - ًایناث و -  اهتـسرامم ، یلع  هدَّوعی  يذلا  بردـملا  یلإ  ًالوأ -  جاتحیف -  اهداومو : ظافلألا  تائیه  ۀـیحان  نم  اهملعتی ، یتلا  ۀـغللا  قبط  یلع 

. فرصلا وحنلا و  وه  کلذ  و  أطخلا . نع  هناسل  مصعی  هیلإ  عجری  نوناق  یلإ 
أطخلا ریثک  هدـجن  کلذ -  عم  نکلو -  تاوامجعلاک . ال  ةرکفم ، ۀـلقاع  ةوق  نم  هحنم  امب  ریکفتلا  یلع  ًاروطفم  ناسنالا  هللا  قلخ  کلذـکو 

نم حیحـص  وأ  دساف  رمأب  دقتعی  دق  و  َاناهرب ، ناهربب  سیل  ام  و  ۀـجیتن ، هراکفأل  ۀـجیتنب  سیل  ام  و  ۀـلع ، ۀـلعب  سیل  ام  بسحیف  هراکفأ : یف 
میظنت یلع  هبِّردیو  حیحـصلا ، جاتنتـسالا  قیرط  یلإ  هدـشریو  هراکفأ  ححـصی  ام  یلإ  ۀـجاحب  نذإ -  وهف -  اذـکهو . ةدـساف …  تامدـقم 

، هراکفأ حیحصت  یلإ  هدشرتو  أطخلا ، نم  ۀمصعلا  یلع  ناسنالا  اهب  نیعتسی  یتلا  ةادألا  وه  قطنملا ) ملع   ) نأ اورکذ  دق  و  اهلیدعتو . هراکفأ 
هدشری لب  ریکفتلا ، ناسنالا  ملعی  قطنملا ال  ملع  کلذکف  قطنلا ، حیحصت  هناملعی  امناو  قطنلا  ناسنالا  ناملعی  فرصلا ال  وحنلا و  نا  امکف 

. ریکفتلا حیحصت  یلإ 
الف مهریکفت  یف  نوئطخیو  قطنملا  نوسردی  سانلا  نا  متلق : ول  و  ۀجاح ! نم  اهمظعأ  ام  و  انراکفأ . حیحـصت  یه  قطنملا  یلإ  انتجاحف  نذإ 
یلع لصحی  ملعلل ال  سرادـلا  نأل  الإ  کلذ  سیل  و  مهقطن ، یف  نوئطخیف  فرـصلا ، وحنلا و  یملع  نوسردـی  سانلا  نا  مکل : انلق  هیف ، عفن 

. باوصلا نع  ذشیف  اهقیبطت ، یف  ئطخی  وأ  ۀجاحلا ، دنع  هدعاوق  یعاری  وأ ال  ملعلا ، ۀکلم 

قطنملا ملع  فیرعت 

اهیف رـسلا  فرعاو  اهتاعارم ، )  ) ۀملک یلإ  رظناف  رکفلا .) یف  أطخلا  نع  نهذلا  اهتاعارم  مصعت  ۀینوناق  ۀلآ   ) هنأب قطنملا  ملع  اوفرع  کلذلو 
لب ناسللا ، یف  أطخلا  نع  مصع  وحنلا  ملعت  نم  لک  سیل  هنا  اـمک  رکفلا ، یف  أـطخلا  نع  مصع  قطنملا  ملعت  نم  لـک  سیلف  هانمدـق ، اـمک 

. هناسل وأ  هنهذ  مصعیل  ۀجاحلا ، دنع  اهتظحالمو  دعاوقلا  ةاعارم  نم  دبال 
: ۀلآ قطنملا 

ریغ یه  ۀیاغ ، لوصحل  مدختـست  یتلا  ۀیلآلا  مولعلا  مسق  نم  وه  امنا  قطنملا  نا  فرعتف  اهانعم ، لمأتو  فیرعتلا  یف  ۀلآ )  ) ۀـملک یلإ  رظناو 
ملع  ) ثحبی امک  ۀـلوهجملا ، قئاقحلا  یلإ  رکفلا  اهب  لـصوتی  یتلا  ۀحیحـصلا  ۀـماعلا  قرطلا  ناـیبب  لـفکتی  وهف  ملعلا ، لـئاسم  سفن  ۀـفرعم 

. ۀیباسحلا تالوهجملا  یلإ  یضایرلا  لصوتی  اهب  یتلا  تالداعملا  لح  قرط  نع  ربجلا )

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 900 

http://www.ghaemiyeh.com


، مولعلا عیمج  یف  ۀحیحـصلا  راـکفألا  یلإ  کـنهذ  لـقتنی  یتـح  حیحـصلا  ریکفتلل  ۀـماعلا  دـعاوقلا  کـملعی  قـطنملا  ملع  حـضوأ : ناـیببو 
و نازیملا )  ) ملعلا اذه  اومس  اذلو  کنع -  ۀبئاغلا  رومألا  یلإ  کنهذ  یف  ةرضاحلا  روصلا  نم  لقتنت  يرکف  بیترتو  ۀئیه  ۀیأ  یلع  کملعیف 

. هیلع هایاضقو  هلئاسم  لح  زکتری  هب ، ملعلا  اذه  انهبش  يذلا  ربجلا  ملع  یتح  مولعلا ) مداخ   ) هنأب هومسوو  رایعلا ، نزولا و  نم  رایعملا ) )
. ۀیعیبطلا ۀیضایرلا و  مولعلا  نأش  ۀساردلا ، ءانثأ  یف  اهتیلمع  ءارجإو  ةادأ  هذهل  تانیرمتلا  لامعتسا  نم  ملعلا  اذه  بلاطل  دبالف 

ملعلا

دیهمت

. تاوامجعلا نع  اهب  زاتمی  ةرکفم  ۀلقاع  ةوق  نم  یطعأ  امب  فراعملا  لیصحتل  ًادعتسم  ریکفتلا  یلع  ًاروطفم  ناسنالا  قلخ  یلاعت  هللا  نإ  انلق :
: لوقنف هب ، قطنملا  ۀقالع  نایبلو  ملعلا  فیرعتل  ۀمدقم  هنع ، ثحبن  يذلا  ملعلا  ماسقأ  نم  زایتمالا  اذه  نطوم  نایبب  سأب  و ال 

عمـسیو رظنی  حبـصأو  أشن  اذإف  يرطفلا . دادعتـسالا  اذـه  يوس  یلعف ، ملعو  ةرکف  لک  نم  سفنلا  یلاخ  وه  دـلوی و  ناـسنإلا  دـلو  اذإ   - 1
ۀیلاخ تناک  یتلا  هسفن  نأ  فرعنف  اهب ، هسفن  لعفنتف  بسانملا ، رثأتلا  اهب  رثأـتیو  ءایـشألا  نم  هلوح  اـمب  سحی  هارن  سملیو ، مشیو  قوذـیو 

ساوحلا اـهلانت  یتـلا  ءایـشألاب  سفنلا  سح  ـالإ  سیل  وـه  يذـلا  یـسحلا  ملعلا  یه  و  ملعلا ، )  ) اهیمـسن ةدـیدج  ۀـلاحب  ۀلوغـشم  تحبـصأ 
اهیلع لصحی  یتلا  مولعلا  عیمجل  لاملا  سأر  وه  و  ملعلا ، تاـجرد  لوأ  اذـه  و  ۀـسماللا .) ۀـقئاذلا ، ۀـماشلا ، ۀـعماسلا ، ةرـصابلا ، : ) سمخلا

. اهضعب وأ  ساوحلا  هذه  عیمج  اهل  یتلا  تاناویحلا  رئاس  هیف  هکراشیو  ناسنالا ،
و كاذ ، نم  لوطأ  اذه  ضعب : یلإ  اهضعب  بسنیف  هدنع ، ۀظوفحملا  تاسوسحملا  روص  یف  هنهذ  فرـصتیف  لفطلا  كرادم  یقرتت  مث   - 2

عمسی یتلا  ءایشألا  روصل  هفیلأتک  جراخلا ، یف  دوجو  هل  نوکی  دق ال  ًافیلأت  ضعب  نم  اهضعب  فلؤیو  هلثم …  وأ  رخآلا  نم  رونأ  ءوضلا  اذه 
( یلایخلا ملعلا   ) وه اذه  و  نادـلبلل . هتادـهاشم  نم  هدـنع  ۀـفورعملا  ۀـینهذلا  روصلا  نم  ۀـفلؤم  اهری ، مل  یتلا  ةدـلبلا  لیختیف  اهاری ، اهب و ال 

. تاناویحلا ضعب  هیف  هکراشی  دق  و  لایخلا ، )  ) ةوقب ناسنالا  هیلع  لصحی 
ةوادـعو هل  هیوبأ  بح  لثم  رادـقم : اهل و ال  ةدام  یتلا ال  ۀـیئزجلا  یناعملا  كردـیف  تاسوسحملا ، نم  رثکأ  یلإ  هکاردا  یف  عسوتی  مث   - 3

ةوقب تاناویحلا  نم  هریغک  ناسنالا  هیلع  لصحی  یمهولا ) ملعلا   ) وه اذه  رـشبتسملا … و  حرفو  لکاثلا ، نزحو  فئاخلا ، فوخو  هیـضغبم ،
امب اهفرـصیو  طـقف  مهولاـب  هتاـکاردا  ربدـی  هدـحو  ناویحلا  كرتـیف  ناویحلا ، نع  ناـسنالا  قارتـفا  عضوم  ةوقلا -  هذـه  یه -  و  مهولا .) )

. دودحملا لوحلا  ةوقلا و  هذه  نم  هعیطتسی 
ۀفد اـهب  ریدـیف  ۀـیاهن ، ـال  اـهل و  دـح  ـال  یتـلا  رکفلا  لـقعلا و  ةوقب  ناویحلا  نع  ًازیمتم  هدـحو  هقیرط  یف  ناـسنالا -  وه  بهذـی -  مث   - 4

، اهلقعتیف اهکردأ  یتلا  تایئزجلا  نم  ۀـیلکلا  یناـعملا  عزتنیو  دـسافلا ، نع  اـهنم  حیحـصلا  زیمیو  ۀـیمهولا ، ۀـیلایخلا و  ۀیـسحلا و  هتاکردـم 
( ملعلا  ) اذه و  ۀیرکفلا . ۀیلقعلا و  هتردق  هل  تءاش  ام  فرصتیو  مکحیو ، جتنتسیو  رخآ ، یلإ  مولعم  نم  لقتنیو  ضعب ، یلع  اهضعب  سیقیو 

هبو نونفلا ، تفلأ  مولعلا و  تعضو  هلماکتو  هومن  لجألو  ًاناسنا ، ناسنالا  هب  ناک  يذلا  لمکألا  ملعلا  وه  ةوقلا  هذهب  ناسنالل  لصحی  يذلا 
لایخلا مهولا و  ریثأت  نم  ًافوخ  ةوقلا  هذـه  تافرـصت  میظنت  لجأل  مولعلا ، نیب  نم  عضو  قطنملا  ملعو  ساـنلا . تفلتخاو  تاـقبطلا  تتواـفت 

. اهیلع
. اهل میقتسملا  طارصلا  ریغ  یف  اهباهذ  نم  و 

ملعلا فیرعت 

، ءیـشلا ضعب  تاکاردالا  هذه  لوصح  وحن  یـضم  امیف  کل  انبرق  دـق  نحنو  تاکاردالا ؟ هذـه  ناسنالل  لصحت  وحن  يأ  یلع  لأست  دـقو 
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حوتفم لازت  کنأک ال  کسفن  یف  دجتـسف  هوحن ، کسفن  ًاهجوم  کینیع  قبطت  مث  کمامأ  ءیـش  یلإ  رظنت  نأ  کفلکن  حیـضوتلا  ةدایزلو 
کنأک ال کسفن  نم  سحتسف  اهوحن ، کسفن  ًاهجوم  کینذأ  تددس  مث  ًالثم -  ۀعاسلا -  تاقد  تعمس  اذإ  کلذک  و  هیلإ ، رظنت  نینیعلا 

امنا ملعلا  وأ  كاردالا  نأ  فرعت  نأ  کیلع  لهسی  ًادیج  اهتققدو  رومألا  هذه  لثم  تبرج  اذإ  کساوح . لک  یف  اذکه  اهعمـست … و  لازت 
ملعلا اوفرع  کلذـلو  ةآرملا . یف  ءایـشألا  روص  عبطنت  امک  اهبتارم ، عیمج  یف  کتاکردـم  نیب  قرف  کسفن ال  یف  ءایـشألا  روص  عابطنا  وه 

: هنأب
«. لقعلا دنع  ءیشلا  ةروص  روضح  »

. دوصقملا یف  نیریبعتلا  نیب  قرف  ال  لقعلا ، یف  هعابطنا  لقف  وأ 

قیدصتلا روصتلا و 

ةراشا

(. روصتلاب  ) ملعلا اذه  یمسیو  ثلثملا ، اذهب  کملع  یه  هل ، ةروص  کنهذ  یف  ثدحت  ًاثلثم  انمسر  اذإ 
روصتلا  ) نم ًاضیأ  یه  و  کنهذ . یف  ةروص  ًاضیأ  اهل  ثدـحت  ثلثملا  ایاوز  یلإ  تهبنت  اذإ  و  ًاداقتعاو . ًامزج  عبتتـسی  درجم ال  روصت  وه  و 

. کنهذ یف  نیتیوازلا  نیطخلا و  ةروص  شقتنتف  ناتمئاق ، ناتیواز  ثدـحت  هل  ًاعطاقم  ًایدومع  ًاطخ  هقوفو  ًایقفأ  ًاطخ  تمـسر  اذإ  و  درجملا .)
. ًاضیأ درجملا ) روصتلا   ) نم یه  و 

كدنع ثدحت  امهیواست ، یف  کشتو  نایواستم ؟ امه  له  کسفن  یف  لأستف  ثلثملا ، ایاوز  عومجمو  نیتمئاقلا  نیب  نراقت  نأ  تدرأ  اذإو 
. ًاضیأ درجملا ) روصتلا   ) نم یه  امهنیب و  يواستلا  ۀبسنل  ةروص 

مکحل مزلتـسملا  عقاولل  ۀبـسنلا  ۀـقباطمل  ککاردإ  یه  و  ۀـقباسلا . تالاحلل  ةریاغم  ةدـیدج  ۀـلاح  کل  لصحت  امهیواست  یلع  تنهرب  اذإف 
( ، قیدصتلاب  ) یمـست یتلا  یه  اهتکردأو ) اهتلقعت  یتلا  عقاولل  ۀقباطملا  ةروص   ) ًاضیأ ۀلاحلا  هذه  و  ۀقباطملاب . اهقیدـصتو  اهناعذاو  سفنلا 

. هنع کفنی  يذلا ال  همزال  مساب  ءیشلل  ۀیمست  اهناعذاو ، سفنلا  قیدصت  مزلتسی  كاردا  اهنأل 
مکح اـهعبتی  ـال  ةدرجم ) تاروـصت   ) اـهلک اـمهنیب  يواـستلا  ۀبــسن  كارداو  نیتمئاـقلا ، نیتـیوازلا  كارداو  ثـلثملا ، اــیاوز  كاردا  نذإ ،

(. قیدصت  ) وهف رمألا  سفن  یف  ۀقیقحلل  قباطم  عقاو  حیحص  يواستلا  اذه  نا  كاردا  امأ  قیدصتو .
(. قیدصت  ) كاردالا اذهف  عقاولل ، ۀقباطم  ریغ  ربخلا  یف  ۀبسنلا  نا  تکردأ  اذإ  کلذکو 

. لقعلا دنع  ءایشألا  روص  روضح  وهو : دحاو ، ینعمل  ظافلأ  اهلک  ملعلا  كاردالا و  روصتلا و  نا  کل  رهظی  یضم  ام  تظحال  اذإ  هیبنت - ) )
عبتتـسملا ریغ  يأ  درجملا  روصتلا  نیب  زییمتلا  لجأل  امناو  اهقیدـصتو . سفنلا  ۀـعانقو  مکحلا  عبتتـسی  روصت  هنکلو  روصت  ًاضیأ  قیدـصتلاف 

نم ًادرجم  هیلع  روصتلا )  ) ظفل قالطا  قحتـسیف  درجم  جذاس  ضحم  روصت  هنأل  ًاروصت )  ) لوألا یمـس  هل ، عبتتـسملا  روصتلا  نیبو  مکحلل ،
. همزال مساب  ءیشلل  ۀیمست  انلق  امک  قیدصتلا ، مکحلا و  عبتتسی  هنأل  ًاقیدصت )  ) یناثلا یمسو  دیق ، لک 

مکحلل عبتتـسملا  روصتلا  و  درجملا ، روصتلا  نیروصتلا : الک  معیف . كاردالا  ملعلا و  قواسی  ام  هب  داری  امناف  قلطملا ) روصتلا  : ) لیق اذإ  امأ 
( )(. قیدصتلا )

؟ روصتلا قیدصتلا و  قلعتی  اذامب 

اما و  اهتقباطم . مدع  وأ  عقاولل  اهتقباطمب  ناعذالا  مکحلا و  دنع  ۀیربخلا  ۀلمجلا  یف  ۀبـسنلا  وه  و  هب ، قلعتی  دـحاو  دروم  الإ  قیدـصتلل  سیل 
: رومأ ۀعبرأ  دحأب  قلعتیف  روصتلا 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 902 

http://www.ghaemiyeh.com


«. ةادأ  » فرحو ۀملک ،»  » لعفو مسا ، نم  درفملا )  - ) 1
: لاقی ام  دنع  ًالثم -  خیرملا -  یف  ینکسلا  ۀبسنل  انروصتک  قیدصت ، ثیح ال  اهمهوت ، وأ  اهیف  کشلا  دنع  ربخلا ) یف  ۀبسنلا   - ) 2

«. نوکسم خیرملا  »
عقاولل اهیف  ۀقباطم  الف  مالکلا ، ءارو  اهل  عقاو  یتلا ال  ۀیئاشنالا  رومألا  رخآ  یلإ  ماهفتساو …  نمتو  یهنو  رمأ  نم  ءاشنالا ) یف  ۀبـسنلا   - ) 3

. ناعذا قیدصت و ال  الف  مالکلا ، جراخ 
نم دـحاو  لکو  فوصوملا ، ۀفـصلا و  و  هتلـصو ، لوصوملا  و  فاضملاب ، هیبشلا  و  هیلإ ، فاضملا  فاـضملاک و  صقاـنلا .) بکرملا   - ) 4

: یلاعت هلوق  یفف  اناعذاو : ًاقیدصت  اهروصت  عبتتسی  یتلا ال  ۀصقانلا  تابکرملا  رخآ  یلإ  ۀیطرشلا …  ۀلمجلا  یفرط 
اناک امناو  ًاضیأ . يروصت  مولعم  اهوصحت ) ـال   ) ءازجلا يروصت و  مولعم  هللا ) ۀـمعن  اودـعت   ) طرـشلا اَـهوُصُْحت .[  َـال  ِهّللا  َۀَـمِْعن  ْاوُّدـُعَت  نِإ  [ 
هلوق و  یقیدصت . مولعم  امهنم  لک  اهالول  امهـسفنأ  یفف  الإو  ۀیطرـشلا  ۀـلمجلا  یف  ًاطرـشو  ًاءازج  کلذـک  اعقو  امهنأل  نییروصت  نیمولعم 

. یقیدصت مولعم  ۀلمجلا  عومجمو  فاضم . يروصت  مولعم  هللا ) ۀمعن  )

قیدصتلا ماسقأ 

رخآلا فرطلا  ناک  ءاوس  عوقواللا  عوقولا و  امهو  ربخلا  یفرط  دـحأ  حـیجرت  وه  قیدـصتلا  نأل  نظو ، نیقی  نیمـسق : یلإ  قیدـصتلا  مسقنی 
(. نظلا  ) وهف ًافیعض  لامتحالا  دوجو  عم  ناک  نإ  و  نیقیلا ، )  ) وهف ًاتب  رخآلا  فرطلا  لامتحا  یفن  عم  حیجرتلا  اذه  ناک  ناف  وأ ال  ًالمتحم 
ًادحاو ًافرط  الإ  زّوجت  کنا ال  امأ  عبرأ : تالاح  يدحا  نع  ولخت  تنأف ال  رابخألا  نم  ًاربخ  کسفن  یلع  تضرع  اذإ  کنإ  کلذ : حیضوتو 
ثالث هل  نیفرطلا  زیوجت  وه  یناثلا و  و  نیقیلا . وه  لوألا  و  ًاـعم . اـمهلمتحتو  نیفرطلا  زّوجت  نأ  اـما  و  هعوقو ، مدـع  وأ  ربخلا  عوقو  اـمأ  هنم 

و کشلاب )  ) یمـسملا وهف  نافرطلا  يواست  نإف  رخآلا : یلع  امهدـحأ  حـجرتی  وأ  لامتحالا  یف  نافرطلا  يواستی  نأ  امإ  ولخی  هنـأل ال  روص ،
رخآلا فرطلا  حجارلا  ناک  نإ  و  قیدصتلا . ماسقأ  نم  وه  يذلا  نظلا )  ) وهف هعوقوو  ربخلا  نومـضم  حـجارلا  ناک  نإف  امهدـحأ  حـجرت  نإ 

: اهل ۀسماخ  و ال  ًاعبرأ ، تالاحلا  نوکتف  نظلا . سکع  وه  لهجلا و  ماسقأ  نم  وه  يذلا  مهولا )  ) وهف
وحن یلع  هب  قدـصت  کنا  يأ  هقدـص ، لمتحت  همدـعب و ال  قدـصت  وأ  هبذـک  لمتحت  ربخلا و ال  نومـضمب  قدـصت  نأ  وه  و  نیقیلا )  - ) 1

 )(. قیدصتلا یمسق  یلعأ  وه  مزجلا و 
. قیدصتلا یمسق  یندأ  وه  و  رخآلا ، فرطلا  زیوجت  عم  همدع  وأ  ربخلا  نومضم  حجرت  نأ  وه  و  نظلا )  - ) 2

. رخآلا فرطلا  حیجرت  عم  همدع  وأ  ربخلا  نومضم  لمتحت  نأ  وه  و  مهولا )  - ) 3
. مدعلا لامتحاو  عوقولا  لامتحا  يواستی  نأ  وه  و  کشلا )  - ) 4

نظلا و نأ  یناثلا )  ) و لهجلا ، ماسقأ  نم  امه  لب  قیدـصتلا  ماسقأ  نم  اسیل  کـشلا  مهولا و  نا  لوـألا ) : ) نارمأ مدـقت  اـمم  فرعی  هیبنت - ) )
نظلا نوکیف  هنومضمب ، نظت  کناف  همدع  مهوتت  تنک  اذإ  و  همدعب ، نظت  تنأف  ربخلا  نومـضم  تمهوت  اذإ  کناف  ناسکاعتی : ًامئاد  مهولا 

. رخآلا فرطلل  ًامهوت  نیفرطلا  دحأل 

هماسقأو لهجلا 

ةراشا

، یمعلا لثم  ۀـملاع ، ۀـلهاج و ال  اهیمـسن  تاوامجعلا ال  تادامجلاف و  هنم ، نکمتلا  ملعلل و  دادعتـسالا  هل  نمم  ملعلا  مدـع  الإ  لهجلا  سیل 
رـصبلا وأ  ملعلا  وه  هلباقمو و  ۀکلم ) مدع   ) یمـسی اذه  لثم  نأ  یتأیـسو  یمعأ . رجحلا  یمـسی  الف  رـصبی ، نأ  هنأش  نمیف  رـصبلا  مدـع  هناف 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 903 

http://www.ghaemiyeh.com


. اهمدعو ۀکلملا  لباقت  نالباقتم  لهجلا  ملعلا و  نا  لاقیف  ۀکلم ، )  ) یمسی
يرخأو هدروم  یف  نوکی  يأ  روصتلا  لدابی  ةراتف  هدراوم  یف  هلداـبیف  ملعلا  لـباقی  هنـأل  نیمـسق  یلع  ملعلا  نا  اـمک  نیمـسق  یلع  لـهجلاو 

(. یقیدصتلا لهجلا   ) یناثلا و  يروصتلا ) لهجلا   ) لوألا یمسن  نأ  ۀبسانملاب  حصیف  هدروم ، یف  نوکی  يأ  قیدصتلا  لدابی 
، امهیلإ مسقنی  يذـلا  وه  ۀـصاخ  یقیدـصتلا  لهجلا  نا  ۀـقیقحلا  یف  و  بکرمو . طیـسب  نیمـسق : یلإ  مسقنی  لـهجلا  نا  نولوقی  مه  نآ  مث 
. حضتیس امک  ًاطیسب  الإ  نوکی  الف  يروصتلا  لهجلا  امأ  ۀیمـستلا . هذهب  امهیمـسنو  یقیدصتو  يروصت  یلإ  لهجلا  مسقن  نأ  یـضتقا  اذهلو 

: لوقنف نیمسقلا  نیبنلو 
لهجن اناف  خـیرملا ، یف  ناکـسلا  دوجوب  انلهجک  ملعی ، هنا ال  ملعیف  هلهج  یلإ  تفتلم  وه  ًائیـش و  ناسنالا  لـهجی  نأ  طیـسبلا ) لـهجلا   - ) 1

. دحاو لهج  الإ  انل  سیلف  انلهجب  ملعنو  کلذ 
، ملعی هنأ ال  ملعی  الف  هب ، ملعلا  لهأ  نم  هنا  دـقتعی  لب  هب ، لهاج  هنأ  یلإ  تفتلم  ریغ  وه  ًائیـش و  ناسنالا  لـهجی  نأ  بکرملا ) لـهجلا   - ) 2

. عقاولا یف  اهب  نولهاج  مهو  قئاقحلاب ، نوملاع  مه  نآ  نوبسحی  نیذلا  ةدسافلا  تاداقتعالا  لهأک 
. لهجلا اذهب  لهجلا  عقاولاب و  لهجلا  نیلهج : نم  بکرتی  هن   ? ًابکرم اذه  نومسیو 

. داقتعالا عم  ّالإ  نوکی  هن ال   ? قیدصتلا دروم  یف  اذه  صتخیو  نیمسقلا . نجهأو  حبقأ  وه  و 

ملعلا نم  بکرملا  لهجلا  سیل 

اذإ انکلو  عقاولا . فلاخ  نإ  مزجلا و  داقتعالا و  نّمـضتی  هنأ  یلإ  ًارظن  هماسقأ ، نم  هلعجیف  ملعلا  یف  بکرملا  لـهجلا  لوخد  مهـضعب  معزی 
دنع ءیـشلا  ةروص  روضح   ) ینعم ن  ، ? بکرملا لهجلا  نم  معزلا  اذه  يأ  هنا  باوصلا و  نع  معزلا  اذـه  داعتبا  فرعن  ملعلا  فیرعت  انقّقد 
رخآ ءیـش  ةروص  لب  ءیـشلا ، رـضحت  ملف  هتروص  اهنأ  معزب  هریغ  ةروص  ترـضح  اذإ  امأ  ءیـشلا  کـلذ  سفن  ةروص  رـضحت  نأ  لـقعلا )
ةروص هدنع  رـضحت  مل  ۀحطـسم  ضر  نأ ا? دقتعی  نمف  ملعلا . فیرعت  تحت  لخدـی  الف  بکرملا ، لهجلا  لاح  وه  اذـه  و  یه . اهنا  ًامعاز 

. عقاولا اهنأ  لیختی  يرخأ  ۀبسن  ةروص  ترضح  امنإو  ۀیورک ، ضر  نأ ا? یه  ۀیعقاولا و  ۀبسنلا 
و ۀـلباقم ، ماـسقأ  نم  ءیـشلا  نوکی  نأ  حـصی  فـیکو  ملعب . سیل  هنکلو  ملعلا ، نم  هنا  هبحاـص  لـیختی  بکرملا  لـهجلا  نا  ۀـقیقحلا  یفو 

. ۀقیقحلا یلع  ًاناسنإ  داقتعالا  هریصی  ناسنإب ال  سیل  وه  ًاناسنإ و  رظانلا  هدقتعی  يذلا  دیعب  نم  حبشلاف  قئاقحلا ، ریغی  داقتعالا ال 

يرظنو يرورض  ملعلا 

ةراشا

: نیمسق یلإ  یقیدصتلا  يروصتلا و  هیمسق  الکب  ملعلا  مسقنی 
یه یتلا  ۀهادبلابو  رارطـضالاب  لصحیف  رکفو ، رظنو  بسک  یلإ  هلوصح  یف  جاتحی  ام ال  وه  و  یهیدبلا )  ) ًاضیأ یمـسیو  يرورـضلا )  - ) 1
نأبو ءزجلا  نم  مظعأ  لکلا  نأب  انقیدـصتکو  ءیـشلا  موهفمو  مدـعلا  دوجولا و  موهفمل  اـنروصتک  فقوت ، نود  نم  لاـجترالا  ةأـجافملا و 

 … اذکه نینثالا و  فصن  دحاولا  نإ  ۀعلاط و  سمشلا  نأبو  ناعمتجی  نیضیقنلا ال 
وأ ۀـنکاس  ضرألا  نأب  انقیدـصتکو  ءابرهکلا ، حورلا و  ۀـقیقحل  انروصتک  رکفو ، رظنو  بسک  یلإ  هلوصح  جاتحی  ام  وه  و  يرظنلا )  ) و  - 2

(. یبسکلا  ) ًاضیأ یمسیو  سمشلا  لوحو  اهسفن  لوح  ۀکرحتم 
دحأب ءیـشلا  یلإ  سفنلا  هجوتت  نأ  هلوصح  یف  یفکیف  رکفو  رظن  ماعنا  نود  نم  اهب  ملعلا  لـصحی  رومـألا  ضعب  نا  نیمـسقلا :) حیـضوت  )

مأ ًاروصت  ناکأ  ءاوس  یهیدبلا ) وأ  يرورـضلاب   ) یمـسی يذـلا  وه  اذـه  و  انلثم ، امک  ۀـیرکف  ۀـیلمع  طسوت  نود  نم  ۀـیتآلا  هجوتلا  بابـسأ 
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تالداعملاک ۀیرکف  تالداعمو  ۀـیلقع  تایلمع  ءارجاو  رظنلا  ماعنا  نم  دـبال  لب  ۀلوهـسب ، اهب  ملعلا  یلإ  ناسنالا  لصی  اهـضعبو ال  ًاقیدـصت .
هذه طیـسوت  نود  نم  ًاسأر  اهب  ملعلاب  لصتی  نأ  عیطتـسی  و ال  تالوهجملا ، )  ) رومألا هذهب  ملعلا  یلإ  هدنع  تامولعملاب  لصوتیف  ۀـیربجلا ،

وأ يرظنلاب   ) یمـسی يذـلا  وه  اذـه  و  انلثم . امک  هدـنع ، ًالوهجم  ناک  ام  یلإ  اهنم  نهذـلا  لقتنیل  حیحـص ، هجو  یلع  اهمیظنتو  تامولعملا 
. ًاقیدصت وأ  ًاروصت  ناک  ءاوس  یبسکلا )

يرورضلا یف  حیضوت 

ام اذه  و  هجوتلا . بابسأ  دحأب  سفنلا  هجوت  نم  دبال  هنأ  یلإ  انرـشأو  رظنلا . ماعناو  رکفلا  یلإ  جاتحی  يذلا ال  وه  يرورـضلا  ملعلا  نا  انلق :
: نایبلا ضعب  یلإ  جاتحی 

و ال تایهیدبلا ، عیمجب  ًاملاع  ناسنالا  نوکی  نأ  بجی  الف  سفنلا ، هجوت  ببـس  دقفل  ناسنالا ، هلهجی  نکلو  ًایهیدـب  نوکی  دـق  ءیـشلا  ناف 
: ۀیلاتلا رومألا  یف  هجوتلا  بابسأ  رصح  نکمیو  یهیدبلا . ۀهادبب  کلذ  رضی 

. تاحضاولا حضوأ  هیلع  یفخی  دق  لفاغلاف  تایهیدبلا ، عیمج  یف  درطم  ببسلا  اذه  و  هابتنالا .)  - ) 1
نم مقـسلا  اذه  أشنی  دق  و  همهفی . وأ ال  رومألا  رهظأ  یف  کشی  دق  نهذلا  میقـس  ناک  نم  ناف  ًاضیأ ، درطم  اذـه  و  نهذـلا - ) ۀمالـس   - ) 2

. ةدساف ۀیبرت  وأ  ضراع  ضرم  وأ  یعیبط  ناصقن 
رـصبلا فیعـض  وأ  یمعألا  ناف  تاسوسحملا . یه  سمخلا و  ساوحلا  یلع  ۀـفقوتملا  تایهیدـبلاب  صاـخ  اذـه  و  ساوحلا ، ) ۀمالـس   - ) 3

. اذکهو تاقوذملا . یف  ۀقئاذلا  دقافو  تاعومسملا  یف  مصألا  اذک  تاروظنملاب و  ملعلا  نم  ًاریثک  دقفی 
کلتب کشیف  ۀطلاغملا ، نم  هیف  امع  لفغیو  تایهیدبلا  نم  ۀهیدب  ضقانی  ًادـساف  ًالیلد  نهذـلا  فلؤی  نأ  ۀهبـشلا : و  ۀهبـشلا .) نادـقف   - ) 4

ناضیقن مدعلا  دوجولا و  نا  لقعلا  دنع  تایهیدبلا  نم  ناف  تایلدجلا . ۀیفـسلفلا و  مولعلا  یف  ًاریثک  ثدحی  اذه  و  اهمدعب . دقتعی  وأ  ۀهیدبلا 
امهل مدعلا  دوجولا و  نا  بسحف  ۀهیدبلا ، هذـه  یف  ۀهبـشلا  هیلع  تلخد  نیملکتملا  ضعب  نکلو  ناعفتری ، ناعمتجی و ال  نیـضیقنلا ال  نإ  و 

اهنا لوقی  اهدری و  ۀطلاغملا  فشک  نع  زجعو  کلذ  هل  ثدح  اذإ  ریکفتلا  میقتسم  نکلو  اهدنع . ناعفتری  امهف  لاحلا ، )  ) اهامـسو ۀطـساو 
(. ۀهیدبلا لباقم  یف  ۀهبش  )

یف ۀـبرجتلاکو  تارتاوتملا ، یف  بذـکلا  یلع  مهؤطاوت  عنتمی  نیریثـک  یلإ  عامتـسالاک  تایهیدـبلا ، نم  ریثـکل  ۀـیلقع ، ) ریغ  ۀـیلمع   - ) 5
یلإ ءیـشب  ملعلل  ناسنالا  جاتحا  اذاف  کلذ . یلإ  ام  تاسوسحملا … و  یف  توص  عامتـسا  وأ  دالب  ةدهاشمل  ناسنالا  یعـسکو  تایبرجتلا ،

. ۀیلقعلا ۀیلمعلا  رکفلا و  یلإ  جاتحی  ماد ال  ام  ًایرظن  ًاملع  کلذ  هلعجی  الف  یلمع ، ءانعو  ًالثم ، ۀلیوط ، ۀبرجت 

رکفلا وأ  رظنلا  فیرعت 

و بوـلطملا » یلإ  لوـصولا  لـجأل  ةرـضاحلا  تاـمولعملا  یف  ۀـیلقع  ۀـیلمع  ءارجا   » هنم دوـصقملا  رکفلا -  وأ  رظنلا -  نا  قبـس  اـمم  فرعن 
: وه رکفلا  نا  قدأ  رخآ  ریبعتبو  بئاغلا . لوهجملاب  ملعلا  وه  بولطملا 

«. لوهجملا مولعملا و  نیب  لقعلا  ۀکرح  »
تاـمولعملا یلإ  هلقع  عزف  وه ، تـالوهجملا  عاوـنأ  يأ  نم  هنا  فرعو  لوـهجملا )  ) لکـشملا هلقعب  هجاو  اذإ  ناـسنالا  نأ  کـلذ : لـیلحتو 

فلؤی یتح  نهذلا  یف  اهمیظنت  یلإ  یعسیو  اهیلإ ، رظنلا  هیجوتب  اهنیب  ددرتیو  اهیف  ثحبی  ذئدنعو  لکـشملا ، عونل  ۀبـسانملا  هدنع  ةرـضاحلا 
ینعأ بولطملا ، یلإ  اهنم  ذئنیح  هلقع  كرحت  هضرغ  لیصحتل  هفلؤی  ام  دجوو  کلذ  عاطتسا  اذإف  لکـشملا ، لحل  حلـصت  یتلا  تامولعملا 

. لکشملا لحو  لوهجملا  ۀفرعم 
: راودأ ۀسمخ  لیلحتلا  اذهب  نذإ -  لقعلا -  یلع  رمتف 
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(. لوهجملا  ) لکشملا ۀهجاوم   - 1
. هعون فرعی  لکشملا و ال  هجاوی  دقف  لکشملا ، عون  ۀفرعم   - 2
. هدنع ۀنوزخملا  تامولعملا  یلإ  لکشملا  نم  لقعلا  ۀکرح   - 3

. هلحل حلصیو  لکشملا  بسانی  ام  فیلأتو  اهنع  صحفلل  تامولعملا ، نیب  ًایناث -  لقعلا -  ۀکرح   - 4
. بولطملا یلإ  هدنع  امم  هفیلأت  عاطتسا  يذلا  مولعملا  نم  ًاثلاث -  لقعلا -  ۀکرح   - 5

راودألا هذه  و  لوهجملا . مولعملا و  نیب  لقعلا  ۀکرح  ینعم  اذه  و  رظنلا ، وأ  رکفلا  یه  ثالثلا  تاکرحلا  وأ  ةریخألا  ۀـثالثلا  راودألا  هذـهو 
ناسنا اهنم  ولخی  اهنا ال  یلع  رصبلا ، حمل  نم  عرـسأب  ًابلاغ  اهزاتجی  رکفلا  ناف  اهب ، رعـشی  وه ال  هریکفت و  یف  ناسنالا  یلع  رمت  دق  ۀسمخلا 

. ریکفتلا یلع  روطفم  ناسنالا  نإ  انلق  اذلو  هتاریکفت ، رثکأ  یف 
ینعم اذـه  و  لوهجملا . یلإ  تامولعملا  نم  ةدـحاو  ۀـکرحب  ًاسأر  لـقتنی  اـمناو  نییلوـألا ، نیتکرحلا  نع  ینغتـسی  سدـحلا  ةوق  هل  نم  معن 
ًاـضیأ کلذلو  هتاجرد . لوأو  ماهلألا  عون  نم  وه  لب  مولعلا ، فراعملل و  ًایقلت  عرـسأ  يوقلا  سدحلا  بحاص  نوکی  کلذـلف  سدـحلا ، ) )

، لکـشملا ۀهجاوم  دنع  لوهجملا  یلإ  مولعملا  نم  ۀئجافم  ةدحاو  ۀکرحب  لصحت  اهنأل  تایهیدبلا ، ماسقأ  نم  تایـسدحلا )  ) ایاضقلا اولعج 
. اهفیلأتو اهصحفو  هدنع  تامولعملا  یلإ  عوجرلا  یلإ  لکشملا و ال  عون  ۀفرعم  یلإ  جتحی  ملف  يرکف ، یعسو  بسک  نود  نم 

ةوق نم  هدنع  لوألا  نأل  الإ  کلذ  سیل  و  رخآ . صخـش  دنع  ۀیرظن  صخـش  دـنع  ۀـیهیدب  نوکت  دـق  ةدـحاو  ۀیـضق  نا  اولاق : اذـه  لجألو 
تاکرحلا هذه  یلإ  جاتحی  هناف  یناثلا  صخشلا  نود  نییلوألا ، نیتکرحلا  نع  هب  ینغتسی  ام  يأ  بسکلا ، رظنلا و  نع  هب  ینغتسی  ام  سدحلا 

. لکشملا عون  ۀفرعم  دعب  مولعملا  لیصحتل  ثالثلا 

تانیرمت

؟ قیدصتلا ماسقأ  نم  کشلا  مهولا و  نکی  مل  اذامل   - 1
. ۀسمخلا سفنلا  هجوت  بابسأ  نم  اهنم  لک  هیلإ  جاتحت  ام  نایب  عم  كدنع  نم  ۀیهیدب  ایاضق  سمخ  رکذا   - 2

يرورض ثحبلا  دعب  لصاحلا  ملعلا  اذهف  ۀیفتخم ، ةراف  هنا  تملعف  هتدجو  ًاریثک  هنع  صحفلا  دعب  و  ام ، ًائیـش  ۀفرغلا  یف  نأب  تملع  اذإ   - 3
؟ يرظن مأ 

. اهرکذا ۀهیدب ؟ لباقم  یف  ۀهبش  کل  تلصح  نا  قفتا  له   - 4
؟ سدحلا رکفلا و  نیب  قرفلا  ام   - 5

قطنملا ثاحبأ 

قطنملا ثاحبأ  لخدم ؛

لب اهـسفنب ، ۀلـصاح  یهف  تایرورـضلا  امأ  ثحبلا . رکفلا و  نیناوق  ۀعومجم  وه  هنأل  ۀیرظنلا ، مولعلا  لیـصحتل  هیلإ  جاتحی  امنا  قطنملا  ملع 
سأر داز  تایرظنلا  نم  ًارادقم  بستکا  اذإف  هدنع . ةدوقفملا  ۀیرظنلا  تامولعملا  حبریل  هب  بستکی  مولعلا  بساکل  یلصألا  لاملا  سأر  یه 
ملعلا بلاط  اذـکه  و  ۀـیلاملا . هتورث  تداز  املک  دـیزی  ةداع  رجاتلا  حـبر  نأل  رثکأ ، تامولعم  بستکی  نأ  عیطتـسیف  هتامولعم ، ةداـیزب  هلاـم 

. لاملا رجاتک  باستکالاب ال  حبرلا  نومضم  ملعلا  رجات  لب  هحبر . فعاضتیف  هتراجت ، عستتو  ۀیملعلا  هتورث  دیزت  بستکا  املک 
نم هدنع  ام  یلإ  اهتفاضاو  تالوهجملا  لیصحتب  حبرلا  یلإ  اهب  لصوتیل  هدنع ، ۀنوزخملا  تامولعملا  فیلأت  ۀیفیک  نع  ثحبی  قطنملا  ملعو 
نع يرخأ  ثحبیو  يروـصتلا ، لوهجملاـب  ملعلا  یلإ  هب  لـصوتلل  فِّرعملا ، )  ) یمـسیو يروـصتلا  موـلعملا  نـع  ةراـت  ثـحبیف  تاـمولعم :
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. یقیدصتلا لوهجملاب  ملعلا  یلإ  هب  لصوتیل  ۀجحلا )  ) یمسیو یقیدصتلا  مولعملا 
نم لکلو  سمخلا . تاعانـصلا  ثحب  وه  و  اهایاضق ، ةدام  ۀـیحان  نم  يرخأو  اهفیلأت ، ۀـئیه  ۀـیحان  نم  ةراـت  نیوحنب : ۀـجحلا  نع  ثحبلاو 

: باوبأ ۀتس  یف  اهعضن  قطنملا  ثاحبأف  تامدقم . ۀجحلا  فرعملا و  نع  ثحبلا 
ظافلألا ثحابم  یف  لوألا -  بابلا 

لوألا ءزجلا  یلکلا  ثحابم  یف  یناثلا -  بابلا 
ۀمسقلا هب  قحلتو  فرعملا  یف  ثلاثلا -  بابلا 

اهماکحأو ایاضقلا  یف  عبارلا -  بابلا 
یناثلا ءزجلا  اهفیلأت  ۀئیهو  ۀجحلا  یف  سماخلا -  بابلا 
ثلاثلا ءزجلا  سمخلا  تاعانصلا  یف  سداسلا -  بابلا 

ظافلألا ثحابم  لوألا : بابلا 

ظافلألا ثحابم  یلإ  ۀجاحلا 

ةراشا

، یناعملا یلإ  ًالـصوت  ظافلألا  لاوحأ  نع  ثحبلا  نع  ینغتـسی  هنکلو ال  یناعملا ، سفنب  ّالإ  یلـصألا  هضرغ  قلعتی  یقطنملا ال  نا  کش  ـال 
رییغتلا و اهیف  عقی  دـق  ظافلألا  و  تاغللا . نم  ۀـغل  طسوتب  ّالإ  ًابلاغ  نوکی  ـال  مهنیب  راـکفألا  لـقنو  ساـنلا  عم  مهاـفتلا  نأ  حـضاولا  نم  هنـأل 

ًامامتا تاغللا ، نم  ۀغلب  صاصتخا  ریغ  نم  و  ۀماع ، ۀـهج  نم  ظفللا  لاوحأ  نع  ثحبی  نأ  یلإ  یقطنملا  جاتحاف  اهب . مهافتلا  متی  الف  طلخلا 
. حیحص سایقمب  هریغ  مالکو  همالک  نزیل  مهافتلل ،

اهلمعتـسی یتلا  ۀغللاب  صتخی  امع  ثحبلا  یلإ  جاتحی  دق  ناک  نإ  و  ۀصاخ ، ۀغل  لهأب  صتخی  ملع ال  قطنملا  نأل  ۀـماع ، ) ۀـهج  نم  : ) انلقو
تاودألا و نم  اهنا  یف  اـهتاوخأو  ناـک  نع  و  قارغتـسالا ، یلع  برعلا -  ۀـغل  یف  فیرعتلا -  مـال  ۀـلالد  نع  ثحبلاـک  لـق : اـمیف  یقطنملا 

. ۀغللا مولع  یلع  ًادامتعا  قطنملا  یف  اهلاخدا  نع  ینغتسی  دق  هنکلو  کلذ . یلإ  ام  بلسلا … و  مومعلا و  تاودأ  نع  و  فورحلا ،
هتجاح نم  دـشأو  مظعأ  یه  هسفن ، لجأ  نم  ظاـفلألا  ثحاـبم  یلإ  يرخأ )(  ۀـجاح  یقطنمللو  هریغ . عم  مهاـفتلا  لـجأ  نم  هتجاـح  هذـه 

. قطنملا یف  ثاحبألا  هذه  لاخدال  یقیقحلا  ببسلا  یه  اهلعل  لب  یلوألا ،
، دیهمتلل ۀجیتن  ظافلألا  ثحابم  ۀـفرعم  یلإ  هسفن  یف  ناسنالا  ۀـجاح  هجو  رکذـن  مث  عفان ، دـیهمت  رکذـب  اندوصقم  حیـضوت  یلع  نیعتـسنو 

. لوقنف
: نایلعج نایرابتعا  نادوجوو  نایقیقح  نادوجو  تادوجو : ۀعبرأ  ءایشألل  نا  دیهمتلا - ) )

یجراخلا دوجولا   1

ریغ یلإ  موجنلا ، رمقلا و  سمـشلا و  رجحلا و  رجـشلا و  ناویحلا و  ناسنالا و  دارفأ  نم  اهوحنو ، کـلوح  یتلا  ءایـشألا  دوجوو  كدوجوک 
. اهل رصح  یتلا ال  ۀیجراخلا  تادوجولا  نم  کلذ 
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ینهذلا دوجولا   2

. نهذلا یمست  ةوقلا  هذه  و  ءایـشألا . روص  اهیف  عبطنت  ةوق  ناسنالل  نا  ًاقباس : انلق  دق  و  میهافملا . نم  اهریغ  ۀیجراخلا و  ءایـشألاب  انملع  وهو 
. ملعلا وه  يذلا  ینهذلا  دوجولا  یمسی  اهیف  عابطنالا  و 

. ربتعم رابتعاب  عضاو و ال  عضوب  اسیل  امهنأل  نایقیقحلا . نادوجولا  امه  نادوجولا  ناذهو 

یظفللا دوجولا   3

مهفو ریغلا  یلإ  هراکفأ  لقن  یلإ  جاتحم  هناف  هعون ، دارفأ  یقاب  عم  مهافتلا  لماعتلل و  ًارطـضمو  عبطلاب  ًایعامتجا  ناـک  اـمل  ناـسنالا  نا  هناـیب :
هذه نکلو  اهکردیف . ساوحلا  يدحاب  ریغلا  اهب  سحیل  اهـسفنب ، ۀیجراخلا  ءایـشألا  رـضحی  نأ  یه  میهفتلل  ۀـیلوألا  ۀـقیرطلا  و  ریغلا . راکفأ 

وأ ۀیجراخلا  تادوجوملا  نم  تسیل  اهنأل  امإ  یناعملا ، ءایـشألا و  رثکأ  میهفتب  یفت  اهنأ ال  یلع  ءانعلا ، نم  ًاریثک  هفلکت  میهفتلا  نم  ۀقیرطلا 
. اهراضحا نکمی  اهنأل ال 

. ظافلألا اـهنم  فلؤیل  فورحلا  عیطاـقتب  قطنلا  مـالکلا و  یلع  ةوق  هحنم  نأـب  میهفتلا ، یف  ۀعیرـس  ۀلهـس  ۀـقیرط  ناـسنالا  یلاـعت  هللا  مهلأـف 
رـضحیل ًاصاخ . ًاظفل  هنع  مهافتلا  یلإ  جاتحیو  هفرعی  ینعم  لکل  عضی  نأ  یلإ  عارتخالا -  مأ  یه  و  ۀـجاحلا -  ناسنالا  تعد  نمزلا  رورمبو 

. اهسفنب اهراضحا  نم  ًالدب  ظافلألاب  یناعملا 
، ًادیج اهلمأتف  اهـسفنب .) اهراضحا  نم  ًالدب  ظافلألاب  یناعملا  رـضحیل  : ) کل اهررکأ  ةرابعلا  هذـه  بلاطلا  اهیأ  کنهذ  یف  تبثت  نأ  لجألو 

نم أشنی  يوقلا  طابترالا  اذه  و  نهذلا . یف  هب  هتقالعو  ینعملاب  ظفللا  طابترا  ةوق  ببـسب  هنم  ناسنالا  نکمتی  امنا  راضحالا  اذه  نا  فرعاو 
يأ ظفللا  هنأک  ینعملا  ینعملا و  هنأک  هدنع  ظفللا  حبـصی  نهذـلا  يدـل  يوقلا  طابترالا  اذـه  لصح  اذاف  لامعتـسالا . ةرثکو  عضولاب  ملعلا 

ًاجراخ رضحی  نأ  نیب  هیدل  قرف  نوکی  الف  عماسلل ، هسفنب  ینعملا  رضحأ  امنأکف  ظفللا  ملکتملا  رضحأ  اذإف  دحاو ، ءیـشک  هدنع  ناحبـصی 
ینعملا یلإ  عماسلا  لقتنی  دق  اذـلو  ینعملا . یلإ  هنهذ  لقتنی  نیلاحلا  الک  یف  عماسلا  ناف  هل ، عوضوملا  هظفل  رـضحی  نأ  نیبو  ینعملا  سفن 

. ظفللا عامس  طسوتب  الإ  هیلإ  لقتنی  مل  هنأ  عم  هعمسی  مل  هنأک  هصاوخو  ظفللا  نع  لفغیو 
ظفللا دوجو  : » لوقن اذلف  ینعملا . دـجو  امنأکف  ظفللا  دـجو  اذإف  دـحاو ، ءیـشک  ینعملا  ظفللا و  لعجی  طابترالا  اذـه  نا  ضخملا  ةدـبزو 

اذـه ببـسب  ًازاـجم ، ینعملا  یلإ  هدوجو  بسنیو  ریغ ، ـال  ظـفللا  وه  ۀـقیقح  دوجوملا  نا  يأ  ینعملل ، یظفل  دوجو  هنکلو  ینعملا .» دوـجو 
مـسا نإف  سکعلابو : ظفللا  یلإ  ینعملا  نم  نسحلا  حـبقلا و  لاقتنا  داحتالا  طابترالا و  اذـه  یلع  دـهاشلا  و  عضولا . نم  ئـشانلا  طاـبترالا 

ظافلألا و جمـسأ  نم  ودعلا  مساو  ناسللا . عمـسلا و  هنم  رفنی  ًایـشحو  ًاظفل  هسفن  یف  ناک  نإ  و  بحملا ، دنع  ظافلألا  بذعأ  نم  بوبحملا 
یناعملا نع  اهب  ربعملا  ظاـفلألا  یف  حـبقلا  فـالتخا  يرن  اذـلو  لاـقتنالا ، داز  طاـبترالا  اذـه  داز  اـملکو  ًاحلمتـسمًاظفل . هسفن  یف  ناـک  نإ 

نآرقلا ینک  امک  حبق  اهیف  نوکی  دق ال  لب  ًاحبق . لقأ  ۀیانکلا  و  هلیلق . نم  حـبقأ  لامعتـسالا  ریثکف  ناسنالا ، ةروع  نع  ریباعتلا  وحن  ۀـحیبقلا ،
. جورفلاب میرکلا 

ًالامج ینعملا  یلع  ظفللا  لامج  یفـضیف  یفاجلا ، کـیکرلا  ریبعتلا  یف  هدـجن  ـال  ینعملا  یف  ًـالامج  یطعی  هتبوذـعو  ریبعتلا  ۀـناصر  اذـکو 
. ۀبوذعو

یبتکلا دوجولا   4
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مهل دبالف  نودجویـس ، نیذلا  نوبئاغلا و  امأ  نیهفاشملاب . صتخت  اهنأل  اهلک ، ناسنالا  تاجاحب  مایقلل  یفکت  اهدـحو ال  ظافلألا  نا  هحرش :
طخلا ناکف  اهب ، قطنلا  نم  ًالدب  یناعملا ، یلع  ۀلادلا  هظافلأ  راضحال  ۀیطخلا  شوقنلا  عنصی  نأ  ناسنالا  أجتلاف  مهمیهفتل ، يرخأ  ۀلیسو  نم 
دوجو هنکلو  ًاعبت .» ینعملل  دوجوو  ظفلل  دوجو  طخلا  دوجو  نا  : » لوقن اذـلف  ینعملل ، دوجو  ظـفللا  نأ  اـنلق : نأ  قبـس  دـق  و  ظـفلل . ًادوجو 

بـسنی امک  عضولا ، ببـسب  ًازاجم  ینعملا  ظفللا و  یلإ  دوجولا  بسنیو  ریغ ، ۀـباتکلا ال  وه  ۀـقیقح  دوجوملا  نأ  يأ  ینعملا ، ظفلل و  یبتک 
. عضولا ببسب  ًازاجم  ینعملا  یلإ  ظفللا  دوجو 

. ۀیجراخلا تادوجوملا  یلع  لدت  ۀینهذلا  یناعملا  و  نهذلا ، یف  یناعملا  رضحت  ظافلألا  و  ظافلألا ، رضحت  ۀباتکلا  نذإ 
. لامعتسالا عضولا و  ببسب  ینعملل ) نایرابتعا  نایزاجم  نادوجو   ) یبتکلا یظفللا و  دوجولا  نا  حضتاف 

ۀجیتنلا

ءیشلاک امهنیب  طابترالا  ةوق  لجأل  ینعملا  ظفللا و  نا  انمهف  دق  و  یظفللا ، دوجولا  هنم  مهفن  نأ  انضرغو  لوطملا -  نایبلا  اذه  تعمس  دقل 
. هسفنب ینعملا  ترضحأ  امنأکف  قطنلاب  ظفللا  ترضحأ  اذإف  دحاولا ،

کنهذ یف  ناک  ینعم  يأ  رـضحت  ام  دـنع  کسفن  يرت  الأ  هسفن ، نیبو  هنیب  ناسنالا  ریکفت  یلع  طاـبترالا  اذـه  رثؤی  فیک  مهفن  اـنه  نمو 
: نهذلا یف  اهظافلأل  كراضحا  طسوتب  ینعم  یلإ  ینعم  نم  ۀینهذلا  کتالاقتنا  نوکت  کلذ  نم  رثکأ  لب  ًاضیأ ، هظفل  هعم  رـضحت  نأ  دبال 

یتلا ظافلألاب  اهیجاننو  انـسوفن  یلإ  ثدـحتن  امنأک  اهروصتو  ظافلألا  لیخت  نع  ناـک  رمأ  يأ  یف  اـنریکفت  ًاـبلاغ  کـفنی  ـال  هنأ  دـجن  اـناف 
. انریغ عم  ملکتن  انک  ول  امک  اهتالیصفتو ، یناعملا  بترن  اهقبط  یلع  و  انناهذأ ، یف  ظافلألا  بترنف  اهلیختن ،

 - ةروکذملا ۀقالعلا  خوسرل  کلذ  و  ۀینهذ ، ظافلأب  نوکت  دق  ۀینهذلا  تالاقتنالا  : » تاراشالا حرش  یف  یسوطلا  خیشلا  میظعلا  میکحلا  لاق 
«. ناهذألا یف  ینعملاب -  ظفللا  ۀقالع  یلإ  ریشی 

. مدقتملا ببسلل  ۀینهذلا ، هتالاقتناو  هراکفأ  یلع  کلذ  رثؤی  اهلاوحأ  هیلع  تریغت  وأ  ۀینهذلا  ظافلألا  یف  رکفملا  أطخأ  اذإف 
نأ یقطنملا  یلع  ًامازل  ناک  و  ۀماع ، ۀهجو  نم  ظافلألا  لاوحأ  ۀـفرعم  نسحی  نأ  مولعلا  بلاطل  ۀحیحـصلا  راکفألا  بیترتل  يرورـضلا  نمف 

. ۀحیحصلا هراکفأ  میظنت  یلع  اهب  ۀناعتساو  قطنملا  ملعل  ۀمدقم  اهنع  ثحبی 

ۀلالدلا

ۀلالدلا فیرعت 

نع تفـشک  ۀقرطلا  هذـه  نأل  الإ  کلذ  سیل  و  كوعدـی . بابلا  یلع  ًاصخـش  نأ  یلإ  کش -  ال  کنهذ -  لقتنی  کباب  ۀـقرط  انعمـس  اذإ 
. هدوجو یلع  تلد )  ) اهنا تلق : تئش  نإ  و  كوعدی . صخش  دوجو 

(. ۀلالد  ) ۀقرطلل تلصح  یتلا  ۀفصلا  هذه  و  لولدم )  ) یعادلا صخشلا  دوجوو  لاد ، )  ) بابلا ۀقرط  نذإ ،
ۀفصلا هذه  و  ًالولدم ، )  ) رخآلا ءیشلا  و  ًالاد ، )  ) هیمسن رخآ -  ءیش  دوجو  یلإ  هنم  کنهذ  لقتنف  هدوجوب ، تملع  اذإ  ءیش  لک  اذکهو ،

(. ۀلالد  ) هل تلصح  یتلا 
«. رخآ ءیش  دوجو  یلإ  کنهذ  لقتنا  هدوجوب  تملع  اذإ  ۀلاحب  ءیشلا  نوک  : » یه ۀلالدلا  نا  کلذ  نم  حضتیف 
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ۀلالدلا ماسقأ 

ۀقالعلا هذه  و  نهذلا . یف  نیئیشلا  نیب  ۀقالعلا  خوسر  الإ  ببسلا  سیل  و  ببس . الب  نوکی  ءیش ال  یلإ  ءیـش  نم  نهذلا  لاقتنا  نا  کش  ال 
عضوب وأ  ۀیعبط  وأ  ۀیتاذ  اهنوک  نم  ۀمزالملا  هذه  فالتخالو  نهذلا . جراخ  نیئیـشلا  نیب  ۀمزالملاب  ملعلا  اهببـسو  ببـس . اهل  ًاضیأ  ۀینهذلا 

. ۀیعضوو ۀیعیبطو  ۀیلقع  ۀثالث : ماسقأ  یلإ  ۀلالدلا  اومسق  لعاج  لعجو  عضاو 

ۀیلقعلا ۀلالدلا   1

ءوض نا  ًالثم -  ناسنالا -  ملع  اذإف  رثؤملا . رثألاک و  یجراخلا ، امهدوجو  یف  ۀـیتاذ  ۀـمزالم  لولدـملا  لادـلا و  نیب  ناک  اذإ  امیف  یه  و  - 
سمشلا یلع  ًالاد  حبصلا  ءوض  نوکیف  ًاعطق ، سمشلا  عولط  یلإ  هنهذ  لقتنی  رادجلا  یلع  ءوضلا  يأرو  سمشلا ، صرق  عولطل  رثأ  حابـصلا 

. ام ملکتم  دوجوب  انملعف  رادج  ءارو  نم  ملکتم  توص  انعمس  اذإ  هلثمو  ۀیلقع . ۀلالد 

ۀیعبطلا ۀلالدلا   2

، سانلا عابط  فالتخاب  فلتخیو  فلختی  دق  و  ناسنالا ، عبط  اهیضتقی  یتلا  ینعأ  ۀیعبط ، ۀمزالم  نیئیـشلا  نیب  ۀمزالملا  تناک  اذإ  امیف  یهو 
. فلتخی فلختی و ال  يذلا ال  رثؤملا  یلإ  ۀبسنلاب  رثألاک  ال 

: لوقی نأ  سانلا  ضعب  عبط  ءاضتقا  اهنمف  ةریثک ، کلذ  ۀلثمأو 
دنع یطمتی  وأ  هعباصأ  عقرفی  نأ  ضعبلا  عبط  ءاضتقا  اهنمو  رجضتلا . فسأتلا و  دنع  فا )  ) و عجوتلا ، دنع  هآ )  ) و ملألاب ، سحلا  دنع  خآ ) )
دنع بأثتی  وأ  ریکفتلا ، دـنع  هتجاحو  هنذا  یلعأ  نیب  هعبـصا  عضی  وأ  هفنأـب  وأ  هتیحلب  وأ  ءایـشأ  نم  لـمحی  اـمب  ثبعی  وأ  مأـسلا ، رجـضلا و 

. ساعنلا
نأ یلإ  هنهذ  لقتنی  خآ )  ) ۀـملکب عمـسی  امدـنعف  رخآلا ، یلإ  نیمزـالتملا  دـحأ  نم  هنهذ  لـقتنی  هناـف  تاـمزالملا  هذـهب  ناـسنالا  ملع  اذإـف 

. اذکهو ریکفت …  ۀلاح  یف  هنأب  ملعی  هتحبسمب  ثبعی  ًاصخش  يأر  اذإ  و  ملألاب . سحی  اهملکتم 

ۀیعضولا ۀلالدلا   3

، یناـثلا دوجو  یلع  ًـالیلد  نوکی  امهدـحأ  دوجو  نأ  یلع  حالطـصالا  عـضاوتلا و  نم  أـشنت  نیئیـشلا  نیب  ۀـمزالملا  تناـک  اذإ  اـمیف  یهو  [
ۀـیباسحلا و زومرلا  یکلـساللا و  قربلا و  تاراـشاو  سرخـألا  تاراـشاکو  ظاـفلألا ، یلع  ًـالیلد  نوکت  نأ  یلع  حلطـصا  یتـلا  طوطخلاـک 

. سفنلا دصاقم  یلع  ًالیلد  تلعج  یتلا  ظافلألا  و  يرخألا ، مولعلا  رئاس  زومرو  ۀیسدنهلا 
. لولدملا ءیشلا  یلإ  هنهذ  لقتنی  لادلا  دوجوب  ملعو  ۀمزالملا  هذهب  ناسنالا  ملع  اذإف 

ۀیعضولا ۀلالدلا  ماسقأ 

 )(: نیمسق یلإ  مسقنت  ۀیعضولا  ۀلالدلا  هذهو 
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. ًاظفل عوضوملا  لادلا  ناک  اذإ  ۀیظفللا :) ۀلالدلا   - ) أ
و مولعلا ، زومر  نم  اهب  لصتی  اـم  شوقنلا و  و  طوطخلا ، تاراـشالاک و  ظـفل ، ریغ  عوضوملا  لادـلا  ناـک  اذإ  ۀـیظفللا :) ریغ  ۀـلالدلا   - ) ب

. کلذ وحن  ةدلب … و  وأ  لحم  یلإ  قیرطلا  هاجتا  نییعتل  وأ  تافاسملا  ریدقتل  قرطلا  یف  ۀبوصنملا  تاحوللا 

ۀیظفللا ۀلالدلا 

اهفیرعت

 - ۀقلعلا هذه  أشنتو  ینعملا . ظفللا و  نیب  نهذـلا  یف  ۀخـسارلا  ۀـقلعلا  وه  ینعملا  یلع  ظفللا  ۀـلالد  یف  ببـسلا  نأ  فرعن  قباسلا  نایبلا  نم 
: اهنأب ۀیظفللا  ۀلالدلا  فیرعت  اننکمی  هیلعو  ۀمزالملاب . ملعی  نم  دنع  امهنیب  ۀیعضولا  ۀمزالملا  نم  تفرع -  امک 

«. هب دوصقملا  ینعملاب  ملعلا  ملکتملا  نم  هرودصب  ملعلا  نم  أشنی  ۀلاحب  ظفللا  نوک  یه  »

اهماسقأ

ۀیمازتلالا ۀینمضتلا . ۀیقباطملا .
: ۀنیابتم هجوأ  ۀثالث  نم  ینعملا  یلع  ظفللا  ّلدی 

عیمج هیف  لخدیف  هانعم ، مامت  یلع  باتکلا  ظفل  ۀلالدک  هقباطیو ، هل  عوضوملا  هانعم  مامت  یلع  ظفللا  لدی  نأب  ۀـقباطملا : لوألا - ) هجولا  )
وأ ۀیقباطملا )  ) ذـئنیح ۀـلالدلا  یمـستو  قطانلا . ناویحلا  وه  و  هانعم ، مامت  یلع  ناسنالا  ظفل  ۀـلالدکو  فالغو ، شوقن  نم  هیف  ام  هقاروأ و 

. ینعملا ظفللا و  قباطتل  ۀیقباطتلا ، ) )
. اهیناعمل تعضو  ةرشابم  اهلجأل  یتلا  ظافلألا  یف  ۀیلصألا  ۀلالدلا  یهو 

قرولا یلع  باتکلا  ظفل  ۀلالدک  هنمـض ، یف  ءزجلا  کلذ  لخادلا  هل  عوضوملا  هانعم  ءزج  یلع  ظفللا  لدی  نأب  نمـضتلا : یناثلا - ) هجولا  )
و هیف ، فالغلا  لوخد  يرتشملا  مهفی  باتکلا  تعب  ولف  هدحو …  قطانلا  وأ  هدحو  ناویحلا  یلع  ناسنالا  ظفل  ۀلالدکو  فالغلا . وأ  هدـحو 

یه و  ۀینمـضتلا .)  ) ۀلالدلا هذه  یمـستو  فالغلا . لوخد  یلع  باتکلا  ظفل  ۀلالدب  کیلع  جتحال  فالغلا  ینثتـست  نأ  کلذ  دعب  تدرأ  ول 
. لکلا یلع  ۀلالدلا  دعب  ءزجلا  یلع  ۀلالدلا  نأل  ۀیقباطملا ، ۀلالدلا  نع  عرف 

، هتاذ نع  جراخلا  مزاللا  قیفرلا  عابتتـسا  هعبتتـسی  هل  مزال  هل  عوضوملا  هانعم  نع  جراخ  ینعم  یلع  ظفللا  لدی  نأب  مازتلالا : ثلاثلا ) هجولا  )
ًاجتحم کلذ  یلع  کبتاعل  اهدحو  ةاودلاب  هتئجف  ملقلا  یلع  صنی  مل  ةاودب  هیتأت  نأ  دحأ  کنم  بلط  ولف  ملقلا . یلع  ةاودـلا  ظفل  ۀـلالدک 

(. ۀیمازتلالا  ) ۀلالدلا هذه  یمستو  ملقلا . بلط  یلع  ۀلالدلا  یف  ٍفاک  ةاودلا  بلط  نأب 
. ینعملا سفن  یلع  ۀلالدلا  دعب  ینعملا  جراخ  وه  ام  یلع  ۀلالدلا  نأل  ۀیقباطملا  ۀلالدلا  نع  ًاضیأ  عرف  یهو 

: ۀیمازتلالا ۀلالدلا  طرش 
نم طقف  جراخلا  یف  مزالتلا  یفکی  الف  ًاینهذ ، ًامزالت  مزاللا  جراخلا  ینعملا  ظفللا و  ینعم  نیب  مزالتلا  نوکی  نأ  ۀـلالدلا  هذـه  یف  طرتشی 

. نهذلا لاقتنا  لصح  امل  الإو  نهذلا  یف  هخوسر  نود 
ءیش طسوت  یلإ  ۀجاح  نودب  همزال  یلإ  لقتنی  ظفللا  ینعم  روصت  اذإ  نهذلا  نأ  ینعمب  ًانیب ، ًاحـضاو  مزالتلا  نوکی  نأ  ًاضیأ -  طرتشیو - 

 )(. رخآ

تانیرمت
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: یتأی امیف  ۀلالدلا  عاونأ  نّیب  ( 1)
. تقولا یلع  ۀعاسلا  برقع  ۀلالد  أ - 

. ردصلا ملأ  یلع  لاعسلا  توص  ۀلالد  ب - 
. مداقلا مارتحا  یلع  نیسلاجلا  مایق  ۀلالد  ج - 

. لجولا یلع  هترفصو  لجخلا  یلع  هجولا  ةرمح  ۀلالد  د - 
. اضرلا مدع  یلع  یلعألا  یلإو  اضرلا  یلع  لفسألا  یلإ  لوؤسملا  سأر  ۀکرح  ۀلالد  ه - 

: ۀیتآلا ۀلثمألا  نم  هیف  لخدی  ام  مسق  لک  یف  عضو  اهیتخأو ) ۀیلقعلا   ) ثالثلا تالالدلل  ًالودج  عنصا  ( 2)
. ملسلا دوجو  یلع  حطسلا  یلع  دوعصلا  ۀلالد  أ - 
. اهل قراس  ذخأ  یلع  کتجاح  نادقف  ۀلالد  ب - 

. ملألاب روعشلا  یلع  نینألا  ۀلالد  ج - 
. ۀنازرلا یلع  هتلقو  شیطلا  یلع  مالکلا  ةرثک  ۀلالد  د - 

. بتاکلا دوجو  یلع  طخلا  ۀلالد  ه - 

. یمحلا یلع  ضبنلا  ۀعرس  ۀلالد  و - 
. ةالصلا تقو  لوخد  یلع  نذؤملا  توص  ۀلالد  ز - 

. ءایربکلا یلع  دخلا  ریعصت  وأ  یشملا  یف  رتخبتلا  ۀلالد  ح - 
. هلوصو برق  وأ  هتکرح  برق  یلع  راطقلا  ریفص  ۀلالد  ط - 
. ۀئاملا ۀجرد  هیف  ةرارحلا  غولب  یلع  ءاملا  نایلغ  ۀلالد  ي - 

: - ۀیتآلا ۀلثمألا  نم  ۀیظفللا  ۀلالدلا  ماسقأ  نیع  ( 3)
(. درفملا لوقلا   ) یلع ۀملکلا  ظفل  ۀلالد  أ - 

. هدحو درفملا )  ) وأ هدحو  لوقلا )  ) یلع ۀملکلا  ظفل  ۀلالد  ب - 
. رادجلا یلع  فقسلا  ظفل  ۀلالد  ج - 
. اهترمث یلع  ةرجشلا  ظفل  ۀلالد  د - 

. اهکرحم یلع  ةرایسلا  ظفل  ۀلالد  ه - 
. اهفرغ یلع  رادلا  ظفل  ۀلالد  و - 

. اهعیب دنع  اهیلإ  قیرطلا  یلع  ۀلخنلا  ظفل  ۀلالد  ز - 
ۀلالدـلا هذـهف  رادـلا ، ظفل  ۀـلالدب  عیبلا  یف  لـخاد  قیرطلا  يرتشملا  لاـقف  اـهیلإ  قیرطلا  یف  اـعزانتو  ًاراد  رخآ  نم  صخـش  يرتشا  اذإ  ( 4)

؟ نوکت ۀیظفللا  ۀلالدلا  ماسقأ  يأ  نم  ةاعدملا 
تقولا یلع  لیللا  ظفل  ۀلالد  ًایعدم  رجأتـسملا  همـصاخف  رجفلا ، دنع  لمعلا  كرت  لماعلا  نکلو  هلک ، لیللا  لمعیل  ًالماع  لجر  رجأتـسا  ( 5)

؟ ةاعدملا ۀلالدلا  هذه  نوکت  نأ  یغبنی  ۀیظفللا  ۀلالدلا  ماسقأ  يأ  نمف  سمشلا ، عولط  یلإ  رجفلا  نم 
؟ ۀعاجشلاک دسألل  مزال  رخبلا  نأ  عم  ۀعاجشلا ، یلع  لدی  امک  ۀیمازتلا ، ۀلالد  مفلا ) رخب   ) یلع دسألل )  ) ظفل لدی  نولوقی ال  اذامل  ( 6)

ظافلألا تامیسقت 
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ةراشا

نحنو ۀلالدلا . ثحب  دعب  ظافلألا  ثحابم  مهأ  یه  و  يرخأ ، نود  ۀغلب  صتخت  ۀماع ال  تامیـسقت  ةدع  ینعملا  نم  هل  امب  لمعتـسملا  ظفلل 
امب يرخأو  دحاو ، ظفل  وه  امب  میسقتلا  یف  هیلإ  رظنی  ةرات  هانعم  یلإ  بوسنملا  ظفللا  نأل  ۀثالث ، یه  و  تامیسقتلا ، کلت  مهأ  انه  نورکاذ 

. ًاددعتم وأ  ًادحاو  ناک  ءاوس  ًاقلطم  ظفل  وه  امب  ۀثلاثو  ددعتم ، وه 

زاجملا ۀقیقحلا و  لجترملا . لوقنملا . كرتشملا . صتخملا .  1

نوکی نأ  امإ  هانعم  نأل  ۀسمخ ، ماسقأ  یلع  وهف  هانعم ، یلإ  بسن  اذإ  ۀمدقتملا  ثالثلا  تالالدلا  يدحاب  هانعم  یلع  لادلا  دحاولا  ظفللا  نإ 
، زاجمو ۀقیقحو  لجترمو ، لوقنمو ، كرتشم ، عاونأ : ۀعبرأ  ددعتم  ینعم  هل  ام  و  ًاددعتم . نوکی  نأ  اما  و  صتخملا ، )  ) یمسیو ًاضیأ  ًادحاو 

: ماسقأ ۀسمخ  هذهف 
. ناویحو دیدح  لثم  هب ، صتخاف  دحاو  ینعم  الإ  هل  سیل  يذلا  ظفللا  وه  و  صتخملا :)  - ) 1

هعـضو یلع  اهـضعبل  هعـضو  قبـسی  نأ  نود  نم  نکلو  ةدح ، یلع  الک  عیمجلل  عضو  دق  هانعم و  ددعت  يذلا  ظفللا  وه  و  كرتشملا :)  - ) 2
ریثک كرتشملا  و  ضیبألا . دوسألل و  عوضوملا  نوجلا )  ) لثمو اهریغ  بهذـلا و  ءاملا و  عوبنیو  رظنلا  ۀـساحل  عوضوملا  نیع )  ) لثم رخآلل 

. ۀیبرعلا ۀغللا  یف 
رخآلل عضولاب  قوبسم  اهدحال  عضولا  نأب  هنع  قرتفی  نکلو  كرتشملاک  عیمجلل  عضو  دق  هانعم و  ددعت  يذلا  ظفللا  وه  و  لوقنملا :)  - ) 3
لاعفألا هذهل  یمالسإلا  عرشلا  یف  لقن  مث  ءاعدلل  ًالوأ  عوضوملا  ةالصلا )  ) ظفل لثم  قحاللا . عضولا  یف  نیینعملا  نیب  ۀبسانملا  ۀظحالم  عم 
دـصقل لقن  مث  ًاقلطم ، دصقلل  ًالوأ  عوضوملا  جحلا )  ) ظفل لثمو  لوألا . ینعملل  اهتبـسانمل  اهوحنو  دوجـسو  عوکرو  مایق  نم  ۀـصوصخملا 

ظفل اهنمو  نونفلا . مولعلا و  بابرأو  عرـشلا  فرع  یف  تالوقنملا  رثکأ  اذکه  نیعملا … و  تقولا  ۀـصوصخملا و  لاعفألاب  ۀـمرکملا  ۀـکم 
. رصعلا اذه  تاحلطصم  نم  اهوحنو  عایذملا  فتاهلا و  ةرئاطلا و  ةرایسلا و 

لهأ فرعک  صاخلا  فرعلا  ناک  نإ  و  ةرئاطلا . ةرایـسلا و  ظفللاک  یفرع  لوقنم  هل : لیق  ماعلا  فرعلا  ناک  نإـف  هلقاـن  یلإ  بسنی  لوقنملاو 
. اذکهو یفسلف …  وأ  يوحن  وأ  یقطنم  وأ  یعرش  لوقنم  هل : لیق  مهوحنو  ۀفسالفلا  ةاحنلا و  ۀقطانملا و  عرشلا و 

. ۀیصخشلا مالعألا  رثکأ  هنم  و  نیینعملا ، نیب  ۀبسانملا  هیف  ظحلت  مل  هنا  الإ  قرف  الب  لوقنملاک  وه  و  لجترملا :)  - ) 4
نیبو هنیب  ۀبـسانمو  ۀقالعل  هریغ  یف  لمعتـساو  طقف ، یناعملا  دحأل  عوضوم  هنکلو  هانعم ، ددعت  يذلا  ظفللا  وه  و  زاجملا :) ۀـقیقحلا و   - ) 5
لاقیو یناثلا ، یف  ًازاجم )  ) و لوألا ، ینعملا  یف  ۀقیقح )  ) یمسیف یناثلا  ینعملا  یف  عضولا  دح  غلبی  نأ  نود  نم  هل  عوضوملا  لوألا  ینعملا 

. يزاجم یناثللو  یقیقح ، ینعم  لوألا  ینعملل 
. ۀیزاجملا یناعملا  نیب  نم  يزاجملا  ینعملا  نیعتو  یقیقحلا  ینعملا  نع  ظفللا  فرصت  ۀنیرق  یلإ  جاتحی  ًامئاد  زاجملاو 

ناهیبنت
، دوصقملا ینعملا  ةدارإ  یلع  ۀـنیرقلا  بصن  عـم  ـالإ  نیهاربـلا ، دودـحلا و  یف  امهلامعتـسا  حـصی  ـال  زاـجملا  یظفللا و  كرتـشملا  نا   - 1

. یناثلا ةدارإ  یلع  ۀنیرق  هدحو  کلذ  ناک  رجه  اذإف  لوألا ، ینعملا  رجهی  مل  ام  لجترملا  لوقنملا و  امهلثمو 
. ۀنیرقلا عم  یتح  ۀیملعلا  بیلاسألا  یف  زاجملا  بانتجا  نسحی  هنأ  یلع 

نونفلا و مولعلا و  یف  تالوقنملا  رثکأک  هدصقو ، هرایتخاب  نیعم  لقان  نم  نوکی  ةرات  لقنلا  نأل  ینّیعتو ، ) ینییعت   ) یلإ مسقنی  لوقنملا   - 2
ظفللا سانلا  نم  ۀعامج  لمعتـسی  امناو  هرایتخاب ، نیعم  لقان  لقنب  نوکی  يرخأو ال  نیعم . نییعتب  هیف  عضولا  نأ  يأ  ینییعتلا )  ) لوقنملا وه 
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مهناهذأ یف  ظفللا  یلع  يزاجملا  ینعملا  بلغتی  یتح  مهنیب ، رهتـشیو  هل  مهلامعتـسا  رثکی  مث  هل ، عضولا  دـصقب  یقیقحلا ال  هاـنعم  ریغ  یف 
ۀقیقح ظفللا  بلقنیف  ینعملا ، ظفللا و  سفن  نیب  ینهذـلا  طابترالا  لصحیف  ۀـنیرقلا . نودـب  مهنم  عماسلا  همهفی  یقیقحلا  ینعملاـک  نوکیف 

. ینعملا اذه  یف 
(. ینیعتلا لوقنملا   ) وه و 

تانیرمت
اهنا يأ  دـحاولا ؟ ظـفللا  ماـسقأ  يأ  نم  هرخآ ) یلإ  لوقنم . كرتشم . صتخم .  ) ظـفل یه  باـبلا و  اذـه  یف  ۀلمعتـسملا  ظاـفلألا  هذـه   - 1

. کلذ ریغ  وأ  ۀکرتشم  وأ  ۀصتخم 
. ۀسمخلا دحاولا  ظفللا  ماسقأ  نم  لکل  ۀلثمأ  ۀثالث  رکذا   - 2

؟ لوقنملا كرتشملا و  نیب  زیمت  فیک   - 3
؟ ۀنیرقلا یلإ  لوقنملا  جاتحی  له  و  ۀنیرق ؛ یلإ  كرتشملا  جاتحی  اذامل  فرعت  له   - 4

نیابتلا فدارتلا و   2

ةراشا

: نیمسق دحأ  نع  ةددعتملا  ظافلألا  کلت  جرخت  الف  ظافلأ ، یلإ  وأ  ظفل  یلإ  ًاظفل  انسق  اذإ 
عبـسو دسأ  لثم : دـحاو . ینعم  یلع  رخآلل  ًافیدر  ظافلألا )(  دـحأ  ناک  اذإ  ۀـفدارتملا ، )  ) یهف دـحاو ، ینعمل  ۀـعوضوم  نوکت  نأ  امأ   - 1

. رشبو ناسنإ  ۀطقو . ةره  ثیلو .
«. دحاو ینعم  یف  ةددعتملا  ظافلألا  كارتشا  : » فدارتلاف

. فیـس دامج . ناویح . ضرأ . ءامـس . ملق . باتک . لثم : ۀـنیابتملا ، )  ) یهف هب ، صتخم  ینعمل  ًاعوضوم  اهنم  دـحاو  لک  نوکی  نأ  اما  و   - 2
 … مراص

نیب انه  نیابتلا  نإف  بسنلا ، یف  یتأیس  يذلا  نیابتلا  ریغ  انه  نیابتلا  نم  دارملا  و  ظافلألا .» رثکتب  ةرثکتم  ظافلألا  یناعم  نوکت  نأ  : » نیابتلاف
مراصلا نم  دارملا  نأل  مراصلا ، نیابی  فیـسلا  نإف  اهعیمج ، وأ  اهدارفأ  ضعب  یف  یقتلت  یناعملا  تناک  نإ  و  اهانعم ، ددـعت  رابتعاب  ظافلألا 
نانیابتم قطانلا ، ناسنإلا و  اذـک  و  فیـس . مراص  نأ  ذإ  دارفالا ، یف  نایقتلی  اناک  نإ  ینعم و  نانیابتم  اـمهف  فویـسلا . نم  عطاـقلا  صوصخ 

. قطان ناسنإ  لکو  ناسنإ  قطان  لک  نأل  امهدارفأ  عیمج  یف  نایقتلی  اناک  نإ  رخآلا و  نم  موهفملا  ریغ  امهدحأ  نم  موهفملا  نأل  ینعم ،
: ۀنیابتملا ظافلألا  ۀمسق 
نالباقتملا نافلاختملا . نالثملا .

نإف ماسقأ ، یلع  عقی  یناعملا  نیب  ریاغتلا  ناک  امل  و  ةریاغتم . اـهیناعم  نا  يأ  اـهرثکتب ، اـهیناعم  ترثکت  اـم  یه  ۀـنیابتملا  ظاـفلألا  نا  مدـقت 
. لباقتلا و  فلاختلا ، و  لثامتلا ، عاونأ : ۀثالث  یلع  ریاغتلا  و  ماسقألا . کلت  اهل  بسنت  ًاضیأ  اهیناعم  بسحب  ظافلألا 

یف لعفلاب  نیکرتشم  اناک  ءاوس  کلذ  یعاری  الأ  اما  و  نالثملا )  ) امهف ةدـحاو  ۀـقیقح  یف  امهکارتشا  امهیف  یعاری  نأ  اـمإ  نیریاـغتملا  نـأل 
لحم یف  امهعامتجا  نکمی  یتلا ال  یناعملا  نم  اناک  نإف  ةاعارملا ، مدع  ریدقت  يأ  یناثلا  ریدقتلا  اذـه  یلع  و  انوکی . مل  وأ  ةدـحاو  ۀـقیقح 

(. نافلاختملا  ) امهف الإو  نالباقتملا ، )  ) امهف دناعتو  رفانت  امهنیب  ناک  نأب  دحاو ، نامز  یف  ةدحاو  ۀهج  نم  دحاو 
: لوقنف حیضوتلا ، نم  ءیش  یلإ  جاتحی  اذهو 
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نالثملا  1

یف نیکرتشم  نیـصخشل  نیمـسا  رفعجو  دمحمک  اهیف ، امهکارتشا  ربتعاو  ظحول  يأ  ناکرتشم ، امه  امب  ةدحاو  ۀقیقح  یف  ناکرتشملا  امه 
امهیتاذ ۀیـصوصخ  ثیح  نم  رفعجو  دمحمف  الإو  ۀـیناویحلا . یف  امهکارتشا  رابتعاب  سرفلا  ناسنإلاکو و  اهیف . ناکرتشم  امه  امب  ۀـیناسن  ا?

. سرفو ناسنإ  امه  امب  نافلاختم  امه  سرفلا  ناسنإلا و  اذک  و  یتأیس . امک  نافلاختم  امه  هیف  اکرتشا  امع  رظنلا  عطق  عم 
نیلثامتملا و ال وأ  نیلثملا  مساب  صخی  رفعجو  دمحمک  دحاو  عون  نم  نیدرف  انوکی  نأب  ۀـیعون  ۀـقیقح  یف  ناک  نإ  لثامتلا  كارتشالاو و 

ًاـضیأ ایّمـس  رادـقملا  یف  يأ  مکلا  یف  ناـک  نإ  و  نیـسناجتم )  ) ًاـضیأ ایّمـس  سرفلا  ناـسنإلاک و  سنجلا  یف  ناـک  نإ  و  اـمهل . رخآ  مـسا 
(. لثامتلا  ) وه عیمجلل  ماعلا  مسالا  و  نیهباشتم .)  ) ًاضیأ ایّمس  امهتئیهو  امهتیفیک  یف  يأ  فیکلا  یف  ناک  نإ  و  نییواستم ، ) )

. لقعلا ۀهیدبب  ناعمتجی  ًادبأ ال  نالثملاو 

نافلاختملا  2

امه امب  سرفلا  ناسنإلا و  لثم  تافـصلا ، نم  اناک  اذإ  دـحاو  لحم  یف  امهعامتجا  نم  عنام  و ال  ناریاغتم ، امه  ثیح  نم  ناریاغتملا  امهو  ، 
. ضرألا ءامسلا و  رمقلا ، سمشلا و  بارتلا ، رانلا و  ءاوهلا ، ءاملا و  کلذک : مدقت . امک  ۀیناویحلا  یف  ناکرتشم  امه  امب  ال  سرفو ، ناسنا 

نإ رفعجو و  دمحم  لثم  صخشلا  یف  نوکی  دق  فلاختلا  و  ةرارحلا . ضایبلا و  مرکلا ، ۀعاجـشلا و  ۀقرلا ، لوطلا و  ةوالحلا ، داوسلا و  لثمو 
یف نیکرتشم  اناک  نإ  سرفلا و  ناسنإلا و  لثم  عونلا  یف  نوکی  دـق  و  كارتشالا . اذـه  ظحلی  مل  نکلو  ۀـیناسنإلا ، یف  ًاعون  نیکرتشم  اـناک 

نطقلا لثم  امهیلع ، ضراعلا  امهفصو  یف  نیکرتشم  اناک  نإ  و  سنجلا ، یف  نوکی  دق  و  كارتشالا . ظحلی  مل  نکلو  ناویحلا  وه  سنجلا و 
. کلذ ظحلی  مل  هنأ  ّالإ  ضیبألا  فصو  یف  نیکرتشملا  جلثلا  و 

یلإ رظنلاب  نالثم  امهیلع  قدـصیو  امهیـصخش  یف  امهفالتخا  یلإ  رظنلاب  نافلاختم  امهنا  امهیلع  قدـصی  رفعجو  دـمحم  لثم  نا  رهظی  هنمو 
ۀیـسرفلا ۀیناسنإلا و  یف  امهریاغت  ۀهج  نم  نافلاختم  امه  سرفلا  ناسنإلا و  نع  لاقی  اذـک  و  ناسنإلا . وه  عونلا و  یف  امهلثامتو  امهکارتشا 

. رجحلا رجشلا و  تابنلا . ناویحلا و  جلثلا . نطقلا و  لثم  یف  اذکه  و  ۀیناویحلا . یف  امهکارتشا  رابتعاب  نالثمو 
تسیل اهنا  عم  عامتجالا  اهیف  نکمی  ًابیرق ال  ةروکذملا  ۀلثمألا  نإف  اعمتجی ، نأ  نکمی  نیذللا  نیئیـشلاب  صتخی  فلاختلا ال  نا  ًاضیأ  رهظیو 

. حالطصالا بسح  تالثامتملا  نم  و ال  یتأیس -  امک  تالباقتملا -  نم 
. نافلاختم امهنا  حالطصالا  اذه  یلع  نیلباقتملل  لاقیف  ًاضیأ  لباقتلا  لمشیف  لثامتلا  لباقی  ام  یلع  قلطی  دق  فلاختلا  نا  مث 

نالباقتملا  3

و ریصبلا ، یمعألا و  و  ناسنإاللا . ناسنإلاک و  دحاو ، نامز  یف  ةدحاو  ۀهج  نم  دحاو  لحم  یف  ناعمتجی  ناذللا ال  نارفانتملا  ناینعملا  امه 
. ضایبلا داوسلا و  و  ةونبلا ، ةوبألا و 

دیقبو ربحلا . داوسو  ساطرقلا  ضایبک  دوجولا  یف  امهعامتجا  نکمی  امم  ضاـیبلا  داوسلا و  نیب  لـباقتلا  لـثم  لـخد  لـحملا  ةدـحو  دـیقبف 
ًانباو صخشل  ًابأ  صخش  نوکی  دق  ذإ  نیتهج  نم  دحاو  لحم  یف  امهعامتجا  نکمی  امم  ةونبلا  ةوبألا و  نیب  لباقتلا  لثم  لخد  ۀهجلا  ةدحو 

دق ذإ  نینامز ، یف  دـحاو  لحم  یف  امهعامتجا  نکمی  اـمم  ةدوربلا  ةرارحلا و  نیب  لـباقتلا  لـثم  لـخد  نمزلا  ةدـحو  دـیقبو  رخآ . صخـشل 
. رخآ نامز  یف  ًاراح  هسفنو  نامز  یف  ًادراب  مسج  نوکی 

ماسقأ ۀعبرأ  لباقتلل  لباقتلا : ماسقأ 

نیضیقنلا لباقت   1
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. رینم ریغ  رینم و  داوس ، داوس و ال  ناسنإ ، ناسنإ و ال  لثم : باجیالا ، بلسلا و  وأ 
. امهنیب ۀطساو  و ال  لقعلا ، ۀهیدبب  ناعفتری  ناعمتجی و ال  امهو ال  يدوجولا ، کلذل  مدع  يأ  یمدعو ، يدوجو  نارمأ  ناضیقنلاو :

اهمدعو ۀکلملا  لباقت   2

. اهمدع ۀبوزعلا  ۀکلم و  جاوزلا  و  اهمدع . یمعلا  ۀکلم و  رصبلاف  ۀبوزعلا ، جاوزلا و  یمعلا ، رصبلاک و  ، 
همدع وه  و  صاخلا ، رـصبلا  مدـع  لب  ًاقلطم ، رـصبلا  مدـع  وه  سیل  یمعلا  نأل  رـصبلا ، هیف  حـصی  عضوم  یف  ّالإ  یمعلا  لحی  نأ  حـصی  الو 

نیـضیقنلاک ال اسیل  امهف  ًاقلطم ، جاوزلا  مدـع  ال  جاوزلا ، هیف  حـصی  عضوم  یف  ّـالإ  لاـقت  ـال  ۀـبوزعلا  اذـک  و  ًاریـصب . نوکی  نأ  هنأـش  نمیف 
نأل جوزتم ، بزعأ و ال  و ال  ریـصب ، یمعأ و ال  هیف  لاقی  رجحلاف ال  امهعامتجا ، عنتمی  ناک  نإ  و  ناعفتری . امه  لب  ناعمتجی ، ناعفتری و ال 

. ًاجوزتم نوکی  نأ  هنأش  نم  و ال  ًاریصب ، نوکی  نأ  هنأش  نم  سیل  رجحلا 
«. ۀکلملا هیف  حصت  عضوم ال  یف  اعفتری  نأ  زوجیو  ناعمتجی  یمدعو ال  يدوجو  نارمأ  : » اهمدعو ۀکلملا  نذإ 

نیدضلا لباقت   3

. لقثلا ۀفخلا و  و  نبجلا ، روهتلا و  و  ۀلیذرلا ، ۀلیضفلا و  و  ضایبلا ، داوسلا و  و  ةدوربلا ، ةرارحلاک و 
«. رخآلا لقعت  یلع  امهدحأ  لقعت  فقوتی  و ال  هیف ، امهعامتجا  روصتی  و ال  دحاو ، عضوم  یلع  نابقاعتملا  نایدوجولا  امه  : » نادضلاو

و نیدضلاب . نایمـسی  سرفو ال  ناسنإ  لثم  ناتاذلاف  نیتفـص ، انوکی  نأ  دبال  نیدضلا  نا  مهفی  دحاو ) عوضوم  یلع  نابقاعتملا   ) ۀملک یفو 
. مدقت امک  ۀفلاختملا ، یناعملا  یف  لخدت  هذه  لثم  لب  امهوحنو . رجحلا  ناویحلا و  اذک 

ۀهج نم  هیف  امهعامتجا  روصتی  ًاضیأ و ال  نایدوجو  نارمأ  امهنأل  نافیاضتملا ، جرخی  رخآلا » لقعت  یلع  امهدحأ  لقعت  فقوتی  ال   » ۀملکبو
. یتأیسو رخآلا . لقعت  یلع  فقوتی  امهدحأ  لقعت  نکلو  ةدحاو ،

نیفیاضتملا لباقت   4

: دجت ۀلثمألا  هذه  تظحال  اذإ  تنأ  قولخملا و  قلاخلا و  لولعملا ، ۀّلعلا و  رخأتملا ، مدقتملا و  تحتلا ، قوفلا و  نبالا ، بألا و  لثم :
ًانبا هل  نأ  هعم  لقعتت  نأ  ّدبال  ۀّلع  وأ  بأ  اذه  نا  تلقعت  اذإف  رخآلا : ۀلباقم  هعم  لقعتت  نأ  دبال  اهنم  نیلباقتملا  دحأ  تلقعت  اذإ  کنا  ًالوأ ) )

. ًالولعم وأ 
معن دحاو ، صخشل  ًانباو  ًابأ  صخـش  نوکی  نأ  حصی  الف  ةدحاو ، ۀهج  نم  نیفیاضتملل  ًاعوضوم  نوکی  نأ  حصی  ًادحاو ال  ًائیـش  نأ  ًایناث ) )
ًاقوف نوکی  امنإو  دحاو . تقو  یف  ءیشلا  کلذ  سفنل  ًاتحتو  ًاقوف  ءیشلا  نوکی  نأ  حصی  اذک ال  و  رخآ . صخـشل  ًانباو  صخـشل  ًابأ  نوکی 

. اذکهو هقوف …  وه  رخآ  ءیشل  ًاتحتو  هل ، تحت  وه  ءیشل 
بأ و ال رجحلا ال  و  تحت ، قوف و ال  دوجولا ال  بجاو  نإف  اعفتری ، نأ  زوجی  ًالوأ ، ةروکذملا  ۀـلثمألا  هذـه  ضعب  یف  نیلباقتملا  نا  ًاثلاث ) )

لک نأل  امهـصخی ، رمأل  لب  نافیاضتم . امهنأل  کلذ  سیلف  لولعملا ، ۀّلعلاک و  ناعفتری  نیفیاضتملا ال  نا  ۀلثمألا  ضعب  یف  قفتا  اذإ  و  نبا .
. ًالولعم نوکی  وأ  ۀّلع  نوکی  نأ  امإ  ولخی  دوجوم ال  ءیش 

ةدـحاو ۀـهج  نم  دـحاو  عوضوم  یف  ناعمتجی  ًاعم و ال  نالقعتی  ناذـللا  نایدوجولا  : » امهنأب نیفیاـضتملا  فیرعت  حـصی  ناـیبلا  اذـه  یلعو 
«. اعفتری نأ  زوجیو 

تانیرمت

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 916 

http://www.ghaemiyeh.com


: ۀغللا بتک  یف  قیقدتلا  دعب  ۀلثمألا  هذه  نم  ۀنیابتملا  ۀفدارتملا و  نَّیب   - 1
عقصمو بیطخ  ناسلو  لوقم  رفسو  باتک 

رظانو نیع  ءاسمو  لیل  لهاصو  سرف 
دوعقو سولج  عماسو  عنصم  مظانو  رعاش 

عطقو ّدق  دیو  فک  نسلو  مّلکتم 
. ۀلثامتملا ۀفلاختملا و  نم  لکل  ۀلثمأ  ۀثالث  رکذا   - 2

: - ۀیتآلا ۀلثمألا  یف  لباقتلا  عاونأ  نیب   - 3
لادـلا و ءاـسملا . حابـصلا و  یفاـحلا . لـعتنملا و  درمـألا . یحتلملا و  لدـعلا . ملظلا و  نوکـسلا . ۀـکرحلا و  ۀـملظلا . رونلا و  رـشلا . ریخلا و 

. مولعملا ملاعلا و  دوعقلا . مایقلا و  لهجلا . ملعلا و  قیدصتلا . روصتلا و  لولدملا .

بّکرملا درفملا و   - 3

ةراشا

: نیمسق یلإ  ًاددعتم ) وأ  ًادحاو  نوکی  نأ  هیف  ربتعم  ریغ   ) ًاقلطم ظفللا  مسقنی 
: هب نویقطنملا  دصقیو  درفملا )  - ) أ

. یقی یقو  نم  رمأ  لعف  ِق )  ) و ملقلاب ، تبتک  کلوق : نم  ءابلا  لثم  هل ، ءزج  يذلا ال  ظفللا  ًالوأ ) )
. نیـسحلادبع هللادـبع . أرق . یلع . دـمحم . لثم : هل ، ءزج  وه  نیح  ینعملا  ءزج  یلع  لدـی  ظفللا ال  ءزج  نأ  الإ  ءزج  هل  يذـلا  ظـفللا  ًاـیناث ) )

عومجم لعجت  امنیح  ًالـصأ ، ینعم  نیـسحلا )  ) و هللا )  ) و دـبع )  ) ظفللا ءزجب  دـصقت  تنأف ال  نیـصخشل  نیمـسا  اناک  اذإ  ناریخـألا  ناذـهو 
. أرق نم  ق )  ) فرحو دمحم  نم  م )  ) فرحک الإ  ءزجلا  اذه  لَثم  ام  و  صخشلا . تاذ  یلع  ًالاد  نیأزجلا 

ًاتعن نوکی  ذئنیحو  هلوسرو .) هللادبع  دمحم   ) لوقت امک  یلاعت  هللا  یلإ  فاضملا  هانعم  دبعب  ینعتو  هللادـبع )  ) لوقت دـق  رخآ  عضوم  یف  معن 
. دمحم بأ  مسا  وه  درفم  هللادبعف  هللادبع ) نب  دمحم   ) تلق ول  امأ  ًادرفم . ًابکرمو ال  ًامسا  ال 

ۀهجلا نع  فلتخت  ۀیمـستلا  هذه  یف  مهل  ةربتعملا  ۀهجلا  نأل  درفم ، بکرم ال  صخـشل  ًامـسا  ناک  اذإ  هللادبع )  ) لثم مهدنعف  نویوحنلا  امأ 
نإف ًاملع  هللادبعک  بکرمف  الإو  درفم  وهف  دحاو  ءانب  وأ  بارعا  هل  ناک  امف  ءانبلا ، بارعالا و  یلإ  رظنی  يوحنلا  ذإ  ۀـقطانملا . دـنع  ةربتعملا 

. طقف ینعملا  رظنی  امناف  یقطنملا  امأ  بارعإ . هل  هللا )  ) بارعإ و هل  هللادبع ) )
: وه یقطنملا  دنع  درفملا  نذإ 

«. ءزج وه  نیح  هانعم  ءزج  یلع  لدی )(  ءزج  هل  سیل  يذلا  ظفللا  »
. لوقلا یمسیو  بکرملا )  - ) ب

یلع امهنم  لک  ّلدـی  رـضم )  ) و رمخلا ، ) : ) ناءزجلاف رـضم ، ) رمخلا   ) لثم ءزج  وه  نیح  هانعم  ءزج  یلع  لدـی  ءزج  هل  يذـلا  ظـفللا  وه  و 
( هل فّلکت  نم  ناوخالا  رـش   ) هنم و  ًاضیأ . بکرم  زجاـعلا ) دـهج   ) بکرم و عومجملاـف  زجاـعلا ) دـهج  ۀـبیغلا   ) هنم و  بکرملا . ینعم  ءزج 

 … ًاضیأ بکرم  هل ) فّلکت  نم   ) و ًاضیأ ، بکرم  ناوخالا ) رش   ) و بکرم ، عومجملاف 

بکرملا ماسقأ 
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. صقانو مات  بکرملا :
. ءاشناو ربخ  ماتلا :

: صقانلا ماتلا و  أ - 
. ۀعاجـش ربصلا  لثم  هتدـئاف . مامتال  رخآ  ظفل  ۀـفاضا  هنم  رظتنی  عماسلا ال  و  عماسلا ، ةدافإ  یف  هب  یفتکی  نأ  ملکتملل  تاـبکرملا  ضعب   - 1

«. هیلع توکسلا  مّلکتملل  حصی  ام  : » هنأب فَّرعیو  ماتلا .) بکرملا   ) وه اذهف  لمعاف -  تملع  اذإ  هنسحی . ام  ئرما  لک  ۀمیق 
: لاق اذإ  امأ   - 2

: لاق وأ  تکسو ،  … ئرما ) لک  ۀمیق  )
(. صقاـنلا بکرملا   ) یمـسی اذـه  لـثمف  همـالک . متی  یتـح  ًاـصقان ، هدـجیو  ًارظتنم  یقبی  عماـسلا  نإ  طرـشلل ، باوج  ریغب   … تملع ) اذإ  )

(. هیلع توکسلا  حصی  ام ال  : ) هنأب فرعیو 
. ءاشنالا ربخلا و  ب - 

: ۀبسنلا هذه  و  ًاضیأ ، ۀماتلا  ۀسنلا  یمست  هئازجأ  نیب  ۀمئاق  ۀبسن  هل  مات  بکرم  لک 
ثداح عقو  اذإ  املثم  اهنع . ًافـشاکو  ًایکاح  بکرملا  ظفل  نوکی  امنإو  ظفللا . نع  رظنلا  ضغ  عم  اهتاذ ، یف  ۀتباث  ۀـقیقح  اهل  نوکت  دـق   - 1

و ۀیـضقلا )  ) ًاضیأ یمـسیو  ربخلا )  ) یمـسی اذـهف  ًادـغ . رطمت  وأ  ءامـسلا ، ترطم  تلقف : ءامـسلا ، رطمک  هنع ، تربخأـف  یتأـی ، اـمیف  عقی  وأ 
. ًابذاک نوکیف  اهقباطی  دق ال  و  ًاقداص ، نوکیف  اهقباطی  دقف  ۀعقاولا : ۀبسنلل  ًاقباطم  نوکی  نأ  ربخلا  یف  بجی  و ال  لوقلا .) )

قلعتم وه  و  هنع ، ثحبی  نأ  یقطنملا  مهی  يذلا  وه  ربخلا  و  بذکلا .)( » وأ  قدصلاب  هفـصن  نأ  حصی  يذـلا  ماتلا  بکرملا  : » وه ربخلا  نذإ 
. قیدصتلا

ةرابعبو ملکتملا ، دصقب  اهدجویو  ۀبـسنلا  ققحی  يذلا  وه  ظفللا  امناو  ظفللا ، نع  رظنلا  ضغب  ۀتباث  ۀقیقح  ۀماتلا  ۀبـسنلل  نوکت  دق ال  و   - 2
. يرخأ اهقباطی  ةرات و ال  مـالکلا  اـهقباطی  ۀـتباث  ۀـقیقح  اـهل  ۀبـسن  مـالکلا  ءارو  سیلف  بکرملا ، ظـفلب  ینعملا  دـجوی  ملکتملا  نا  حرـصأ 

(. ءاشنالا  ) بکرملا اذه  یمسیو 
: هتلثمأ نم  و 

: وحن رمألا )  - ) 1
. سردلا ظفحا 

: وحن یهنلا )  - ) 2
. ءوسلا ةاعد  سلاجت  ال 
: وحن ماهفتسالا )  - ) 3
؟ نوکسم خیرملا  له 

: وحن ءادنلا )  - ) 4
! دمحم ای 

: وحن ینمتلا )  - ) 5
! نینمؤملا نم  نوکنف  ةرک  انل  نأ  ول 

: وحن بجعتلا )  - ) 6
! ناسنإلا رطخ  مظعأ  ام 

(: دقعلا  - ) 7

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 918 

http://www.ghaemiyeh.com


 … تحکنأو ترجآو  تعب  وحن  اهوحنو  حاکنلا  ةراجالا و  عیبلا و  دقع  ءاشنإک 
 … رح يدبعو  قلاط . ۀنالف  وحن  اهوحنو  فقولا  قتعلا و  قالطلا و  ۀغیصک  عاقیالا :)  - ) 8

اهیناعم امنإو  اهقباطت ، وأ ال  اهقباطتف  اهنع  یکحت  ظفللا -  نع  رظنلا  ضغب  اهـسنأ -  یف  ۀـتباث  قئاقح  اهیناعمل  سیل  اهلک  تابکرملا  هذـهو 
. بذکلا قدصلاب و  اهفصو  حصی  الف  ظفللاب ، دجوتو  أشنت 

«. بذکو قدصب  هفصن  نأ  حصی  يذلا ال  ماتلا  بکرملا  : » وه ءاشنالاف 

درفملا ماسقأ 

: درفملا
. ةادأ مسا . ۀملک .

: اهدجن ثالثلا  تاملکلا  وأ  لاعفألا  هذه  انظحال  اذإف  بتکا . بتکی . بتک . لثم : ةاحنلا . حالطصاب  لعفلا  یه  و  ۀملکلا )  - ) 1
و ۀباتکلا ، ینعم  وه  دحاو  ینعم  یف  ًاضیأ  كرتشتو  ءابلاف .) ءاتلاف  فاکلا   ) یه عیمجلا  یف  ۀظوفحم  ةدحاو  ۀیظفل  ةدام  یف  كرتشت  ًالوأ ) )

. هسفن یف  لقتسم  ینعم  وه 
یه و  اهفالتخاب ، فلتخت  ۀینامز  ۀمات  ۀبـسن  یلع  اهتلالد  یف  ًاضیأ  قرتفتو  اهـصخت . ۀئیه  اهنم  لکل  نإف  ۀیظفللا ، اهتائیه  یف  قرتفت  ًایناث )  ) و
وهو  ) ثدـحلا ۀبـسن  یلع  لدـت  بتکف  ۀـنمزألا . نم  نیعم  نامز  یف  نیعم  ریغ  ام  لـعاف  یلإ  اـهیف  كرتشملا  لقتـسملا  ینعملا  کـلذ  ۀبـسن 

بتکاو اهلعاف . یلإ  لابقتـسالا  یف  وأ  لاحلا  یف  عوقولا  ددجت  ۀبـسن  یلع  بتکیو  یـضم . نامز  یف  ۀعقاو  ام ، لعاف  یلإ  كرتشملا ) ینعملا 
. ام لعاف  نم  لاحلا  یف  ۀباتکلا  بلط  ۀبسن  یلع 

یتلا ۀئیهلا  نإ  و  هیف ، كرتشت  يذـلا  ینعملا  یلع  لدـت  ثالثلا  تاملکلا  اهیف  كرتشت  یتلا  ةداملا  نا  جتنتـسن  نأ  عیطتـسن  نایبلا  اذـه  نمو 
: اهیف فلتخیو  هیف  قرتفت  يذلا  ینعملا  یلع  لدت  فلتختو  اهیف  قرتفت 

لعاف ال یلإ  ینعملا  کلذ  ۀبـسن  یلع  هتئیهبو  هسفن  یف  لقتـسم  ینعم  یلع  هتدامب  لادلا  درفملا  ظفللا  : » اهنأب ۀـملکلا  فیرعت  حـصی  هیلعو 
«. ۀینامز ۀمات  ۀبسن  هنیعب 

اهتائیهبو لقتسملا  ینعملا  یلع  اهتدامب  لدت  اهناف  ناکملا ، نامزلا و  لوعفملا و  لعافلا و  مساک  ۀقتشملا  ءامسألا  جرخت  ۀمات  ۀبسن  انلوقبو :
. ۀمات ۀصقان ال  ۀبسن  اهیف  ۀبسنلا  نکلو  ام ، نامز  یف  هنیعب  ءیش ال  یلإ  ۀبسن  یلع 

. ناسنا دمحم . لثم : ۀینامز . ۀمات  ۀبسن  یلع  لدت  ۀئیه  یلع  لمتشم  ریغ  هسفن  یف  لقتسم  ینعم  یلع  لادلا  درفملا  ظفللا  وه  و  مسالا :)  - ) 2
یلع لدت  اهنأل  مدقت ، امک  اهوحنو  نامزلا  لوعفملا و  لعافلا و  ءامـسأک  ۀصقان  ۀـسن  یلع  لدـت  ۀـئیه  یلع  لمتـشی  دـق  معن  لاؤس . بتاک .

. ةداملا هذه  اهل  تاذ 
. ةاحنلا حالطصاب  فرحلا  یه  و  ةادألا )  - ) 3

. ۀیفرظلا ۀبسنلا  یلع  ۀلادلا  یف ) : ) لثم نیفرط . نیب  ۀبسن  یلع  لدی  وه  و 
. ۀیئالعتسالا ۀبسنلا  یلع  ۀلادلا  یلع )  ) و

. اهیفرطب الإ  ققحتت  اهنأل ال  اهسفن ، یف  ۀلقتسم  ریغ  ًامئاد  ۀبسنلا  و  ۀیماهفتسالا . ۀبسنلا  یلع  ۀلادلا  له )  ) و
(. هسفن یف  لقتسم  ریغ  ینعم  یلع  لادلا  درفملا  ظفللا  : ) اهنأب فرعت  ةادألاف 

ینعم یلع  لدـت  اهنأل ال  تاودألا ، یف  لخدـت  قیقحتلا -  یلع  نییقطنملا -  فرع  یف  اهتاوخأو  ناـک  لـثم  ۀـصقانلا  لاـعفألا  ۀـظحالم - ) )
، ثدحلا یلع  لدی  ءزج  یلإ  جاتحت  کلذلف  طقف . ۀینامزلا  ۀبسنلا  یلع  لدت  امنإ  لب  ثدحلا ، یلع  ۀلالدلا  نع  اهدرجتل  اهـسفن  یف  لقتـسم 

. هیلع لدت  یتلا  یه  مئاق  ۀملکف  ًامئاق ) دمحم  ناک   ) وحن
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(. ۀیدوجولا تاملکلا   ) اهیمسی ۀقطانملا  ضعبو  لاعفألا  نم  ةدودعم  ةاحنلا  فرع  یفو 

تانیرمت

: یتأی امم  ۀبکرملا  ةدرفملا و  ظافلألا  ّزیم   - 1
ردرص ًارش  ّطبأت  ۀمرکملا  ۀکم 

رشنلا يدتنم  سیقلا  ؤرما  قداصلا  رفعج 
فرشألا فجنلا  بلاط  وبأ  قارعلا  کلم 

ًاربص نجلا  کید  ًائینه 
: یتأی امم  ءاشنالا  ربخلا و  ۀصقانلا و  ۀماتلا و  تابکرملا  ّزیم   - 2

هللا ای  بطقلا  ۀمجن  ربکأ  هللا 
تارفلا ءام  مکیلع  مالسلا  ریخلا  حابص 

ًابح ددزت  ًابغ  رز  هللا  ّالإ  هلإ  مهیلع ال  بوضغملا  ریغ 
مظانو رعاش  هدمحبو  میظعلا  یبر  ناحبس 

. ردقلا ةروس  یف  رابخألا  تاءاشنالا و  یه  مک  رکذا   - 3
وهأ نظت : اذامف  ًابکرم  ناک  ول  و  ًابکرم . مأ  ًادرفم  هدـعتأ  تانیرمت ) : ) ناونعلا یف  انلوقف  دوجوملاک ، ربتعی  ًاـمئاد  فوذـحملا  ظـفللا  نا   - 4

؟ مات مأ  صقان 
؟ اذاملو تاودألا )  ) نیب داضتلا  لباقت  عقی  نأ  نکمی  له  لمأت   - 5

یلکلا ثحابم  یناثلا : بابلا 

یئزجلا یلکلا و 

اهلمأت اذإ  فجنلا … و  دادغب . ةدرولا . هذـه  ملقلا . اذـه  باتکلا . اذـه  دـمحم . لثم : اهب ، ّسحی  یتلا  تادوجوملا  موهفم  ناسنإلا  كردـی 
هفیرعت حصیو  یئزجلا .)  ) موهفملا وه  اذه  و  هدـحو . دوجوملا  کلذ  یلع  الإ  قدـصی  و ال  رخآ ، درف  یلع  قبطنی  اهنم ال  دـحاو  لک  دـجی 

«. دحاو نم  رثکأ  یلع  هقدص  عنتمی  يذلا  موهفملا  : » هنأب
لماش موهفم  ةروص  اهنم  عزتنا  ةدـحاو  ۀفـص  یف  كرتشت  اهدـجوف  ضعب ، یلإ  اهـضعب  ساـقو  ةددـعتم ، تاـیئزج  يأر  اذإ  ناـسنإلا  نا  مث 

يذـلا ال موهفملا   » هنأب هفیرعت  حـصیو  یلکلا .)  ) موهفملا وه  ۀـعزتنملا ) ةروصلا   ) وأ لماشلا  موهفملا  اذـه  و  اـهنم . دـحاو  لـک  یلع  قبطنی 
«. دحاو نم  رثکأ  یلع  هقدص  عنتمی 

. هبنذب فرتعم  رادلا . یف  سلاج  لهاج . ملاع . رجح . ۀحافت . ضیبأ . ندعم . ناویح . ناسنا . موهفم : لثم 
: یلکلا یئزجلا و  فیرعت  ۀلمکت 

هعزتنی نأ  نود  نم  دـحاو  نم  رثکأ  یلع  قابطنالل  ًاحلاص  ًایلک  ًاموهفم  لـقعلا  روصتی  دـقف  ًـالعف : ةدوجوم  یلکلا  دارفأ  نوکت  نأ  بجی  ـال 
کیرـش  » موهفم لثم  هل  دـحاو  درف  یتح  دوجو  عنتمی  دـق  لب  اهیلع ، هدـص  حـصی  تایئزج  هل  ضرفی  امنإو  لعفلاب ، ةدوجوم  تاـیئزج  نم 

. هتیلک یف  کلذ  رضی  و ال  نیضیقنلا .» عامتجا   » موهفمو يرابلا ،»
ضرف نم  عنمی  لقعلا ال  نکلو  کلذ ، یلع  ناهربلا  مایقل  دوجولا ،» بجاو   » موهفم لثم  هریغ ، دوجو  عنتمیو  دحاو  درف  الإ  هل  دجوی  دقو ال 
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یفکو دیحوتلا ، یلع  ناهربلا  یلإ  ۀجاح  تناک  امل  ًایئزج ، دوجولا » بجاو   » موهفم ناک  ول  و  موهفملا . اذه  اهیلع  قدصل  تدـجو  ول  دارفأ 
نأ ال  موهفملا ، سفن  نع  جراخ  رمأ  لبق  نم  ءاج  امنا  دـحاو  درف  یف  راـصحنالا  اذـهف  هیلعو  هیف . ۀکرـشلا  عوقو  یفنل  هموهفم  روصت  سفن 

. ةریثک دارفأ  یلع  هقدص  عنتمی  موهفملا  سفن 
ول ریثک و  یلع  هقدص  عنتمی  موهفم  : » یئزجلاف یلکلا ، یئزجلا و  یفیرعت  یف  ضرفلاب ) ولو   ) دیق ۀفاضإ  نم  دبال  نایبلا  اذه  یـضتقمب  نذإ ،

«. ضرفلاب ول  عنتمی … و  ال  : » یلکلا و  ضرفلاب ،»
امأ ۀیلک . میهافم  یلع  اهداومبو  ۀیئزج ، میهافم  یلع  لدـت  اهئائیهب  لاعفألا )  ) يأ تاملکلا  و  ۀـیئزج ، میهافم  اهلک  تاودألا  لیلادـم  هیبنت ) )

. اهوحنو رئامضلا  ةراشالا و  ءامسأو  مالعألا  ءامسأک  ۀیئزج  نوکت  دق  و  سانجألا ، ءامسأک  ۀیلک  نوکت  دقف  فلتخت ، اهلیلادمف  ءامسألا 

یفاضالا یئزجلا 

ام یلإ  هتفاضال  یفاـضالا ، ) یئزجلا   ) هل لاـقی  یئزجلل  رخآ  حالطـصا  اـنه  و  یقیقحلا .) یئزجلا   ) یمـسی هنع  ثحبلا  مدـقت  يذـلا  یئزجلا 
. هنم عسوأ  رخآ  یلک  نم  ةرئاد  قیضأ  ناک  اذإ  ًایلک  نوکی  دق  کلذ  عم  و  هقوف ،

نم عزتنم  یلک  موهفم  ًاضیأ  ینحنملا ) طخلا   ) نأ دجتو  ةریثک ، دارفأ  ةدع  نم  عزتنم  لک  موهفم  میقتسملا ) طخلا   ) نا دجت  کنا  هحیضوت :
نم ۀعـس  رثکأ  ًایلک  ًاـموهفم  عزتنن  قورفلا ، نم  اـمهنیب  اـم  اـنیغلأ  يرخـألا و  یلإ  نیتعومجملا  يدـحا  انممـض  اذإـف  يرخأ  دارفأ  ۀـعومجم 

، نیریغـصلا نیموهفملا  یلإ  هتبـسن  ریبکلا  ثلاـثلا  موهفملا  اذـهف  طـخلا .)  ) موهفم وه  و  اـمهدارفأ ، عیمج  یلع  قدـصی  نیلوـألا  نیموهفملا 
یلإ ۀـفاضالاب  ًاضیأ  ریغـصلا  یلکلاف  ًایئزج ، هسفن  ریغـصلا  یلإ  ۀـفاضالاب  ریغـصلا  نم  درفلا  ناک  امکف  هسفن ، دارفأ  یلإ  اـمهنم  لـک  ۀبـسنک 

. ۀقیقح یلک  هسفن  یف  هنأل  ۀقیقحلاب  ال  ًایفاضا ) ًایئزج   ) یمسیف ۀبسنلا ، ۀهج  نم  یئزجلاک  ریبکلا  یلکلا 
(. ًایفاضا ًایئزج   ) یمسی هقوف  يذلا  یلکلا  یلإ  هتفاضا  ۀهج  نم  یقیقحلا  یئزجلا  اذکو 

یفاـضا یئزجو  هسفن  یف  یقیقح  یئزج  ًـالثم  دـیزف  ًاـیفاضا ، ) ًاـیئزج   ) یمـسی ةرئاد  هنم  عسوأ  موـهفم  یلإ  ۀـفاضالاب  موـهفم  لـک  اذـکهو 
. مسجلا قلطم  یلإ  سایقلاب  یمانلا  مسجلا  و  یمانلا ، مسجلا  یلإ  سایقلاب  ناویحلا  اذک  و  ناویحلا ، یلإ  سایقلاب 

«. ةرئاد هنم  عسوأ  وه  ام  یلإ  فاضملا  موهفملا   » وأ ءیش ) نم  صخألا   ) هنأب یفاضالا  یئزجلا  فیرعت  نکمی  نذإ 

ککشملا ئطاوتملا و 

: هنأل ککشملا ، ئطاوتملا و  یلإ  یلکلا  مسقنی 
قدص سفن  یف  دارفألا  نیب  ًاتوافت  دـجت  کناف ال  هدارفأ ، یلع  هتقبطو  ۀـضفلا ، بهذـلا و  ناویحلا و  ناسنالا و  لثم  ًایلک  تظحال  اذإ  ًالوأ :

ۀیناسنا نم  یلوأ  مهدحأ  ۀیناسنا  نوکت  نأ  نود  نم  ءاوس ، ۀیناسنالا  ۀیحان  نم  ناسنالا  دارفأ  رخآ  یلإ  دـلاخو  ورمعو  دـیزف  هیلع : موهفملا 
لوطلاب توافتلاک  ۀیناسنالا ، ریغ  يرخأ  ٍحاون  یفف  نیتوافتم  اوناک  اذإ  و  ۀیحانلا . هذه  یف  رخآ  توافت  يأ  و ال  رثکأ ، دـشأ و ال  رخآلا و ال 

. کلذ یلإ  ام  ریکفتلا … و  نسحو  صالخالا  ۀحصلا و  ةوقلا و  نوللا و  و 
هدارفأ ۀقفاوتملا  يأ  ئطاوتملا ) یلکلا   ) یمـسی هموهفم  یف  هدارفأ  ۀـقفاوتملا  یلکلا  اذـه  لثمو  امهوحنو ، بهذـلا ، ناویحلا و  دارفأ  اذـکو 

. يواستلا قفاوتلا و  وه  ؤطاوتلا : و  هیف ،
نیب ًاتوافت  قباـسلا ، عونلا  نم  سکعلا  یلع  دـجت -  هدارفأ ، یلع  هتقبطو  دوجولا ، ددـعلا و  ضاـیبلا و  موهفم  لـثم  ًاـیلک  تظحـال  اذإ  ًاـیناث :

امهنم لکو  ساطرقلا ، ضایب  نم  ًاضایب  دشأ  جلثلا  ضایب  يرن  مدقتلا . وأ  ۀیولوألا  وأ  ةرثکلا  وأ  دادتشالاب  اهیلع ، موهفملا  قدص  یف  دارفألا 
دوجو یلع  مدقتم  ۀلعلا  دوجوو  قولخملا ، دوجو  نم  یلوأ  قلاخلا  دوجوو  ددع . امهنم  لکو  ۀـئاملا ، ددـع  نم  رثکأ  فلألا  ددـعو  ضایب .
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. دوجو امهنم  لکو  رخآ ، ءیشب  هدوجو ال  سفنب  لولعملا 
(. ًاکیکشت  ) یمسی توافتلا  و  ککشملا ) یلکلا   ) یمسی اهیلع  هموهفم  قدص  یف  هدارفأ  ۀتوافتملا  یلکلا  اذکهو 

تانیرمت

: ۀیلاتلا تایبألا  یف  ةدوجوملا  ءامسألا  میهافم  نم  یلکلا  یئزجلا و  نّیع   - 1
نفسلا یهتشت  امب ال  حایرلا  يرجت  هکردی  ءرملا  ینمتی  ام  لک  ام  أ - 

مرحلا لحلا و  هفرعی و  تیبلا  هتأطو و  ءاحطبلا  فرعت  يذلا  اذه  ب - 
فلتخم يأرلا  ضار و  كدنع  امب  تنأ  اندنع و  امب  نحن  ج - 

رکذاو تایلکلا ، نم  وأ  ۀـیقیقحلا  تاـیئزجلا  نم  ضرـالا  يدـجلا و  اـیرثلا و  لوغلا و  ءاـقنعلا و  رمقلا و  سمـشلا و  تناـک  اذإ  اـم  نّیب   - 2
. ببسلا

؟ یلک مأ  یئزج  انه  باتکلا  نم  موهفملا  امف  ام ، باتک  هدی  یف  ناک  و  باتکلا ) ینلوان   ) کقیدصل تلق  اذإ   - 3
؟ یلک مأ  یئزج  سوماقلا ، ۀملک  لولدم  امف  سوماقلا ، ) باتک  ینعب  : ) یبتکل تلق  اذإ   - 4

؟ یلک مأ  یئزج  عیبملا  امف  ماعطلا ) نم  ةربصلا  هذه  نم  ۀقح  کتعب  : ) عئابلا لاق  اذإ   - 5
: یلاتلا تایلکلا  نم  ککشملا  ئطاوتملا و  نیع   - 6

. ندعملا لامجلا . ةردقلا . ةایحلا . رونلا . ءاملا . تابنلا . داوسلا . لدعلا . ملقلا . بتاکلا . ملعلا .
. قباسلا نیرمتلا  نم  اهنم  ۀثالث  رتخاو  یفاضالا ، یئزجلل  ۀلثمأ  ۀسمخ  رکذا   - 7

قادصملا موهفملا و 

. ءایشألا قئاقح  نم  ۀعزتنملا  ۀینهذلا  ةروصلا  سفن  يأ  وه ، امب  ینعملا  سفن  موهفملا :) )
(. موهفملا  ) ۀینهذلا ةروصلا  هنم  عزتنت  يذلا  ءیشلا  ۀقیقح  وأ  موهفملا ، هیلع  قبطنی  ام  قادصملا :)  ) و

موهفم ناویحلا )  ) ینعمل ۀـینهذلا  ةروصلا  و  هقادـصم . یقیقحلا  یجراخلا  صخـشلا  و  یئزج ، موهفم  دـمحم )  ) یمـسمل ۀـینهذلا  ةروصلاف 
موهفم مدـعلا )  ) ینعمل ۀـینهذلا  ةروصلا  و  هقیداصم . ریطلا  سرفلا و  ناسنالاک و  تاـیلکلا  نم  هتحت  لخدـی  اـم  ةدوجوملا و  هدارفأو  یلک ،

. اذکهو هادصم …  یقیقحلا  مدعلا  وه  هیلع و  قبطنی  ام  و  یلک ،
نوکی نأ  بجی  قادـصملا ال  نأ  ثلاثلا  نم  فرعیو  ًایفاضاو . ًاـیقیقح  ًاـیئزج  نوکی  دـق  موهفملا  نا  لوـألا  لاـثملا  نم  فرعی  رظن :) تفل  )

. نایعألا یف  هل  ققحت  ًایمدع ال  ًارمأ  ناک  نإ  موهفملا و  هیلع  قبطنی  ام  لک  وه  قادصملا  لب  ۀینیعلا ، قئاقحلا  ةدوجوملا و  رومألا 

نونعملا ناونعلا و 

وأ
هقادصم یلع  موهفملا  ۀلالد 

: لوقت امک  مکحلا ، یف  دوصقملا  وه  نوکی  نأب  هدحو ، موهفملا  یلع  ًاروصقم  مکحلا  یف  كرظن  نوکی  دق  مکحب  ءیش  یلع  تمکح  اذإ 
. یلوألا لمحلاب  ناسنالا  ذئنیح  ناسنإلل  لاقیف  قطان ، ) ناویح  ناسنإلا : )

ًالیلدو هقادـصم  نع  ًایکاح  هعجتل  موهفملا  ظحالت  نأب  موهفملا ، ءارو  ام  یلإ  رظنتف  کـلذ ، نم  دـعبأ  یلإ  مکحلا  یف  كرظن  يدـعتی  دـقو 
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و مکحلا ، یف  ةدوصقملا  یه  هدارفأ و  صاخشأ  یلإ  ناسنالا  موهفمب  ریشتف  رـسخ ، ) یف  ناسنإلا   ) وأ کحاض ) ناسنإلا  : ) لوقت امک  هیلع ،
قادـصملا و  ًاناونع )  ) ٍذـئنیح موهفملا  یمـسیف  دارفألا . یلع  مکحلا  یلإ  لـصوتلل  ّـالإ  ًاـعوضوم  هلعجو  مکحلا  یف  موهفملا  ۀـظحالم  سیل 

. عیاشلا لمحلاب  ناسنإلا  ناسنإلا : اذهل  لاقیو  ًانونعم .) )
: ۀیتآلا ۀلثمألا  ظحالن  نیرظنلا  نیب  ۀقرفتلا  لجألو 

فیکف لعفلا ، نع  راـبخإ  مکنم  لوقلا  اذـه  مهل : لاـقیف  رمـألا ، يداـب  یف  مهیلع  ضرتعی  دـقف  هنع .» ربخی  ـال  لـعفلا  : » ةاـحنلا لاـق  اذإ   - 1
؟ هنع رخی  نولوقت ال 

لعج لب  موهفم ، وه  امب  هل  مکحلا  سیل  نکلو  لعفلا ، موهفم  وه  ۀیـضقلا  یف  ًاـعوضومو  هنع ، ًاربخم  ۀیـضقلا  یف  عقو  يذـلا  نا  باوجلاو :
مکحلا اذه  هل  يذلا  لعفلاف  برـضیو . برـض  وحن  قیداصملل  عجار  ۀقیقحلا  یف  مکحلا  و  اهتظحالمل ، ۀـلآو  هقیداصم  نع  ًایکاحو  ًاناونع 

. عیاشلا لمحلاب  لعفلا  وه  ۀقیقح 

تانیرمت

: لئاقلا لاق  ول   - 1
؟ بیجت اذامبف  هنع ؟ تربخأ  فیک  هنا  هیلع  ضرتعاف  هنع ،» ربخی  فرحلا ال  »

: لئاقلا لوق  یلع  ضرتعا  ول   - 2
؟ باوجلا امف  نآلا ، هنع  تربخأ  دق  هنأ  هنع » ربخی  مدعلا ال  »

، ربخلا اذهل  ًاعوضوم  هتلعج  ربخلا )  ) کلوقو بذکلا » قدـصلا و  متحی  مات  مالک  ربخلا  نا  : » لوقت فیک  هنأب  یقطنملا  یلع  ضرتعا  ول   - 3
. بذکلا قدصلا و  لمتحی  درفم ال  وهف 

ریغ یلکلا   ) و یلک ) یئزجلا   ) یقطنملا لاق  و  نیبم ) لمجملا   ) یلوصألا لاق  و  مکحم » هباـشتملا  : » ریـسفتلا ملع  بحاـص  کـل  لاـق  ول   - 4
. رهاظلا تفاهتلا  اذه  عتریل  مهمالک  رسفت  اذامبف  جراخلاب ، ) دوجوم 

: لئاقلا لاق  ول   - 5
نأل لطاب ، طلغ  ۀجیتنلا  هذه  و  ًاعم . نادجوی  لولعملا  ۀـلعلا و  نا  جـتنی  اذـه  و  ًاعم .» نادـجوی  نیفئاضتم  لکو  نافئاضتم . لولعملا  ۀـلعلا و  »

. ۀطلاغملا هذه  فشکت  نایب  يأبف  لولعملا ، یلع  ۀمدقتم  ةورضلاب  ۀلعلا 
: لاق ول  هلثمو 

. ًاعم نادجوی  نیفئاضتم  لکو  نافئاضتم  رخأتملا  مدقتملا و  وأ  نافئاضتم  نبالا  بألا و 

عبرألا بسنلا 

ةراشا

و ةریاغتم . اهیناعم  نا  يأ  موهفملا  بسحب  نیابتلا  كانه  نیابتلاب  دوصقملا  و  ۀـنیابتمو . ۀـفدارتم  یلإ  ظافلألا  ماسقنا  لوألا  بابلا  یف  مدـقت 
. قادصملا بسحب  نیابتلا  هب  دوصقملا  نیابتلا و  بسنلا  ۀلمج  نم  نأ  رکذنس  انه 

یف ةدوصقملا  ۀـهجلا  فالتخال  ۀـنیابتملا ، اهنم  مسقو  ماسقأ ، ۀـعبرأ  یلإ  اهنیب  ۀبـسنلا  مسقن  انه  ۀـنیابتملاب ، كاـنه  هیلع  حلطـصن  اـنک  اـمف 
. هداحتاو ینعملا  ددعت  یلإ  سایقلاب  ظافلألا  میسقت  نع  كانه  ملکتن  انک  اناف  نیثحبلا ،
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يأ ةریاغتملا  یناعملا  نیب  الإ  ثحبلا  اذـه  روصتی  و ال  همدـعو . قادـصملا  یف  اهعامتجا  رابتعاب  یناعملا  نیب  ۀبـسنلا  نع  مـالکلاف  اـنه  اـمأ 
: لوقنف هسفنو ، موهفملا  نیب  ۀبسنلا  ضرف  روصتی  ذإ ال  موهفملا ، بسحب  ۀنیابتملا  یناعملا 

لک كراشی  نأ  اما  زامهدارفأ و  مامت  یف  رخآلا  امهنم  لک  كراـشی  نأ  اـمأف  ًاـموهفم  هنیاـبیو  هریاـغی  رخآ  ینعم  یلإ  بسن  اذإ  ینعم  لـک 
هدارفأ عیمج  یف  رخآلا  امهدـحأ  كراشی  نأ  اما  و  هجو ، نم  صوصخلا  مومعلا و  ۀبـسن  امهنیب  ناذـللا  امهو  هدارفأ ، ضعب  یف  رخآلا  امهنم 

نیب بسنلاف  نانیابتملا . امهو  ًادبأ ، رخآلا  امهدحأ  كراشی  نأ ال  اما  و  ًاقلطم . صوصخلا  مومعلا و  ۀبسن  امهنیب  ناذللا  امهو  سکعلا ، نود 
. نیابتلا و  هجو ، نم  صوصخلا  مومعلا و  ًاقلطم و  صوصخلا  مومعلا و  و  يواستلا ، عبرأ . میهافملا 

( يواستلا ۀبسن   - ) 1

. ناسنإ کحاض  لکو  کحاض  ناسنإ  لـک  نإـف  کـحاضلا ، ناـسنإلاک و  اـمهدارفأ ، ماـمت  یف  ناـکرتشی  نیذـللا  نیموهفملا  نیب  نوکتو 
یلع يواستلا  ۀبـسن  عضو  نکمیو  قابطنالا . مامت  رخآلا  یلع  امهدـحأ  قبطنی  نیذـللا  نییواستملا  نیطخلاب  امههیبشتب  مهفلا  یلإ  اـمهبرقنو 

: - ةروصلا هذه 
ح ب = 

یلإ امهب  زمری  نافرح  ح ) ب ،  ) اهافرطو يواسی . أرقتو  ۀیـضایرلا ، مولعلا  یف  یه  امک  يواستلا ، یلع  ۀـمالع  ۀـمالعلا )=(  هذـه  نأ  راـبتعاب 
. نییواستملا نیموهفملا 

( ًاقلطم صوصخلا  مومعلا و  ۀبسن   - ) 2

یناثللو ًاقلطم ، ) معألا  : ) لوألل لاـقیو  هریغ ، یلع  رخـآلا و  هیلع  قدـصی  اـم  عیمج  یلع  امهدـحأ  قدـصی  نیذـللا  نیموهفملا  نیب  نوکتو 
قدصی هناف  سکع . و ال  ناویحلا ، هیلع  قدصی  ناسنالا  هیلع  قدص  ام  لکف  ۀـضفلا ، ندـعملا و  و  ناسنالا ، ناویحلاک و  ًاقلطم ، ) صخألا  )

. ندعملا ۀضفلا و  اذک  و  ناسنالا . نودب  ناویحلا 
ۀبـسنلا هذـه  عضو  نکمیو  هیلع . دازو  رغـصألا  مامت  یلع  امهنم  ربکألا  قبطناو  نییواستملا . ریغ  نیطخلاب  امههیبشتب  موهفملا  یلإ  امهبرقنو 

: ۀیتآلا ةروصلا  یلع 
ب < ح

(. نم ربکأ   ) ۀیـضایرلا مولعلا  یف  أرقت  امک  نم ، ) ًاقلطم  معأ   ) أرقتو اهدعب  امم  ًاقلطم  معأ  اهلبق  ام  نأ  یلع  لدت  ۀمالعلا )(  هذـه  نا  رابتعاب 
: ةروصلا هذه  یلع  اهعضنو  اهبلقن  نأ  حصیو 

ح > ب
. اهدعب امم  ًاقلطم  صخأ  اهلبق  ام  نا  یلع  لدتف  نم ، ) رغصأ   ) ۀیضایرلا مولعلا  یف  أرقت  امک  نم ) ًاقلطم  صخأ   ) أرقتو

( هجو نم  صوصخلا  مومعلا و  ۀبسن   - ) 3

، دوسألا ریطلاک و  هصخت ، قیداـصم  یف  رخـآلا  نع  اـمهنم  لـک  قرتفیو  اـمهقیداصم ، ضعب  یف  ناـعمتجی  نیذـللا  نیموهفملا  نیب  نوکتو 
. ًالثم دوسألا  فوصلا  یف  ریطلا  نع  دوسـألا  ًـالثم و  ماـمحلا  یف  دوسـألا  نع  ریطلا  قرتفیو  دوسأو ، ریط  هنـأل  بارغلا  یف  ناـعمتجی  اـمهناف 
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. هجو نم  صخأو  هجو  نم  معأ  امهنم  لکل  لاقیو 
. هصخت طاقن  یف  رخآلا  نع  امهنم  لک  قرتفیو  ۀـکرتشم  ۀـطقن  یف  ناـیقتلی   x اذـکه نیعطاقتملا  نیطخلاب  امههیبشتب  مهفلا  یلإ  اـمهبرقنو 

: ۀیتآلا ةروصلا  یلع  ۀبسنلا  عضو  نکمیو 
ب x ح

. هجو نم  صوصخو  مومع  ح ) ب ،  ) نیب يأ 

( نیابتلا ۀبسن   - ) 4

یف تمدـقت  یتلا  ۀـلباقتملا  یناعملا  عیمج  هتلثمأو  ًادـبأ . دارفألا  نم  درف  یف  رخـآلا  عم  امهدـحأ  عمتجی  ـال  نیذـللا  نیموهفملا  نیب  نوکتو 
. ادـتما امهم  ًادـبأ  نایقتلی  نیذـللا ال  نییزاوتملا  نیطخلاب  اههبـشنو  ناویحلا . رجحلا و  لثم  ۀـفلاختملا  یناـعملا  ضعب  اذـک  لـباقتلا و  ثحب 

: ۀیتآلا ةروصلا  یلع  نیابتلا  عضو  نکمیو 
ح ب // 

نیابی ح. نا ب  يأ 

نییلکلا یضیقن  نیب  بسنلا 

ةراشا

ۀماقإ یلإ  جاتحی  ۀبسنلا  نییعتلو  یتأیـس . امک  بسنلا  نم  ۀبـسن  ًاضیأ  امهیـضیقن  نیب  نوکی  نأ  دبال  عبرألا  بسنلا  يدحا  امهنیب  نییلک  لک 
سایقلا  ) ثحبم یف  اهرکذ  یتأیـسو  دیدرتلا ، نارودـلا و  ۀـقیرط  وأ  ءاصقتـسالا ) ۀـقیرطب   ) فرعت انه  اهعبتن  یتلا  ناهربلا  ۀـقیرطو  ناهربلا .

یتلا یه  ةدحاولا  هذه  ناف  اهنم ، ةدحاو  ادـع  ًاعیمج  اهداسف  تبث  یتمو  ۀـلأسملل ، ةروصتملا  تالاحلا  عیمج  ضرفت  نأ  یه  و  یئانثتـسالا .)
. اهتحص تبثتو  اهب ، ۀلأسملا  رصحنت 

: لوقنف ناهربلا  عم  نییلک  لک  یضیقن  نیب  ۀبسنلا  رکذنلف 

( ًاضیأ نییواستم  نییواستملا  اضیقن   - ) 1

: لوقن کلذ  یلع  ناهربللو  قطان . يواسی ال  ناسنا  ناف ال  قطانلا  يواسی  ناسنالا  ناک  اذإ  هنا  يأ 
ح نأ ب =  ضورفملا 

ال ح نأ ال ب =  یعدملاو 
ال ح نکی ال ب =  مل  ول  ناهربلا ) )

. ۀلمجلا یف  رخآلا  نودب  امهدحأ  قدصی  نأ  دبال  ریداقتلا  عیمج  یلع  و  ۀیقابلا . بسنلا  يدحا  امهنیب  ناکل 
نودب ال ح قدص ال ب  ولف 

ناعفتری نیضیقنلا ال  نأل  عم ح  قدصل ال ب 
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ناعمتجی نیضیقنلا ال  نأل  عم ح  قدصی ب  الأ  همزالو 
ح وه ب =  ضورفملا و  الخ  اذهو 

: نوکی نأ  بجیف  يواستلا ، ریغ  عبرألا  بسنلا  نم  و ال ح  نیب ال ب ، نوکی  نأ  نکمی  الف  هیلعو 
بولطملا وه  ال ح و  ال ب = 

( ًاقلطم صوصخو  مومع  امهنیب  ًاقلطم  صخألا  معألا و  اضیقن   - ) 2

. معأ صخألا  ضیقنو  صخأ  معألا  ضیقن  نا  يأ  سکعلا ، یلع  نکلو  ، 
ناک ب < ح اذإف 
ناک ال ب > ال ح

سرفلا و ناف  سکع ، و ال  ناویح ) ال   ) لک یلع  قدـصی  ناسنا ) ال   ) نأل ناویح ، ) ال   ) نم ًاقلطم  معأ  ناسنا ) ال   ) ناف ناویحلا ، ناسنالاک و 
: لوقن کلذ  یلع  ۀنهربللو  تاناویحلا : نم  یه  ناسنإ و  اهیلع ال  قدصی  هرخآ  یلإ  ریطلا  درقلا و 

نا ب < ح ضورفملا 
نا ال ب > ال ح یعدملاو 

نکی ال ب > ال ح مل  ول  ناهربلا ) )
صخأ ًاقلطم ال  معأ  معألا  ضیقن  نوکی  نأب  ًاقلطم  صوصخلا  مومعلا و  وأ  ۀیقابلا  بسنلا  يدحا  امهنیب  ناکل 

ال ح ناک ال ب =  ولف 
. ضرفلا فالخ  وه  نایواستم و  نییواستملا  یضیقن  نأل  ح  ناکل ب = 

: قدصی نأ  ثالثلا  تالاحلا  عیمج  یلع  مزلل  ًاقلطم ، معأ  ال ب )  ) نأ وأ  هجو  نم  صوصخلا  مومعلا و  وأ  نیابتلا  ۀبسن  امهنیب  ناک  ولو 
نودب ال ب ال ح 

ناعفتری نیضیقنلا ال  نأل  عم ح  قدصی ال ب  نأ  ٍذئنیح  مزلیو 
نودب ب قدصی ح  نأ  هانعمو 

ضرفلا فالخ  وه  معألا و  نودب  صخألا  قدصی  يأ 
: نوکی نأ  نیعت  ۀعبرألا  تالامتحالا  تلطب  اذإو 

ال ح ال ب = 

( ًایئزج ًانیابت  نانیابتم  هجو  نم  صخألا  معألا و  اضیقن   - ) 3

معیف ـال ، وأ  اـهیف  ناـعمتجی  اـناک  ءاوس  يرخـألا  دراوملا  نع  رظنلا  ضغ  عم  دراوـملا ، ضعب  یف  عاـمتجالا  مدـع  یئزجلا :» نیاـبتلا   » ینعمو
یف حـصی  اذـک  و  ًاـعطق . دراوملا  ضعب  یف  ناـعمتجی  ـال  هجو  نم  صخـألا  معـألا و  نـأل  هجو . نم  صوصخلا  موـمعلا و  یلکلا و  نیاـبتلا 

. دراوملا ضعب  یف  ناعمتجی  امهنا ال  لاقی  نأ  ًایلک  ًانیابت  نینیابتملا 
یف و  ًایلک ، ًانیابت  نینیابتم  نانوکی  دق  ۀـلثمألا  ضعب  یف  امهنا  هب  دوصقملاف  ًایئزج ، ًانیابت  هجو  نم  صخألا  معألا و  یـضیقن  نیب  نا  انلق : اذإف 

قرتفیو ناسنالا  یف  ناسنااللا  نع  ناویحلا  قرتفیو  سرفلا  یف  ناعمتجی  امهنأل  هجو ، نم  ًاصوصخو  ًامومع  امهنیب  نوکی  دـق  رخآلا  ضعبلا 
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نا دوسألا  ریطلا و  لثم  یناـثلا  و  ًاـیلک . ناـسنالا  نیاـبی  ناویحـاللا  ناـف  ًاـیلک  ًاـنیابت  امهیـضین  نیب  نکلو  رجحلا ، یف  ناویحلا  نع  ناـسناللا 
دوسألا بوثلا  یف  ریط  ـال  قرتفیو  ساـطرقلا  یف  ناـعمتجی  اـمهنأل  ًاـضیأ ، هجو  نم  صوصخو  مومع  اـمهنیب  دوسأ  ـال  ریط و  ـال  امهیـضیقن 

. ضیبألا مامحلا  یف  دوسأ  قرتفیو ال 
: لوقن کلذ  یلع  ۀنهربللو  یئزجلا . نیابتلا  وه  یلکلا  نیابتلا  نیبو  هجو  نم  صوصخلا  مومعلا و  نیب  عماجلاو 

نأ ب x ح ضورفملا 
: ًایئزج ًانیابت  نیابی ال ح  نأ ال ب  یعدملاو 

ًایئزج ًانیابت  نیابی ال ح  نکی ال ب  مل  ول  ناهربلا :) )
. وصخلاب عبرألا  بسنلا  يدحا  امهنیب  ناکل 

ال ح ناک ال ب =  ولف  ( 1)
. ضرفلا فالخ  اذه  نایواستم و  نییواستملا  یضیقن  نأل  ح  نوکی ب =  نأ  مزلل 

ناک ال ب > ال ح ول  و  ( 2)
. ضرفلا فالخ  ًاضیأ  اذه  صخأ و  معألا  ضیقن  نأل  ناکل ب ح 

طقف ناک ال ب x ال ح  ول  و  ( 3)
(. ناسناو ناویح  ال   ) لاثم یف  مدقت  امک  یک  نیابت  امهنیب  نوکی  دق  هنا  عم  ًامئاد  کلذ  ناکل 

طقف ال ح  ناک ال ب //  ول  و  ( 4)
(. دوسأ ریط و ال  ال   ) لاثم یف  مدقت  امک  هجو  نم  صوصخو  مومع  امهنیب  نوکی  دق  هنأ  عم  ًاضیأ  ًامئاد  کلذ  ناکل 

(. بولطملا وهو   ) ًایئزج ًانیابت  ال ح )  ) نیابی ال ب )  ) نوکی نأ  نیعت  اذه  یلعو 

ًاضیأ ًایئزج ) ًانیابت  نانیابتم  نینیابتملا  اضیقن   - ) 4

امهاضیقنو مودعملا ، دوجوملاک و  ًایلک ، ًانیابت  ۀلثمألا  ضعب  یف  امهنیب  نا  يرن  انأل  لاثملا ، یف  الإ  رییغت  الب  قباسلا  ناهربلاک  هیلع  ناهربلاو 
امهنیبو رجح ، ناسنا و ال  امهاضیقنو ال  رجحلا ، ناـسنالاک و  هجو ، نم  ًاـصوصخو  ًاـمومع  رخـآلا  ضعبلا  یف  و  مودـعماللا ، دوجومـاللا و 

رجحاللا نع  قرتفی  ناسنااللاف  رخآلا ، نیع  یف  رخآلا  نع  امهنم  لک  قرتفیو  ًالثم  سرفلا  یف  ناعمتجی  اـمهنأل  هجو ، نم  صوصخو  مومع 
. ناسنالا یف  ناسنااللا  نع  رجحاللا  رجحلا و  یف 

تانیرمت

: امهیضیقن نیب  اذامو  عبرألا  بسنلا  نم  ۀیتآلا  ۀلثمألا  نیب  اذام  نِّیب  أ - 
ئراقلا بتاکلا و   - 1
بتاکلا رعاشلا و   - 2

میرکلا عاجشلا و   - 3
مراصلا فیسلا و   - 4
ءاملا عیاملا و   - 5

فدارتملا كرتشملا و   - 6
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ةوالحلا داوسلا و   - 7
ولحلا دوسألا و   - 8

سلاجلا مئانلا و   - 9
مالکلا ظفللا و   - 10

. تاراشالا زومرلا و  لامعتسا  مدع  عم  ۀحص  ةرابعب  نییلکلا  یضیقن  نیب  بسنلا  نم  ةدحاو  لک  یلع  نیهاربلا  حرشا  ب - 
. عبرألا بسنلا  نم  لکل  کیلع  رم  ام  ریغ  نم  نیلاثم  رکذا  ج - 

ۀسمخلا تایلکلا 

ةراشا

. یضرعو یتاذ  یلکلا :
. لصف سنجو و  عون  یتاذلا :

. ماع ضرعو  ۀصاخ  یضرعلا :
.)؟ وه نم   ) ناسنا صخش  نع  لئاس  لأسی  دق 

.)؟ وه ام   …  ) هنع لأسی  دق  و 
وأ اذـک ، باتک  فلؤم  وأ  نالف ، ) نبا  : ) هنع باوجلا  و  ۀیـصخشلا . هتازیمم  نع  لاؤس  لوـألا  نا  کـش  ـال  نیلاؤسلا ؟ نیب  ًاـقرف  دـجت  لـهف 

. هلاثمأ صاخشألا  نیب  نم  هنع  لوؤسملا  نییعت  اهب  دوصقملا  ۀبوجألا  نم  کلذ  لاثمأو  ۀیئاذکلا …  ۀفصلا  وذ  وأ  یئاذکلا ، لمعلا  بحاص 
: لاق ول  بیجملا  طلغیو 

( ۀیـصخشلا ۀـیوهلا   ) لاؤسلا ب اذـه  نع  باوجلا  یلع  رـصعلا  اذـه  یف  حلطـصیو  ناسنالا . دارفأ  نم  هلاـثمأ  نع  هزیمی  ـال  هنـأل  ناـسنا ، ) )
. سوفنلا رتفد  یف  صخشلا  نع  لجست  یتلا  تامولعملاک  وه ، )  ) ۀملک نم  ةذوخأم 

هتقیقح مامت  نییعت  لاؤسلاب  دوصقملا  و  هلاثمأ ، نیرخآلا  صاخشألا  عم  اهب  قفتی  یتلا  صخشلا  ۀقیقح  نع  هب  لأسی  امناف  یناثلا ، لاؤسلا  امأ 
نع باوجلا  یمسیو  هوحنو . نالف  نبا  نود  ناسنا ) : ) لوقتف هتقیقح  لامک  الإ  باوجلل  حلصی  و ال  صاخشألا . نیب  هصخش  قئاقحلا ال  نیب 

عونلا لاؤسلا : اذه 

عونلا  1

ۀسمخلا تایلکلا  لوأ  وهو 
. هفیرعت ًابیرق  یتأیسو 

.)؟ یه ام   …  ) دلاخ ورمعو و  دیز  نع  لئاسلا  لأسی  دق  و 
(. یه ام   ) دسألا اذه  سرفلا و  هذه  دلاخ و  ورمعو و  دیز  نع  لئاسلا  لأسی  دق  و 

. ددعلاب ۀفلتخم  ۀقیقحلاب  ۀقفتم  تایئزج  ۀقیقح  نع  لاؤس  لوألا )  ) نا دجتسف  امهیف ، لمأت  نیلاؤسلا ؟ نیب  ًاقرف  دجت  له 
. ددعلا ۀقیقحلاب و  ۀفلتخم  تایئزج  ۀقیقح  نع  لاؤس  یناثلا )  ) و
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. ناسنا لوقتف : امهنیب ، ۀکرتشملا  ۀقیقحلا  لامکب  لوألا  نع  باوجلاو 
. هرکذ مدقتملا  عونلا )  ) وه و 

سنجلا یمسیو : ناویح  لوقتف : اهنیب ، ۀکرتشملا  ۀقیقحلا  لامکب  ًاضیأ  یناثلا  نعو 

سنجلا  2

ۀسمخلا تایلکلا  یناث  وهو 
: یتأی امب  امهفیرعت  نکمی  هیلعو 

؟ وه ام  باوج  یف  طقف  ددعلاب  ةرثکتملا  تایئزجلا  نیب  ۀکرتشملا  ۀقیقحلا  مامت  وه  عونلا )  - ) 1
؟ وه ام  باوج  یف  ۀقیقحلاب  ةرثکتملا  تایئزجلا  نیب  ۀکرتشملا  ۀقیقحلا  مامت  وه  سنجلا )  - ) 2

. ًاعطق ددعلاب  رثکتت  نأ  دبالف  ۀقیقحلاب  تایئزجلا  ترثکت  اذإو 
* * *

)؟ یه ام   ) درقلا سرفلا … و  ناسنالا و  نع  لئاسلا  لأسی  دق  و 
)؟ وه ام   …  ) طقف ناسنالا  نع  لئاسلا  لأسی  دق  و 

وهف لوـألا  اـمأ  لوقن : نیلاؤسلا ؟ نم  لـک  نع  باوجلا  نوکی  نأ  یغبنی  يرت  اذاـمف  ةرملا ! هذـه  اـهنع  لوؤسملا  یه  تاـیلکلا )  ) نا ظـحال 
. اهنیب ۀکرتشملا  ۀقیقحلا  مامتب  هنع  باجیف  قئاقحلا ، ۀفلتخم  تایلک  نع  لاؤس 

قئاقحلاب ۀـفلتخملا  تایلکلا  نع  وه  اـمب  لاؤسلا  نع  ًاـباوج  ًاـضیأ  عقی  سنجلا  نا  فرعی  هنم  و  ناویح .) : ) لاـثملا یف  لوقتف  سنجلا . وه  و 
. قئاقحلاب ۀفلتخملا  تایئزجلا  نع  وه  امب  لاؤسلا  نع  ًاباوج  عقی  امک  هل ، ًاعاونأ  نوکت  یتلا 

لیصفتب باوجلا  لفکتیف  قطان ، ) ناویح  : ) لاثملا یف  لوقن  لماکلا  حیحصلا  باوجلا  قحو  دحاو . یلک  نع  وه  امب  لاؤس  وهف  یناثلا . امأو 
کلت یف  هتاکراشم  نع  زاتمی  اهب  یتلا  ۀیـصوصخلا  یلإو  هریغ  اهیف  هکراشی  یتلا  ۀـقیقحلا  مامت  یلإ  اـهلیلحتو  هنع  لوؤسملا  یلکلا  ۀـیهام 

یه باوجلا  نم  لوألا  ءزجلا  یه  یتلا  ۀـکرتشملا  ۀـقیقحلا  مامتو  هلحم . یف  یتأیـس  امک  ماتلا ) دـحلا   ) باوجلا عومجم  یمـسیو  ۀـقیقحلا .
لصفلا یه : باوجلا  نم  یناثلا  ءزجلا  یه  یتلا  ةزیمملا  ۀیصوصخلا  و  مدقت . دق  و  سنجلا ) )

لصفلا  3

، اهادـع ام  عیمج  نع  اهزیمی  يذـلا  اهب  صتخملا  ءزجلا  هنکلو  ۀـیهاملا ، موهفم  نم  ءزج  لصفلا  نا  حـضتی  اذـه  نم  تایلکلا و  ثلاـث  وهو 
. يرخألا تایهاملل  ًاءزج  نوکی  ًاضیأ  يذلا  كرتشملا  اهؤزج  سنجلا  نا  امک 

يأ نع  باوجلا  یف  عقی  هدـحو  لصفلا  نا  حـضوأ : ةرابعبو  ًاباوج ؟ هدـحو  لـصفلا  عقیل  لأـسن  فیک  اـنأ  وه  و  هرکذ ، یغبنی  ءیـش  یقبیو 
«. لاؤس

نیبو اهنیب  ۀکرتشملا  ۀقیقحلا  مامت  فرعن  نأ  دعب  اهرایغأ ، نع  زاتمن  اهب  یتلا  ۀیهاملا  ۀیصوصخ  نع  انلأس  اذإ  امع  ًاباوج  لصفلا  عقی  لوقن :
تلق تئـش  نإ  و  هتاذ .) یف  وه  ناویح  يأ  : ) لوقنف لأسن  انتعیبطب  هتیـصوصخ  انلهجو  ناویح  هنا  انفرعو  دـیعب  نم  ًاحبـش  انیأر  اذإف  اهرایغأ .

لـصف وه  و  لهاص )  ) وأ ناسنإلا  لصف  وه  طقف و  قطان )  ) لوألا نع  باوجلا  و  دـحاو . ینعملا  نإـف  هتقیقح ، وأ  هرهوج  یف  هتاذ : یف  لدـب 
. سرفلا

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 929 

http://www.ghaemiyeh.com


. ناویحلا لصف  وه  ًالثم و  ساسح )  ) یناثلا نع  و 
حـصی هیلعو  لصفلا . نع  لاؤسلا  لبق  فرع  يذلا  سنجلا  نع  ۀـیانک  ءیـشو  ءیـش .) يأ   ) باوج یف  عقی  لصفلا  نا  لوقن  نأ  حـصی  نذإ 

: یتأی امب  لصفلا  فیرعت 
«. هتاذ یف  وه  ءیش  يأ  باوج  یف  عقاولا  اهب  صتخملا  ۀیهاملا  ءزج  وه  »

تامیسقت

. یفاضاو یقیقح  عونلا : ( 1)
. طسوتمو دیعبو  بیرق  سنجلا : ( 2)

. طسوتمو لفاسو  لاع  یفاضالا : عونلا  ( 3)
. مِّسقمو مِّوقم  دیعبو . بیرق  لصفلا : ( 4)

هب دوصقملا  و  یفاضالا .)  ) امهیناثو مدقت . دـق  و  ۀـسمخلا ، تایلکلا  دـحأ  وه  و  یقیقحلا ، )  ) امهدـحأ نیینعم  نیب  كرتشم  عونلا  ظفل  ( 1)
هسنج و یلإ  ۀفاضالاب  ناسنالاک  نکی ، مل  وأ  ًایقیقح  ًاعون  ناک  ءاوس  هقوف  يذـلا  سنجلا  یلإ  ۀـفاضالاب  عون  وهف  سنج . هقوف  يذـلا  یلکلا 

قلطملا مسجلاـکو  قلطملا ، مسجلا  یلإ  ۀـفاضالاب  یماـنلا  مسجلاـکو  یماـنلا ، مسجلا  وه  هسنج و  یلإ  ۀـفاضالاب  ناویحلاـکو  ناویحلا ، وـه 
. رهوجلا یلإ  ۀفاضالاب 

اهب تبهذ  اذإف  رهوجلاب . یهتنتو  ناسنالاب  ءيدتبت  یتلا  ۀمدقتملا  ۀلسلسلاک  ضعب ، تحت  اهضعب  جردنی  تایلکلا  نم  ۀلسلس  فلأتت  دق  ( 2)
یمـسیو سانجألا ، ۀلـسلس  أدـبم  وه  يذـلا  یندألا  سنجلا  هدـعبو  لاـثملا ، یف  ناـسنالا  وه  و  عونلا )  ) اهؤدـبمف ناـسنالا ، نم  ًادـعاصتم ) )

(. لفاسلا سنجلا   ) ًاضیأ یمسیو  عونلا . یلإ  اهبرقأ  هنأل  بیرقلا ، ) سنجلا  )
. لاثملا یف  ناویحلا  وه  و 

و یلاـعلا ) سنجلا   ) و دـیعبلا ) سنجلا   ) یمـسیو سنج . هقوف  سیل  يذـلا  سنجلا  یلإ  یهتنت  یتـح  یلعأ …  سنج  هقوـف  سنجلا  اذـه  مث 
لاعو لفاس  وأ  طسوتمو  دـیعبو  بیرق  اذـه  یلع  سنجلاف  یمانلا . مسجلا  قلطملا و  مسجلاک  ًاـضیأ  ًادـیعب )  ) یمـسیو طـسوتملا .) سنجلا  )

. طسوتمو
دعب ناک  امف  عون . هتحت  سیل  يذـلا  عونلا  یلإ  یهتنت  یتح  هنود ، ام  یلإ  سانجألا  سنج  نم  ًائدـتبم  ًـالزانتم  ۀلـسلسلا  یف  تبهذ  اذإ  و  ( 3)

ۀلـسلسلا یهتنم  يأ  اهریخأو  لاثملا . یف  قلطملا  مسجلا  وه  و  ۀیفاضالا ، عاونألا  ۀلـسلس  أدبم  وه  و  یلاعلا ، ) عونلا   ) یمـسی سانجألا  سنج 
مـسجلا ناویحلاک و  طسوتملا ، )  ) وهف لفاسلا  یلاعلا و  نیب  عقی  ام  امأ  لاثملا . یف  ناسنالا  وه  و  لفاسلا ، ) عونلا   ) وأ عاونـألا ) عون   ) یمـسی

. طسوتم عونو  طسوتم  سنج  یمانلا  مسجلاف  یمانلا .
. لفاسو طسوتمو  لاع  یفاضالا : عونلا  نذإ 

نوکی دـق  سنجلا  عونلا و  طسوتملا  و  هتحت . امل  ًاسنجو  هقوف  امل  ًاعون  نوکی  نأ  دـب  تاطـسوتملا ال  نم  ـالک  نا  قبـس  اـمم  حـضتی  هیبنت ) )
. ۀعبرأ نم  رثکأ  ۀلسلسلا  تناک  اذإ  رثکأ  نوکی  دق  و  ۀعبرأ ، نم  تایلکلا  ۀلسلس  تفلأت  اذإ  ًادحاو 

( نوللا  ) تحت جردـنملا  ضایبلا )  ) وأ رهوجلا .)  ) تحت جردـنملا  مسجلا )  ) تحت جردـنملا  لئاسلا )  ) تحت جردـنملا  ءاملا ) : ) لوألا لاثمف 
(. فیکلا  ) تحت جردنملا  سوسحملا ) فیکلا   ) تحت جردنملا 

جردنملا ثلثملا )  ) تحت جردنملا  نیقاسلا ) يواستم   ) وأ مدقت ، امک  تایلک  ۀسمخ  نم  ۀفلؤملا  رهوجلا  یلإ  ناسنالا  ۀلـسلس  یناثلا : لاثمو 
ۀلسلسلا هذه  و  مکلا .)  ) تحت جردنملا  لکشلا )  ) تحت جردنملا  يوتسملا ) لکشلا   ) تحت جردنملا  عالـضالا ) میقتـسملا  لکـشلا   ) تحت
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ۀثالث ۀطسوتملا  سانجألا  و  يوتسملا .) لکشلا  و  عالضالا ، میقتسملا  لکشلا  و  ثلثملا ،  ) ۀثالث ۀطسوتملا  عاونألا  و  تایلک ، ۀتس  نم  ۀفلؤم 
(. لکشلا و  يوتسملا ، لکشلا  و  عالضالا ، میقتسملا  لکشلا   ) ًاضیأ

یف هعم  ۀـکرتشملا  هضرع  یف  یتلا  رخـألا  عاونـألا  نع  اـهزیمیو  اـهموقی  هتیهاـم  نم  ًاءزج  نوکی  لـص  نم  هل  دـبال  یفاـضا  عون  لـکو  ( 4)
مـسقملا ناویحلل و  موقملا  ساسحلاک  هادع ، ام  امهیناثو  لصفلا  کلذ  عون  امهدـحأ  نیمـسق  یلإ  سنجلا  مسقی  امک  هقوف ، يذـلا  سنجلا 

: لاقیف ناویح  ریغ  ناویح و  یلإ  یمانلا  مسجلل 
. ساسح ریغ  ساسح و  یمانلا  مسجلا 

نم هریغ  ناسنالا و  موقی  ناویحلل  موقملا  ساسحلاف  عاونألا . نم  هتحت  ام  ًاضیأ  مِّوقی  نأ  دـبال  هل  يواسملا  هعون  مِّوقی  يذـلا  لـصفلا  نکلو 
لـصفلا نوکیف  ءزج . ءزجلا  ءزجو  لفاسلا ، نم  ءزج  یلاعلا  و  یلاـعلا ، نم  ًاءزج  نوکی  نأ  دـبال  یلاـعلل  لـصفلا  نـأل  ًاـضیأ . ناویحلا  عاونأ 

. هموقیف لفاسلا ، نم  ًاءزج  یلاعلل  موقملا 
سایقلاب قطانلا  و  ناویحلا ، یلإ  سایقلاب  ساسحلاک  بیرقلا ) لصفلا   ) هل لیق  هل  يواـسملا  هعون  یلإ  ساـیقلاب  ظـحول  اذإ  ًاـضیأ  ةدـعاقلاو 

. ناسنالا یلإ  سایقلاب  ساسحلاک  دیعبلا ، ) لصفلا   ) هل لیق  هعون  تحت  يذلا  عونلا  یلإ  سایقلاب  ظحول  اذإ  و  ناسنالا . یلإ 
. نیرابتعاب ًامسقمو  ًاموقم  یمسیو  نیرابتعاب . ًادیعبو  ًابیرق  یمسی  دحاولا  لصفلا  نإ  ۀصالخلاو :

یضرعلا یتاذلا و 

هنومسی يذلا  وه  و  بابلا ، اذه  یف  مهحالطصال  الإ  ضرعتلا  نآلا  انمهی  و ال  اهیناعم . فلتخت  قطنملا  یف  تاحالطـصا  یـضرعلا  یتاذلل و 
اذـهل ضرعتن  نأ  اـنیلع  ناـک  و  وطـسرأ .)  ) میکحلا قـطنملا  سـسؤم  عـضو  بـسح  ۀـسمخلا ، تاـیلکلا  باـتک  يأ  یجوغاـسیا )  ) باـتکب
: لوقنف ۀمدقتملا ، ۀثالثلا  تایلکلا  حرش  میدقتب  هنم  دوصقملا  ینعملا  حاضیا  اندرأ  انا  الول  ۀسمخلا ، تایلکلا  ثحب  لوأ  یف  حالطصالا 

عوضوملا ال ۀـیهام  نا  هب ) عوضوملا  تاذ  موقتت  امب   ) ینعنو اهنع . جراخ  ریغ  هب  عوضوملا  تاذ  موقتت  يذـلا  لومحملا  وه  یتاذـلا :)  - ) 1
یلع لومحملا  ناویحلاک  اهنم  ًاءزج  ناک  وأ  ورمعو ، دـیز  یلع  لومحملا  ناسنالاک  ۀـیهاملا  سفن  وه  ناک  ءاوس  اهماوق ، وهف  هب  الإ  ققحتت 

(. ًایتاذ  ) یمسی اهأزج  وأ  ۀیهاملا  سفن  ناف  هیلع ، لومحملا  قطانلا  وأ  ناسنالا 
یف نالخاد  نآزج  لصفلا  سنجلا و  و  دارفألا ، تاذ  یف  ۀـلخادلا  ۀـیهاملا  سفن  عونلا  نأل  لصفلا ، سنجلا و  عونلا و  معی  یتاذـلاف  هیلعو ،

. اهتاذ
یـشاملا و  ناسنالل ، قحاللا  کحاضلاک  هتایتاذ ، عیمجب  هموقت  دـعب  هل  ًاقحال  عوضوملا ، تاذ  نع  جراـخلا  لومحملا  وه  یـضرعلا :)  - ) 2

. مسجلل قحاللا  زیحتملا  و  ناویحلل ، قحاللا 
: یلإ مسقنی  یضرعلا  ناف  یضرعلا ، ماسقأ  اهنم  یقب  دق  و  ۀسمخلا ، تایلکلا  یقاب  ثحب  یف  نآلا  لخدن  حالطصالا  اذه  حضتی  امدنعو 

ماعلا ضرعلا  ۀصاخلا و 
ماعلا ضرعلا  ۀصاخلا و 

اهعوـضومل ۀـیواسم  تناـک  ءاوـس  ۀـصاخلا )  ) وـهف هریغل ، ضرعی  ـال  يأ  هـیلع  لـمح  يذــلا  هعوـضومب  صتخی  نأ  اـما  و  یــضرعلا : نـأل 
. ناسنالا دارفأ  ضعب  یلع  ۀـضراعلا  دـهتجملا  بیطخلا و  رعاشلاک و  هدارفأ  ضعبب  ۀـصتخم  تناـک  وأ  ناـسنالا ، یلإ  ۀبـسنلاب  کـحاضلاک 

سنجل وأ  ناویحلا ، ۀصاخ  یشاملا  و  مسجلا ، ۀصاخ  زیحتملاک  طسوتملا  سنجلل  وأ  ۀقباسلا ، ۀلثمألاک  یقیقحلا  عونلل  ۀصاخ  تناک  ءاوسو 
. رهوجلا ۀصاخ  عوضوم  یف  دوجوملاک ال  سانجألا ،

و بارغلا ، یلإ  سایقلاب  رئاطلا  و  ناسنالا ، یلإ  سایقلاب  یشاملاک  ماعلا ) ضرعلا   ) وهف هب  صتخی  يأ ال  ًاضیأ  هعوضوم  ریغل  ضرعی  نأ  امإو 
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. یمانلا مسجلا  یلإ  سایقلاب  وأ  ناویحلا ، یلإ  سایقلاب  زیحتملا 
: یتأی امب  ماعلا  ضرعلا  ۀصاخلا و  فیرعت  نکمی  هیلعو ،
. هعوضومب صاخلا  لومحملا  جراخلا  یلکلا  ۀصاخلا :) )

. هریغ هعوضوم و  یلع  لومحملا  جراخلا  یلکلا  ماعلا :) ضرعلا  )

تاحیضوتو تاهیبنت 

: لوالا
ماع ضرعو  ناویحلل  ۀصاخ  هناف  یـشاملاک ، رخآ ، یلإ  سایقلاب  ًاماع  ًاضرعو  عوضوم  یلإ  سایقلاب  ۀـصاخ  دـحاولا  ءیـشلا  نوکی  دـق   - 1

. سانجألا ضرعی  امم  اهوحنو ، زیحتملا ، و  عوضوم ، یف  دوجوملا ال  هلثمو ، ناسنالل .
: یناثلا

سنج هنا  عم  مسجلا  ۀـصاخ  هناـف  نولملاـک ، رخآ ، یلإ  ساـیقلاب  ًاـیتاذو  عوضوم ، یلإ  ساـیقلاب  ًایـضرع  دـحاولا  ءیـشلا  نوـکی  دـق  و   - 2
(. رصبلا قرفم  نولم   ) ضیبألا نأل  ضیبألل ، لصف  هنا  عم  مسجلا  یلإ  سایقلاب  یضرع  هناف  رصبلا ، قرفم  هلثمو  امهوحنو . دوسألا  ضیبألل و 

: ثلاثلا
ۀـصاخلا نم  بکرملا  لاثمو  قطانلا . کحاضلا و  امهنم  درفملا  لاثم  ًابکرم . نوکی  دـق  ًادرفم و  نوکی  دـق  لصفلا  ۀـصاخلا و  نم  لـک   - 3

«. ةدارالاب كرحتم  ساسح  : » ناویحلل انلوق  لصفلا  نم  بکرملا  لاثمو  ةرشبلا .» يداب  ۀماقلا  بصتنم  : » ناسنالل انلوق 

: فنص  4

یلکلا مّوقت  اهناف ال  ۀـصاخلا  امأ  سنجلا . عونی )  ) لقف وأ  سنجلا ، کـلذ  مسقی  يأ  هسنج ، عاونأ  نع  هزیمیو  عونلا  موقی  لـصفلا  نا  مدـقت 
مـسقت اهنوک  یف  ۀـیحانلا  هذـه  نم  لصفلاک  یهف  یلکلا . کلذ  قوف  اـم  مسقت  اـهنا  يأ  هریغ ، نع  هزیمت  اـهنا  ـالإ  ًاـعطق ، هب  صتخت  يذـلا 

. رهوج ریغ  رهوج و  یلإ  دوجوملا )  ) مسقی يذلا  عوضوم  یف  دوجوملاک ال  ًاضیأ ، ماعلا  ضرعلا  مسقت  اهنأب  هیلع  دیزتو  سنجلا ،
اذـه و  ناسنالل . مسقملا  رعاشلاک  مدـقت ، امک  عونلا  دارفأ  ضعبب  صتخت  اـم  دـنع  کـلذ  و  عونلا ، کلذـک  مسقت  اـهنأب  ًاـضیأ  هیلع  دـیزتو 

(. ًافنص  ) یمسی عونلا  نم  مسق  لکو  ًافینصت ، )  ) نییقطنملا حالطصا  یف  یمسی  عونلل  میسقتلا 
. ۀقیقحلا نع  جراخ  ضراع  رمأب  اهنع  زاتمیو  اهتقیقح ، مامت  یف  عونلا  فانصأ  یقاب  عم  كرتشیو  عونلا  نم  صخأ  یلک  لک  فنصلاف :

نع ۀـجراخلا  صاوخلا  رابتعاب  عونل  فینـصتلا  و  ماسقألا . ۀـقیقح  یف  ۀـخادلا  لوصفلا  رابتعاب  سنجلل  عیونتلا  نا  الإ  عیونتلاک ، فینـصتلاو 
، نیجهو لیـصأ  یلإ  سرفلا  فینـصتکو  یثنأو …  رکذ  یلإو  لهاجو ، ملاع  یلإو  یبرغو ، یقرـش  یلإ  ناسنالا  فینـصتک  ماسقألا  ۀـقیقح 

. اهتقیقح نع  ۀجراخ  ۀضراع  رومأ  رابتعاب  عاونألل  تامیسقتلا  نم  هللا  ءاش  ام  یلإ  ینارمعو …  نبربو  يدهز  یلإ  لخنلا  فینصتو 

هعاونأو لمحلا   5

ةراشا

یلإ جاتحی  رمأ  اذه  و  یضرعلا . یتاذلا و  یلإ  مسقنی  لومحملا  یلکلا  نأ  یلإ  انرشأو  لومحملاب .)  ) ۀسمخلا تایلکلا  نم  ًالک  انفـصو   - 5
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. نایبلا حیضوتلا و 
: لوقیف لأسی  دق  ًالئاس  نأل 

سیل ناویحلا  یلإ  سایقلاب  ناسنالا  نا  عم  هرخآ ، یلإ  لمجو …  سرفو  ناسنإ  ناویحلا  ًالثم : لاقی  امک  سنجلا ، یلع  لـمحی  دـق  عونلا  نا 
؟ اذام مأ  یضرعلا  یتاذلا و  نیب  ۀطساو  كانهفأ  هنع . ًاجراخ  ًایضرع  و ال  اهأزج ، ۀقیقحلا و ال  مامت  سیل  هنأل  هل ، ًایتاذ 

: لوقیف ًایناث  لأسی  دقو 
: لاقی امک  سنجلا ، عونلا و  یلع  لمحی  ماتلا  دحلا  نا 

هنا عم  هعوضوم ، ۀقیقح  مامت  وه  و  لومحم ، یلک  ماتلا  دـحلاف  هیلعو  ةدارالاب . كرحتم  ساسح  مات  مسج  ناویحلا  و  قطان . ناویح  ناسنالا 
ءیـشلا ال تاذلا و  سفن  وه  هنأل  یتاذـلاب  هتیمـست  یغبنی  لب ال  ًاعبار . ًامـسق  یتاذـلل  لعجی  نأ  یغبنیف  ًالـصف ، ًاسنج و ال  هل و ال  ًاعون  سیل 

. یضرعلا یتاذلا و  نیب  ۀطساو  نوکی  نأ  بجیف  هعوضوم ، نع  جراخب  سیل  هنأل  یضرعلاب  و ال  هسفن ، یلإ  بسنی 
: لوقیف ًاثلاث  لأسی  دقو 

الف ناسنالا ، یلع  نالمحی  یشملا ال  کحـضلا و  نا  عم  ًالثم ، هل  ماع  ضرع  یـشملا  ناسنالا و  ۀصاخ  کحـضلا  نا  نولوقی  نییقطنملا  نا 
؟ کلذ یف  رسلا  امف  اهتاعوضوم ، یلع  تالومحم  اهلک  تایلکلا  نا  مترکذ  دق  و  کحض ، ناسنالا  لاقی 

هماسقأ ضعب  انه  هنم  دارملا  و  تامیـسقت . ۀثالث  هل  لمحلا  ناف  مالکلا ، هیدل  عطقنی  لمحلا )  ) نم دوصقملا  هل  حضتا  اذإ  لئاسلا  اذه  نکلو 
: لوقنف تامیسقتلا  نم  لک  یف 

یعضوو یعبط  لمحلا :  - 1

وهف موهفملا  بسحب  معأ  یلک  لـکو  هریغ . یلع  لـمحی  ـال  یئزج  وه  اـمب  یقیقحلا  یئزجلا  نـأل  یقیقح ، یلک  وهف  لومحم  لـک  نا  ملعا 
. ناسنالا یلع  قطانلا  لمحو  لب  دـمحم ، یلع  ناـسنالا  و  ناـسنالا ، یلع  ناویحلا  لـمحک  ًاـموهفم ، هنم  صخأ  وه  اـم  یلع  عبطلاـب  لومحم 

. هابأی عبطلا و ال  هاضتقا  يأ  ًایعبط ) ًالمح   ) اذه لثم  یمسیو 
کلذـلف هلبقی  عبطلا و ال  هابأی  هنأل  لعجلا ، عضولاب و  لب  ًایعبط ، ًالمح  وه  سیلف  معألا ، یلع  ًاـموهفم  صخـألا  لـمح  وه  و  سکعلا ، اـمأو 

. ًایلعج وأ  ًایعضو ) ًالمح   ) یمسی
رابتعاب معألا  هنم  داری  دـق  معألا  ناف  بسنلا : یف  هیلع  مالکلا  مدـقت  يذـلا  قادـصملا  بسحب  معألا  ریغ  موهفملا  بسحب  معـألاب  مهدارمو 

موهفملا رابتعاب  معألا  هنم  داری  دـق  و  بسنلا . یف  دودـعملا  وه  ناسنالا و  یلإ  ساـیقلاب  ناویحلاـک  هدارفأ  ریغ  صخـألا و  دارفأ  یف  هدوجو 
کلذ نوک  یلإ  تافتلا  ریغ  نم  قطنلا  هل  ام  ءیـش  هنا  هموهفم  ناف  ناسنالا ، یلإ  سایقلاب  قطانلاک  دوجولا ، بسحب  ًایواسم  ناک  نإ  طقف و 

. موهفملا جراخ  نم  ًامئاد  ًاناسنا  قطانلا  نوک  دافتسی  امناو  نکی ، مل  وأ  ًاناسنا  ءیشلا 
تاقتـشملا ال عیمج  اذـکه  هل … و  نییواسم  دوجولا  بسحب  اناک  نإ  و  کحاضلا ، کلذـک  ناسنالا و  نم  معأ  موهفملا  بسحب  قطاـنلاف 

. ناویحلل یشاملا  لبلبلل و  حداصلا  لازغلل و  مغابلا  سرفلا و  یلإ  سایقلاب  لهاصلاک  هیلع  لاقت  ام  ۀیصوصخ  یلع  لدت 
. ًاقلطم عبطلاب ال  لومحملا  ۀسمخلا  تایلکلا  یف  لومحملا  نم  دوصقملا  نأل  لوألا ، لاؤسلا  نع  باوجلا  رهظی  کلذ  حضتا  اذإو 

یعانص عیاشو  یلوأ ، یتاذ  لمحلا :  - 2

ةریاغملا یعدتسی  نیئیـشلا  نیب  داحتالا  بلطتی  امک  ینعملا  اذه  و  كاذ . اذه  نا  هانعم  نأل  نیئیـش ، نیب  داحتالا  وه  لمحلا  ینعم  نا  ملعاو 
. نائیش دحاو ال  ءیش  الإ  نکی  مل  اهالولو  نیئیش . ضرفلا  بسح  انوکیل  امهنیب ،

داحتا ذإ ال  نینیابتملا  نیب  لمحلا  حصی  اذلو ال  لمحلا . حصی  امک  يرخأ ، ۀهج  نم  ریاغتلا  ۀهج و  نم  داحتالا  نم  لمحلا  یف  ّدـبال  هیلعو ،
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. هسفن ریاغی  ءیشلا ال  ذإ  هسن ، یلع  ءیشلا  لمح  حصی  و ال  امهنیب .
هنیعب وه  عوضوملا  موهفم  نأ  ذـئنیح  لمحلاب  دـصقیو  ۀـیرابتعا . نوکت  نأ  ّدـبال  ةریاغملاف  موهفملا ، یف  نوکی  نأ  امأ  داـحتالا  اذـه  نا  مث 

ناسنالا موهفم  ناف  قطان ، ) ناویح  ناـسنالا  : ) اـنلوق لـثم  تاـهجلا . نم  ۀـهجب  نیریاـغتم  اـظحلی  نأ  دـعب  هتیهاـمو ، لومحملا  موهفم  سفن 
(. ًایلوأ ًایتاذ  ًالمح   ) یمسی لمحلا  نم  عونلا  اذه  و  لیصفتلا ، لامجالاب و  امهنیب  ریاغتلا  نأ  الإ  دحاو  قطان  ناویح  موهفمو 

موهفم دارفأ  نم  عوضوملا  نوک  یلإ  ٍذـئنیح  لمحلا  عجریو  موهفملا . بسحب  ةریاغملا  و  قادـصملا ، دوجولا و  یف  داحتالا  نوکی  نأ  اـمأو 
هیلع قدـص  ناسنالا  هیلع  قدـص  ام  لک  نکلو  ناویح ، موهفم  ریغ  ناسنا  موهفم  ناف  ناویح ، ) ناسنالا  : ) انلوق لـثم  هقیداـصمو . لومحملا 
یف فراعتملا  لامعتـسالا  یف  عیاشلا  وه  هنأل  فراعتملا ، ) لمحلا   ) وأ یعانـصلا ) عیاشلا  لمحلا   ) یمـسی لمحلا  نم  عونلا  اذه  و  ناویحلا .

. مولعلا ۀعانص 
عیاشلا لمحلاب  لومحملا  وه  تایلکلا  باب  یف  لومحملا  نم  دوصقملا  نأل  ًاضیأ ، یناثلا  لاؤسلا  نع  باوجلا  رهظی  نایبلا  اذه  حـضتا  اذإو 

. یلوألا یتاذلا  لمحلا  نم  ماتلا  دحلا  لمحو  یعانصلا .

قاقتشاو ةاطاوم  لمحلا :  - 3

اذإ و  لومحملا . سفن  عوضوملا  تاذ  نا  هانعمو  وهوه ) لمح   ) وأ ةاطاوم ) لمح   ) یمـسی لمحلا  اذـه  لـثمف  کـحاض ، ناـسنالا  اـنلق : اذإ 
. لمحلا اذهب  اهدارفأ  یلع  ضعب و  یلع  اهضعب  لمحی  ۀسمخلا  تایلکلا  عیمجو  قاتالا . اهانعم  ةاطاوملا  و  كاذ . اذه  هانعم . لقف  تئش 

ناسنالا لوقت  نأ  حصی  هناف ال  ناسنالا ، یلع  کحضلا  لمحک  وه ، ) وذ   ) لمح وأ  قاقتـشا ) لمح   ) یمـسی لمحلا  نم  رخآ  عون  مهدنعو 
فاضی وأ  کحاضلاک  مسا  هنم  قتشی  نأ  نودب  لومحملا  اذه  نأل  وه ، وذو  قاقتشا  لمح  یمـسو  کحـض . وذ  وأ  کحاض  لب  کحض ،
. قاقتشالاب ًالومحم  کحضلاک  هنم  قتشمللو  ةاطاوملاب ، ًالومحم  کحاضلاک  قتشملل  لاقیف  هعوضوم ، یلع  هلمح  حصی  ال  وذ )  ) هیلإ

: لاقی نأ  حصی  الف  ۀسمخلا ، تایلکلا  ماسقأ  یف  لخدی  سحلا ال  یشملا و  کحضلاک و  قاقتشالاب  لومحملا  نا  هنایب  دوصقملاو 
وه ساسحلا  و  ۀـصاخلا ، وه  نولملا  کحاضلا و  لب  ناویحلل ، لصف  سحلا  ـال  و  مسجلل ، ۀـصاخ  نوللا  ـال  و  ناـسنإلل ، ۀـصاخ  کحـضلا 

يرت ذإ  نیئدتبملا ، راکفأ  شوشی  دق  يذلا  ریبعتلا  یف  لهاستلا  نمف  لیبقلا  اذه  نم  ءیـش  موقلا  تاملک  یف  عقو  اذإ  و  اذـکهو . لصفلا … 
. ثلاثلا لاؤسلا  نع  باوجلا  رهظی  اذهبو  کحاضلا . هنم  دیریو  کحضلاب  ربعی  مهضعب 

سایقلاب ضایبلا  نوللا و  امأ  نول . ضایبلا  لوقتف : ةاطاوم ، لمح  هیلع  هلمحت  کنأل  هل ، سنج  وه  یلک و  ضایبلا  یلإ  ساـیقلاب  نوللا )  ) معن
. هیلع ۀلومحملا  تایلکلا  نم  اسیلف  مسجلا  یلإ 

لمحلا هانعم  ضورعلا  سداسلا :
و ماـعلا . ضرعلاـف  ـالإو  ۀـصاخلا  وهف  طـقف  هعوضوم  یلع  ضرع  نا  جراـخلا  یلکلا  مکتلق  مکنا  لوقتف : رمـألا ، کـیلع  هبتـشی  ـال  مث   - 6

. ۀصاخ نوکی  نأ  بجی  نذاف  هب . صتخمو  ناسنإلا  یلع  ضرعی  کش  کحضلا ال 
ضرعی کحـضلاف ال  هیلعو  ًایتاذ . ًایـضرع ال  ًالمح  لمحلا  وه  هنم  دارملا  ناف  بابلا ، یف  هب  دوصقملا  ضورعلا  نایبب  هابتـشالا  اذه  عفرن  اناف 

. هیف دوجولا  وه  ضورعلل و  رخآ  ینعمبف  ناسنإلا  یلع  ضرعی  لیق  اذإ  و  ینعملا . اذهب  ناسنإلا  یلع 
مث جراـخلا ، یلکلا  یلع  ضرعلا  نوقلطیف  ماـع ، ضرعو  صاـخ  ضرع  جراـخلا  یلکلا  مهلوق  وه  و  هابتـشالا ، ببـسب  رخآ  ریبعت  مهدـنعو 
وه یناثلا  یف  ضرعلاب  دوصقملا  و  یتاذـلا ، لباقم  یـضرعلا  وه  لوألا  ریبعتلا  یف  ضرعلاب  دوصقملا  و  ضرع . هنا  کحـضلا  لـثمل  نولوقی 

. عوضوم یف  دوجوملا ال  رهوجلا  لباقم  عوضوملا  یف  دوجوملا 
یلإ سایقلاب  هنأل  ًادبأ ، لوألا  ینعملاب  ًاضرع  یمسی  نأ  حصی  نکلو ال  عوضوم ، یف  دوجوم  هنأل  یناثلا  ینعملاب  ًاضرع  یمـسی  نوللا  لثمو 

یتاذ ال ذـئنیح  وهف  مدـقت ، امک  اهل  سن  وه ج  ضایبلا  داوسلاک و  عاونألا  نم  هتحت  ام  یلإ  سایقلابو  ةاطاوم  لـمح  هیلع  لـمحی  ـال  مسجلا 
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. یضرع

یضرعلا تامیسقت 

. قرافمو مزال  یضرعلا :
 … رانلل ةراحلا )  ) و ۀعبرألل ، جوزلا )  ) ۀثالثلل و درفلا )  ) فصوک هعوضوم ، نع  ًالقع  هکاکفنا  عنتمی  ام  مزاللا :)  - ) 1

مئانو دـعاقو  مئاـق  لـثم  هلاوحأو ، هلاـعفأ  نم  ۀقتـشملا  ناـسنإلا  فاـصوأک  هعوضوم ، نع  ًـالقع  هکاـکفنا  عنتمی  ـال )  ) اـم قراـفملا :)  - ) 2
عم هنکلو  نیعلا ، دوجو  نع  کفنی  ال  ءاقرزلاب )  ) نیعلا فصو  نا  يرت  کناف  ًادبأ : کفنی  ناک ال  نإ  و  کلذ ، یلإ  ام  و  میقسو ، حیحـصو 
ۀلیح تردق  ولف  مزاللا ، هبـشی  اذـه ال  و  ًانیع . نیعلا  یقبتو  کلذ  عنتما  امل  ۀـقرزلا  ۀـلازال  ۀـلیح  تنکمأ  ول  هنأل  ًاقرافم ، ًایـضرع  دـعب  کلذ 
ینعم اذه  و  رانلا . دوجو  لطبل  رانلا  نع  ةرارحلا  فصو  خلـس  ردق  ول  و  ۀثالث ، ۀـثالثلا  یقبت  نأ  نکمأ  امل  ۀـثالثلا  نع  درفلا  فصو  خلـسل 

. ًالقع كاکفنالا  عانتما 
. نّیب ریغ  نّیب و  مزاللا :

. معألا ینعملاب  نیبو  صخألا ، ینعملاب  نّیب  نّیبلا :
. رخآ ءیش  طسوت  یلإ  ۀجاح  الب  هروصت ، هموزلم  روصت  نم  مزلی  ام  صخألا :) ینعملاب  نیبلا   - ) 1

عبر وأ  ۀعبرألا  فصن  نانثالا  لثم : ۀمزالملاب . مزجلا  امهنیب  ۀبـسنلا  روصتو  موزلملا  روصتو  هروصت  نم  مزلی  ام  معألا :) ینعملاب  نیبلا   - ) 2
تروصتو ًالثم ، ۀـینامثلا  ًاضیأ  تروصت  اذإ  نکلو  ۀـینامثلا ، عبر  وأ  ۀـعبرألا  فصن  اهنا  نع  لفغت  دـق  نینثالا  تروصت  اذإ  کناف  ۀـینامثلا ،

یلإ اهـضعب  دادعالا  ۀبـسن  یف  اذـکه  اهفـصن … و  اهنا  مزجت  امهنیب  ۀبـسنلا  ۀـعبرألا و  تروصت  اذإ  اذـک  و  اهعبر . اهنا  مزجت  امهنیب  ۀبـسنلا 
. ضعب

ۀبـسنلا تروصتو  ءوضولا ، تروصتو  ةالـصلا ، بوجو  تروصت  اذإ  کناف  ۀمدقملا ، يذ  بوجول  ۀمدقملا  بوجو  موزل  بابلا  اذـه  نم  و 
. هبوجوو ةالصلا  بوجو  نیب  ۀمزالملاب  تمکح  هیلع ، ۀبجاولا  ةالصلا  فقوت  یه  ةالصلا و  نیبو  هنیب 

الأ نیبو  هیلإ  نهذـلا  لاقتناو  مزاللا  روصت  یف  ًایفاک  موزلملا  روصت  نوکی  نأ  نیب  هیف  قرفی  هنأل ال  معأ ، نیبلا  نم  مسقلا  اذـه  ناـک  اـمناو 
فلأی ام  دنع  مزاللا  روصت  یف  ًایفاک  موزلملا  روصت  نوکی  امنإو  ۀمزالملاب . مکحلل  ۀبـسنلا  روصتو  مزاللا  روصت  نم  ّدبال  لب  ًایفاک ، نوکی 

ٍذئنیح ۀمزالملا  نوکتف  هل ، ًاعبت  رخآلا  دجو  نهذلا  یف  امهدحأ  دجُو  اذاف  نامزالتملا  هدنع  یعادتی  هجو  یلع  نیئیشلا  نیب  ۀمزالملا  نهذلا 
. ۀینهذ

جاتحی لب  امهنیب . ۀبسنلا  نیفرطلا و  روصت  هیف  یفکی  ۀمزالملاب ال  مزجلا  قیدصتلا و  نوکی  نأب  ًاقلطم ، نیبلا  لباقی  ام  وه  و  نّیبلا ) ریغ   - ) 3
ناهربلا یلع  فقوتی  ۀـمزالملا  هذـهب  مزجلا  نإف  نیتمئاق ، يواست  هایاوز  ثلثملا  نأب  مکحلا  لثم  هیلع . لیلدـلا  ۀـماقإ  یلإ  ۀـمزالملا  تاـبثا 

. يواستلاب مکحلل  ۀبسنلا  روصتو  نیتمئاقلا  روصتو  ثلثملا  ایاوز  روصت  یفکی  و ال  یسدنهلا ،
. ًایرظن هموزل  ناک  ام  نیبلا  ریغ  و  ًایهیدب ، هموزل  ناک  ام  ًاقلطم  نیبلا  ینعم  ۀصالخلاو :

. ۀئیطبو لاوزلا  عیرسو  مئاد  قرافملا :
(: لاوزلا ءیطب  . ) فوـخلا ةرفـصو  لـجخلا  ةرمحک  لاوزلا :) عیرـس  . ) ءاـقرزلاب نـیعلا  فـصوو  ۀـکرحتملاب ، سمـشلا  فـصوک  مئادـلا :) )

. ناسنإلل بابشلاک 

یلقعلا یعیبطلا و  یقطنملا و  یلکلا 

هنوک یلإ  تافتلالا  مدـع  عم  یلک  وه  امب  یلکلا  موهفمو  ناسنإ ، وه  امب  ناسنإلا  تاذ  ءایـشأ : ۀـثالث  اـنهف  ًـالثم ، یلک ) ناـسنإلا  : ) لـیق اذإ 
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و ًادرجم ، فصولا  موهفمو  ًادرجم ، فوصوملا  تاذ  یه : ۀـثالثلا  ءایـشألا  لـقف  وأ  ًاـیلک . هنوـک  فـصوب  ناـسنالا  و  ناـسنا ، ریغ  وأ  ًاـناسنا 
. فصولا فوصوملا و  نم  عومجملا 

، ناسنالا ربتعی  نأب  فصولا ، نع  رظنلا  عطق  عم  یلکلاب  فوصوملا  تاذ  سفن  تافرـصتلا ) هذـه  یلع  رداق  لقعلاو   ) لقعلا ظـحال  ناـف   - 1
امب فوصوملا  تاذ  يأ  هناف  قطان  ناویح  هنأب  هیلع  مکحی  ام  دـنع  کلذ  و  یلک ، ریغ  وأ  یلک  هنا  یلإ  تافتلا  ریغ  نم  ناسنا  وه  اـمب  ًـالثم ،

. یه امب  ءیشلا  ۀعیبط  هب  دصقیو  یعیبطلا .) یلکلا   ) یمسی ۀظحالملا  هذه  دنع  وه 
. هدارفأ دوجوب  جراخلا  یف  دوجوم  یعیبطلا  یلکلاو 

لک نع  ًادرجم  نیریثک ) یلع  هقدـص  ضرف  عنتمی  ام ال   ) موهفم ظحالی  نأ  وه  و  هدـحو ، یلکلاب  فصولا  موهفم  لـقعلا  ظـحال  نإ  و   - 2
(. یقطنملا یلکلا   ) یمسی ۀظحالملا ، هذه  دنع  وه  امب  یلکلا  موهفم  يأ  هناف  اهریغ  رجحو و  ناویحو  ناسنا  لثم  ةدام 

جراخ اهل  نطوم  یتلا ال  ۀـصلاخلا  ۀـینهذلا  یناعملا  نم  وهف  لقعلا ، هضرفیو  هعزتنی  امم  هنأل  لقعلا ، یف  ـالإ  هل  دوجو  ـال  یقطنملا  یلکلاو 
. نهذلا

فـصوب فوصوم  وه  امب  لب  ًادرجم ، هدـحو  فوصوملا  تاذ  ظحالی  نأب ال  فوصوملا ، فصولا و  نم  عومجملا  لقعلا  ظحال  نإ  و   - 3
( یلقعلا یلکلا   ) یمـسی یلکلاب  فوصوم  وه  امب  فوصوملا  يأ  هناف  ریثکلا  یلع  هقدص  عنتمی  یلک ال  وه  امب  ناسنالا  ظحالی  امک  ۀیلکلا ،

. ًایقیقح ًایئزج  نوکی  نأ  دبال  جراخلا  یف  دوجوم  لک  ناف  یلقع ، فصوب  هفاصتال  لقعلا ، یف  الإ  هل  دوجو  هنأل ال 
رجآ نم  هیلع  لمتـشی  امب  حطـسلا ) تاذ   ) تظحال اذإف  قوف ، ) حطـسلا  : ) لیق اذإ  اـمب  اهحیـضوت  لـجأل  ثـالثلا  تاراـبتعالا  هذـه  هبـشنو 

( قوفلا  ) موهفم تظحال  اذإ  و  یعیبطلا . یلکلاب  هیبش  وهف  تحت ، وأ  قوف  هنأ  یلإ  تفتلم  ریغ  کلذ  یلع  رظنلا  ترـصقو  امهوحنو  بشخو 
. یلقعلا یلکلاب  هیبش  وهف  قوف . هنا  فصوب  حطسلا  تاذ  تظحال  اذإ  و  یقطنملا . یلکلاب  هیبش  وهف  قوف ، وه  ءیش  نع  ًادرجم  هدحو 

: مدقت ام  سایق  یلع  لاقیف  ۀثالثلا ، تارابتعالا  هذه  اهیف  حصت  ًاضیأ ، یئزجلا  لب  اهماسقأو ، ۀسمخلا  تایلکلا  عیمج  نا  ملعاو 
. اهرخآ یلإ  یلقعو …  یقطنمو  یعیبط  سنجو  یلقعو ، یقطنمو  یعیبط  عون 

باوج یف  ددـعلاب  ةرثکتملا  تایئزجلا  نیب  ۀـکرتشملا  ۀـقیقحلا  مامت   » موهفم وه  یقطنملا  عونلا  و  ناسنا ، وه  امب  ناسنا  لثم  یعیبطلا  عونلاف 
یقاب یف  لاقی  اذـکه  ددـعلاب … و  ةرثکتملا  تاـیئزجلا  نیب  ۀـکرتشملا  ۀـقیقحلا  ماـمت  وه  اـمب  ناـسنالا  موهفم  وه  یلقعلا  عونلا  و  وه ،» اـم 

. ًاضیأ یئزجلا  یف  تایلکلا و 

تانیرمت

قلطم یف  لخدیف  دماج ، دسج  وه  و  لوکأملا ، قلطم  لب  ناسنالا  لوکأم  ماسقأ  نم  تایرکـسلا و  نم  ذـغم  معطلا  ذـیذل  رمتلا  لیق : اذإ  ( 1)
یتاذـلا و نیب  زییمتلا  دـعب  ًالزانتم . عاونألا  ۀلـسلسو  ًادـعاصتم  تایلکلا  هذـه  یف  سانجألا  ۀلـسلس  بترت  نا  بولطملاف  رهوجلا  لب  مسجلا ،

. اهنم تایضرعلا  ماسقأو  تایلکلا  هذه  نم  ۀیفاضالا  عاونألا  ماسقأ  کلذ  دعب  رکذاو  یضرعلا .
یف یضرعلا  نم  یتاذلا  زیمت  نأ  بولطملاف  يوقلل  مدهم  ۀحصلاب  رضم  لقعلل  بلاس  ًاعرـش  مرحم  رکـسم  عیام  مسج  رمخلا  لیق : اذإ  و  ( 2)

. ۀلزانتم وأ  ةدعاصتم  تایلکلا  ۀلسلس  جارختساو  تایلکلا  هذه 
ۀلـسلس فیلأت  بولطملاف  ءاملاب  أدـصتو  تالآلا  اهنم  عنـصت  یتلا  قرطلاب و  ددـمتت  یتلا  نداعملا  نم  بلـص  مسج  دـیدحلا  لیق : اذإ  و  ( 3)

. ۀلسلسلا نم  سیل  ام  فذح  عم  ۀلزانتم  وأ  ةدعاصتم  تایلکلا 
عم کلذ  رکذا  هفانصأ ؟ یلإ  عونلا  مسقت  وأ  هعاونأ  یلإ  سنجلا  میسقت  باب  نم  اذهف  رورجمو  بوصنمو  عوفرم  یلإ  مسالا  انمـسق  اذإ  ( 4)

. ببسلا نایب 
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ۀمسقلا هب  قحلتو  فرعملا ، ثلاثلا : بابلا 

ملو له  يأو و  ام  بلطم  یف  ۀمدقملا 

ملو له  يأو و  ام  بلطم  یف  ۀمدقملا 

ملعلا بلطی  اهـضعب  یف  ۀفرعملا ، لیـصحتل  اهزایتجا  نم  کل  دبال  ۀـیلاوتم ، لحارم  سمخ  انهف  تناک ، ۀـغل  ۀـیأ  نم  ۀـظفل  کتـضرتعا  اذإ 
. یقیدصتلا ملعلا  رخآلا  اهضعب  یف  و  يروصتلا ،

یناعملا نم  ینعم  يأل  يردت  نکت  مل  اذإ  ًافرـص ، ًایوغل  ًالاؤس  هنع  لأستف  ًایلامجإ ، ًاروصت  ظفللا  ینعم  روصت  اهیف  بلطت  یلوألا ) ۀـلحرملا  )
. دسأ باجیف : رفنضغ ، )  ) ظفل ینعم  نع  تلأس  اذإ  امک  ینعملا ، کلذ  یلع  لدی  رخآ  ظفلب  عقی  باوجلا  و  عضو . دق 

ةدـهعتملا یه  تاـغللا  سیماوـقو  یظفللا .) فـیرعتلا   ) باوـجلا اذـه  لـثم  یمـسیو  اذـکهو . دیـس …  باـجیف : عدیمـُـس ، )  ) ینعم نـع  و 
. ۀیظفللا فیراعتلاب 

: یلإ کسفن  تعزف  ًالامجا ، ظفللا  ینعم  تروصت  اذإو 
، ًامات ًازییمت  نهذـلا  یف  هریغ  نع  هزییمتل  الامجا . مسالا  هیلع  لد  ام  لیـصفت  بلطت  يأ  ینعملا ، ۀـیهام  روصت  بلطت  ذإ  ۀـیناثلا ، ) ۀـلحرملا  )

.)؟ وه ام  : ) لوقتف … ام )  ) ۀملکب هنع  لأستف 
فیرعتلا  ) رخآ ریبعتبو  مسـالا ) حرـش   ) یمـسی هنع  باوجلا  و  ظـفللا . ینعم  حرـش  نع  اـهب  لأـسی  اـهنأل  ۀـحراشلا ، )  ) یمـست اـم )  ) هذـهو
لـصفلاب باجی  نأ  حصیو  یمـسالا .) ماتلا  دـحلا   ) یمـسیو ًاعم ، نیبیرقلا  هلـصفو  ینعملا  سنجب  عقی  نأ  باوجلا  یف  لصألا  و  یمـسالا .)

ةرات ۀبوجألا  هذه  یمـستو  بیرقلا . سنجلا  یلإ  ۀمـضنم  ۀصاخلاب  وأ  دیعبلا ، سنجلا  یلإ  ًامـضنم  امهدحأب  وأ  اهدحو ، ۀصاخلاب  وأ  هدحو 
. تاحالطصالا هذه  لیصفت  کیتأیسو  یمسالاب . ًاعیمج  فصوت  اهنکلو  ماتلا ، وأ  صقانلا  مسرلاب  يرخأو  صقانلا  دحلاب 

، باوجلا اذهب  عنقی  لئاسلا ال  ناف  ۀلخنلا ) ام   ) باوج یف  ةرجش )  ) لاق ول  امک  هدحو ، بیرقلا  سنجلاب  أطخ  باجأ  لوؤسملا  نا  ضرف  ولو 
: لوقیف اهریغ ، نع  اهتازیمم  نع  لاؤسلا  یلإ  هسفن  هجوتتو 

: لوقیف هدحو  لصفلاب  لوألا  نع  باوجلا  عقیف  اهتصاخ ، ) یف  یه  ةرجش  ۀیأ   ) وأ اهتاذ ) یف  یه  ةرجش  ۀیأ  )
: لوقیف ۀصاخلاب  یناثلا  نع  و  رمتلا ، ) ةرمثم  )

. ًالثم فعسلا ) تاذ  )
. ۀصاخلا وأ  لصفلا  اهباوجو  يأ .)  ) ۀملکب لاؤسلا  عقوم  وه  اذهو 

: یلإ کسفن  عزفت  ینعملا  حرشب  ملعلا  کل  لصح  اذإو 
وه له  وأ  اذک ، دجو  له  لوقتف : ۀطیـسبلا ، ) له   ) یمـستو له )  ) هنع ب لأستف  ءیـشلا ، دوجوب  قیدصتلا : بلط  یه  و  ۀثلاثلا :) ۀـلحرملا  )

. دوجوم

ۀیقیقحلا ام ) )

يذـلا بیترتلا  وه  امهانبتر و  ام  بسح  یلع  ۀـیناثلا ، مدـقتت  دـقف  رخأتلا ، مدـقتلا و  یف  نابقاعتی  ۀـثلاثلا  ۀـیناثلا و  نیتلحرملا  نیتاـه  نا  هیبنت 
فالخ یلع  هنأ  وأ  هنع ، لوئـسملا  ءیـشلا  دوجوب  ًاملاع  رمألا  لوأ  نم  لئاسلا  نوکی  ام  دـنع  کلذ  و  ۀـثلاثلا ، مدـقتت  دـق  و  عبطلا ، هیـضتقی 

. بیجأف هدوجو  نع  لاؤسلا  مدق  عبطلا 
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(. ۀیقیقحلا  ) یمست هذه  ام  نإف  ام ، )  ) هنع ب لأس  مث  هیلع ، لادلا  ظفللا  هلمجأ  ام  لیصفتب  ملعلا  لبق  ءیـشلا  دوجوب  ًاملاع  ناک  اذا  ٍذئنیحو 
. هنع ۀیقیقحلا  رخأتو  هدوجوب  ملعلا  یلع  ۀحراشلا  مدقت  ۀهج  نم  الإ  امهنیب  قرف  الب  ۀحراشلا ، ) ام   ) نع باوجلا  سفن  اهنع  باوجلا  و 
یمـسی اهنع  باوجلا  ةدوجوملا و  ۀیهاملا  یه  ۀـقطانملا  حالطـصاب  ۀـقیقحلا  ۀـتباثلا و  ۀـقیقحلا  نع  اهب  لاؤسلا  نأل  ۀـیقیقح ، تیمـس  امناو 

: اولاق اذلو  دوجولاب  ملعلا  لبق  ًایمسا ) ًافیرعت   ) یمسی ناک  يذلا  هسفن  وه  و  ًایقیقح ) ًافیرعت  )
«. ۀیقیقح ًادودح  بلقنت  تایلهلا  دعب  اهنایعأب  یه  ۀیمسا و  دودح  ۀطیسبلا  تایلهلا  لبق  دودحلا  »

: یلإ عبطلاب  تلقتنا  لحارملا  هذه  کل  تلصح  اذإو 
هنأل ۀبکرملا ، ) له   ) هذه یمست  نکلو  ًاضیأ ، له )  ) هنع ب لأسیو  ءیشلل ، لاح  وأ  ۀفـص  توبثب  قیدصتلا  بلط  یه  و  ۀعبارلا :) ۀلحرملا  )
هللا له  ًالثم : ۀطیـسبلاب  لاؤسلل  لاقیف  طقف ، ءیـشلا  توبث  نع  اهب  لأسی  ۀطیـسبلا  و  هدوجو ، ضرف  دـعب  ءیـشل  ءیـش  توبث  نع  اـهب  لأـسی 

. دیرم دوجوملا  هللا  له  کلذ : دعب  ۀبکرملاب  لاؤسللو  دوجوم .
: یلإ کسفن  عزنت  ۀبکرملا  وأ  ۀطیسبلا  له  نع  لوؤسملا  کباجأ  اذإف 

مکحلا ۀـلع  وأ  له  نع  باوجلا  یف  لوؤسملا  هب  مکح  ام  یلع  ناهربلا  يأ  طقف  مکحلا  ۀـلع  اـمأ  ۀـلعلا : بلط  یه  و  ۀـسماخلا :) ۀـلحرملا  )
بلطل لوقتف  ۀیماهفتسالا ، َِمل )  ) ۀملکب نیـضرغلا  نم  لک  لجأل  لأسیو  ًاعقاو . ءیـشلا  کلذ  لوصح  یف  ببـسلا  فرعتل  ًاعم ، دوجولا  ۀلعو 

ول امک  دیدحلل ، )؟ ًابذاج  سیطانغملا  ناک  َِمل  : ) ًاعم دوجولا  ۀـلعو  مکحلا  ۀـلع  بلطل  ًالثم  لوقتو  ًادـیرم .) هللا  ناک  َِمل  : ) ًالثم مکحلا  ۀـلع 
(. َِمل  ) لوقتف ۀلعلا  نع  ًایناث  لأست  نأ  کقح  ناف  معنب ، لوؤسملا  باجأف  دیدحلل ؟ بذاج  سیطانغملا  له  تلأس  دق  تنک 

بیقعتو صیخلت 
: نأ مدقت  امم  رهظ 

: لاقیف یعانص ، ردصم  اهنم  قتشیو  ۀیقیقحلا . ۀحراشلا و  یلإ  مسقنتو  ءیشلا . ۀیهام  روصت  بلطل  ام ) )
(. وه ام   ) نم یعانص  ردصم  ۀیهام )  ) نا امک  ام . نع  باوجلا  هانعمو  ۀیئام .) )

. هسنجب ملعلا  دعب  ًایضرع ، وأ  ًایتاذ  ًازییمت  سنجلا  یف  هکراشی  امع  ءیشلا  زییمت  بلطل  يأ )  ) و
، همدع وأ  ءیشل  ءیش  توبثب  قیدصتلا  اهب  بلطیو  ۀبکرم »  » و همدع ، وأ  ءیـشلا  دوجوب  قیدصتلا  اهب  بلطیو  ۀطیـسب »  » یلإ مسقنت  له )  ) و

: لاقیف یعانص ، ردصم  اهنم  قتشیو 
. ۀبکرملا وأ  ۀطیسبلا  ۀیلهلا ) )

میملا و دیدشتب  ۀَّیَمل )  ) لاقیف یعانص ، ردص  اهنم م  قتشیو  ًاعم . دوجولا  قیدصتلا و  ۀلع  يرخأو  طقف ، قیدصتلا  ۀلع  ةرات  اهب  بلطی  َِمل )  ) و
. هتّیلع ءیشلا : ۀَّیمل  ینعمف  ۀیماهفتسالا . مک )  ) نم ۀیمک )  ) لثم ءایلا .

بلاطملا عورف 

بلاطم كانهو  مولعلا . عیمج  یف  اهنع  ثحبی  یتلا  ۀـیلکلا  بلاطملا  یه  و  تاودألا ، کلتب  اهنع  لأسی  یتلا  بلاطملا  لوصأ  یه  مدـقت  اـم 
یلوألا بلاطملا  یلإ  سایقلاب  لئاسملا  تاهمأ  نم  تسیل  اهنأ  يأ  ۀـیئزج  بلاـطم  یه  و  نمو . مکو  یتمو  نیأو  فیکب  اـهنع  لأـسی  يرخأ 

نأ زوجی  هنأ  یلع  یتمو . نیأب  هنع  لأسی  نامز ال  وأ  هل  ناکم  ام ال  و  فیکب ، هنع  لأسی  ًالثم ال  هل  ۀـیفیک  ـال  اـم  نإـف  اهتدـئاف ، مومع  مدـعل 
قرو له  : ) لوقت … ؟ عبط ) یتمو  وه ؟ نیأو  باتکلا ؟ قرو  نول  فیک  : ) ًالثم لوقت  نأ  نع  ًالدبف  ۀبکرملا ، له  بلطمب  ًابلاغ  اهنع  ینغتسی 

. لوصألاب کلتو  عورفلاب ، بلاطملا  هذه  اوفصو  اذلو  اذکهو . … ؟ ماعلا ) اذه  عبط  له  و  ۀبتکملا ؟ یف  وه  له  و  ضیبأ ؟ َباتکلا 
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فیرعتلا

: دیهمت
لبح برطضیف  اهنولمعتـسی ، یتلا  ظافلألا  میهافم  یف  لامجالا  لجأل  ۀیـسایسلا  یتح  اهریغ  ۀیملعلا و  لئاسملا  یف  تاعزانملا  عقت  ام  ًاریثک 

نوکت دـق ال  و  ینعملا . نم  هرطاخ  یف  جـلتخی  ام  یلإ  مهنم  درف  لک  بهذـیف  ظفللا ، ینعم  دودـح  یلع  نیعزانتملا  قاـفتا  مدـعل  مهاـفتلا ،
ینبیو ۀبرطضملا ، ۀسومطملا  ةروصلاب  هکرادم  روصقل  وأ  هلهاستل  عنقیف  هنهذ ، ۀحول  یف  طبضلاب  ۀموسرم  ینعملل  ۀحـضاو  ةروص  مهدحأل 

. فیزملا هقطنم  اهیلع 
یلع ریثأتلل  اهماهباو  اهلامج  نولغتـسی  ۀحـضاو ، دودحب  ینعملا  ةدودحم  ریغ  ۀبالخ  ًاظافلأ  ۀلیحو  دمع  نع  ۀساسلا  نویلدـجلا و  عبتی  دـقو 

رحبلاک سانلا  راـکفأ  نیب  ۀـملکلا  ینعم  یقبیف  ۀحیحـصلا ، وأ  ۀـئطاخلا  هرطاوخ  هل  تءاـش  اـمب  اـهیف  رکفی  دـحاو  لـک  اوکرتیلو  روهمجلا ،
. راکفألا یف  بیجع  يرحس  ریثأت  اذهلو  برطضملا .

، ۀیـسرافلا ۀینامثعلا و  ۀلودلا  یف  ةرابجلا  تابالقنالا  ثادحأو  ۀیـسنرفلا ، ةروثلا  نم  اهلوعفم  تذخأ  یتلا  ۀیرحلا )  ) ۀملک ظافلألا  هذه  نمو 
. هیلع قفتی  لوقعم  دحب  اهدحی  نأ  ملعلا  عیطتسی  الف  الإو  نتافلا ، یحطسلا  اهلامجو  اهلامجإل  هلک  ریثأتلا  و 

نأ ثحابلا  یلع  رذعتی  امبرو  ۀینامثعلا . ۀلودلاک  يربکلا  لودـلا  ضعب  قیزمتل  برغلا  ۀـساس  اهلغتـسا  یتلا  ۀـبالخلا  نطولا )  ) ۀـملک اهلثمو 
تازیمم یه  امف  ۀـثیدحلا : ۀـضهنلا  سوماق  یف  ۀـملکلا  هذـه  روهظ  موی  قافتالا  لک  حـضاو  دـحاو  ینع  یلع م  ناـقفتی  اـناک  نینثا  فرعی 

هیلع قفتت  هجو  یلع  نآلا  یتح  موهفم  ریغ  اذه  لک  لب  دلبلا ؟ رطقلا و  مسا  مأ  ضرألا  ۀـحاسم  مأ  سابللا  مأ  اهتجهل  مأ  ۀـغللا  یهأ  نطولا ؟
ۀیمالـسإلا دالبلا  وأ  ۀیبرعلا  دالبلا  نوکت  اذاملف ال  هنطو ، نع  عفادی  ۀیبرعلا  دالبلا  یف  انم  دحاو  لک  دـجن  کلذ  عم  و  ممألا . سانلا و  عیمج 

؟ ًادحاو ًانطو  اهلک 
نم لهس  بلاق  یف  هدصاقم  تادرفم  غرفی  نأ  لکاشملا  یف  هعم  لغتشملا  وه و  مطتری  الئل  قئاقحلاب  لاغتـشالا  دارأ  نم  یلع  بجاولا  نمف 

وأ عماسلا  نهذ  یلإ  هلقنیل  اهبناوج ، اهیلع  ضیفت  هب ال  ۀیفاو  ظافلألا  نم  ۀینآ  یف  ینعملا  نم  هدلخ  یف  رودی  ام  ظفحیف  حرـشلا ، دیدحتلا و 
. میلسلا ریکفتلا  ینبی  نیتملا  ساسألا  اذه  یلع  و  طبضلاب . هنهذ  یف  ًانوزخم  ناک  امک  ئراقلا 

ظفتحی نأ  عیطتـسیل  هدعاوقو ، هلوصأو  هطورـشو  فیرعتلا  ماسقأ  ۀـفرعم  نم  هل  ّدـبال  هریکفتو  هناسلو  هملق  یلع  ناسنالا  بلغتی  نأ  لجألو 
. فیرعتلا ثحابمل  انتجاح  هذهف  ًایناث …  ۀحیحص  هریغ  راکفأ  یلإ  اهلقنی  نإ  و  ًالوأ ، ءایشألل  ۀحضاولا  روصلاب  هنهذ  یف 

فیرعتلا ماسقأ 

فیرعتلا ماسقأ 

. مسرو دح  فیرعتلا :

. صقانو مات  مسرلا : دحلا و 
مـسا قحتـسی  الف  هانعمل ، ظفللا  عضو  ۀـفرعمل  الإ  عفنی  ـال  هنـأل  ملعلا ، اذـه  یف  هنع  ثحبلا  اـنمهی  ـال  و  یظفللا .) فیرعتلا   ) اـنرکذ نا  قبس 
عقاولا يروصت  لوهجم  یلإ  لصوملا  يروصتلا  مولعملا  وه  فیرعتلا )  ) نم یقطنملا  ضرغ  امناو  عسوتلا . زاجملا و  باـب  نم  ـالإ  فیرعتلا 

. صقانو مات  یلإ  امهنم  لکو  مسرو ، دح  یلإ  مسقیو  ۀیقیقحلا . وأ  ۀحراشلا  ام )  ) نع ًاباوج 

ماتلا دحلا   1
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ام لیق : اذإف  فرعملا ، تایتاذ  عیمج  یلع  امهلامتـشال  نیبیرقلا  لصفلا  سنجلاب و  عقیو  حـتفلاب ، )  ) فَّرعملا تاـیتاذ  عیمجب  فیرعتلا  وهو 
؟ ناسنالا

موهفم نأل  هتایتاذ ، عیمج  یلع  لمتشیو  ناسنالا ، مسا  هلمجأ  ام  لیـصفت  هیف  مات  دح  اذه  و  قطان .) ناویح  : ) هنأب لوأ -  بیجت -  نأ  زوجیف 
. ناسنالل تایتاذو  ءازجأ  هذه  لکو  ةدارالاب . كرحتملا  ساسحلا  یمانلا و  مسجلا  رهوجلا و  هیف  يوطنی  ناویحلا 

هنا الإ  موهفملا  یف  لوألا  نیع  ناسنالل  ًاضیأ  مات  دح  اذـه  و  قطان .) ةدارالاب ، كرحتم  ساسح  مان  مسج  : ) هنأب یناث -  بیجت -  نأ  زوجیو 
ۀلوهجم ناویحلا  ۀیهام  تناک  اذإ  الإ  هیلإ ، ۀجاح  لوضفو ال  لیوطت  اذه  و  ماتلا . هدح  ناویح )  ) ۀملک ناکم  تعـضو  کنأل  ًالیـصفت ، رثکأ 

. بجیف لئاسلل ،
موهفمک فیرعتلا  نع  ۀـینغلا  ۀـیهیدبلا  میهافملا  یلإ  رمألا  یهتنی  یتح  دـجو  نإ  ماتلا  هدـح  هناکم  عضت  ًالوهجم  رهوجلا  ناـک  اذإ  اذـکهو 

: نایبلا اذه  نم  رهظ  دق  ءیشلا … و  دوجوملا و 
(. ًامات  ) امهب دحلا  یمس  اذلو  ًادبأ ، ءزج  اهنم  ذشی  فرعملا ال  تایتاذ  عیمج  امهیف  يوطنت  نیبیرقلا  لصفلا  سنجلا و  نا  ًالوأ - 

ةرات ًابجاو  اهب  فیرعتلا  نوکیف  ًالیـصفت . رثکأ  ۀـلوطملا  نا  الإ  ةرـصتخملا  ۀـلوطملا و  ۀـماتلا  دودـحلا  نیب  موهفملا  یف  قرف  ـال  نا  ًاـیناثو - 
. يرخأ ًالوضفو 

مـسالا هیلع  لدی  ام  یلع  لدـیو  هتدـئاف ، دـیفی  نأب  مسالا  ماقم  موقیف  نیفدارتملاک ، موهفملا ، یف  دودـحملا  يواسی  ماتلا  دـحلا  نا  ًاثلاثو - 
. ًالامجا

. ۀقباطملاب دودحملا  یلع  لدی  ماتلا  دحلا  نا  ًاعبارو - 

صقانلا دحلا   2

(. ًاصقان  ) یمس اذلو  لقألا . یلع  بیرقلا  لصفلا  یلع  لمتشی  نأ  دب  و ال  حتفلاب ، )  ) فَّرعملا تایتاذ  ضعبب  فیرعتلا  وهو 
. هدحو لصفلاب  يرخأو  بیرقلا ، لصفلا  دیعبلا و  سنجلاب  ةرات  عقی  وه  و 

ۀفـص مدـقتملا  یناثلا  باوجلا  یف  روکذـملا  ماتلا  دـحلا  نم  تصقن  دـقف  قطاـن ، ) ماـن …  مسج  : ) ناـسنالا دـیدحتل  لوقت  لوـألا -  لاـثم 
. ناسنالا موهفم  هیف  لمکی  ملف  قطان ، نیبو  مان ، مسج  نیب  طقنلا  ناکم  صقنلا  عقو  دق  و  ناویحلا ، لصف  یه  و  ةدارالاب ) كرحتم  ساسح  )

: اضیا ناسنالا  دیدحتل  لوقت  یناثلا -  لاثمو 
: نایبلا اذه  نم  رهظ  دق  يرت … و  امک  لوألا  نم  ًاناصقن  رثکأ  وهف  هلک . بیرقلا  سنجلا  ماتلا  دحلا  نم  تصقن  دقف  قطان ) )… 
. قادصملا یف  هیواسی  هنکلو  هموهفم . ءازجأ  ضعب  یلع  لمتشی  هنأل  موهفملا ، یف  دودحملا  يواسی  صقانلا ال  دحلا  نإ  ًالوأ - 

ًاروصت هروصت  نوکی  الف  ماتلا ، دـحلا  ناـک  اـمک  هل ، ۀـقباطم  دودـحملل  ۀـلماک  ۀـینهذ  ةروص  سفنلل  یطعی  ـال  صقاـنلا  دـحلا  نإ  ًاـیناثو - 
. بسحف ًایتاذ  ًازییمت  هادع  ام  عیمج  نع  هزییمت  دیفی  ام  رثکأ  لب  هتقیقحب ، دودحملل 

. لکلا یلع  صتخملا  ءزجلا  ۀلالد  باب  نم  هنأل  مازتلالاب ، لب  ۀقباطملاب ، دودحملا  یلع  لدی  هنا ال  ًاثلاثو - 

ماتلا مسرلا   3

(. ًامات  ) یمس اذلو  یضرعلا . یتاذلا و  یلع  لمتشاف  کحاض ) ناویح   ) هناب ناسنالا  فیرعتک  ۀصاخلا ، سنجلاب و  فیرعتلا  وهو 
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صقانلا مسرلا   4

(. ًاصقان  ) ناکف طقف ، یضرعلا  یلع  لمتشاف  کحاض )  ) هنأب ناسنالا  فیرعتک  اهدحو  ۀصاخلاب  فیرعتلا  وهو 
. طقف ۀصاخلا  بیرقلا و  سنجلا  نم  فلؤملاب  ماتلا  صتخیف  صقانلا  مسرلا  نم  دودعم  ۀصاخلا  دیعبلا و  سنجلاب  فیرعتلا  نإ  لیقو :

و ال ًایضرع . ًازییمت  هزیمی  هنا  الإ  بسحف ، هادع  ام  عیمج  نع  حتفلاب )  ) فَّرعملا زییمت  الإ  دیفی  صقانلا ال  دحلاک  ًاقلطم  مسرلا  نا  یفخی  الو 
. هانمدق امم  رهاظ  اذه  لک  مازتلالاب . الإ  هیلع  لدی  و ال  موهفملا . یف  قادصملا ال  یف  الإ  هیواسی 

ةرانا
یف هل  نوکتتل  هتقیقحب  حتفلاب )  ) فّرعملا روصت  لوألا ) : ) نارمأ فیرعتلا  نم  یلصألا  دوصقملا  نأل  ماتلا ، دحلا  وه  فیرعتلا  یف  لصألا  نا 

. ۀحضاو ۀیلیصفت  ةروص  سفنلا 
لفکتیو یناثلاب . یفتکی  لوألا  رمألا  رذعتی  ذإو  ماتلا . دحلاب  الإ  نارمألا  ناذه  يّدؤی  و ال  ًامات . ًازییمت  هریغ  نع  نهذلا  یف  هزییمت  یناثلا )  ) و

نم یلوأ  ماتلا  مسرلا  و  مسرلا . نم  یلوأ  وهف  صقانلا  دحلاب  کلذ  يدؤیو  ًایتاذ  ًازییمت  هزییمت  مدـق  ّالإو  هیمـسقب . مسرلا  صقانلا و  دـحلا  هب 
. صقانلا

امناف لوصفلا  نم  رکذی  ام  لکو  ةرذعتملا . وأ  ۀلیحتسملا  رومألا  نم  اهلوصفو  ءایشألا  قئاقح  یلع  عالطالا  نا  ءاملعلا  دنع  فورعملا  نا  الإ 
. دودحلا هبشت  موسر  اهلک  وأ  اهرثکأ  انیدیأ  نیب  ةدوجوملا  فیراعتلاف  ۀیقیقحلا . لوصفلا  نع  فشکت  ۀمزال  صاوخ  یه 

عفنأ اذـه  و  لصفلاب . هبـشأو  فرعملا  ۀـقیقح  یلع  لدأ  اهنأل  صخألا ، ینعملاب  ۀـنیبلا  ۀـمزاللا  ۀـصاخلا  راـتخی  نأ  فیرعتلا  دارأ  نم  یلعف 
اهناف ۀنیبلا  ریغ  ۀیفخلا  ۀصاخلاب  فیرعتلا  امأ  معألا . ینعملاب  ۀنیبلا  ۀمزاللا  ۀصاخلاب  فیرعتلا  ۀلزنملا  یف  هدعبو  ءایشألا . فیرعت  یف  موسرلا 

. هنع ینغتسملا  یسدنهلل  الإ  هفرعت  مل  کناف  نیتمئاق ) يواست  هایاوز  لکش   ) هناب ثلثملا  انفرع  اذإف  دحأ ، لکل  ءیشلا  فیرعت  دیفت  ال 

لاثملاب فیرعتلا 

ۀیئارقتسالا ۀقیرطلاو 
فیرعتلا  ) هیمسن ام  اذه  و  هل . ًالاثم  هقیداصمو  هدارفأ  دحأ  رکذب  ءیشلا  فیرعت  یلع  نونیعتسی  بدألا  ءاملع  امیـس  ءاملعلا ال  دجن  ام  ًاریثک 

. اهزییمتو ءایشألا  مهف  یف  نیئدتبملا  لوق  یلإ ع  برقأ  وه  و  لاثملاب )
دعاوقلا و خیسرتو  ۀئـشانلا  میهفتل  ۀیبرتلا ، ءاملع  اهل  وعدی  یتلا  رـصعلا  اذه  یف  ۀفورعملا  ۀیئارقتـسالا ) ۀقیرطلا   ) لاثملاب فیرعتلا  عون  نمو 

. مهراکفأ یف  ۀیلکلا  یناعملا 
وأ یلکلا  موهفملا  هسفنب  بلاطلا  طبنتسیل  تانیرمتلا ، ۀلثمألا و  رکذ  نم  ةدعاقلا  وأ  فیرعتلا  نایب  لبق  سردملا  وأ  فلؤملا  رثکی  نأ  یهو :

. ۀجیتن نم  ریخألاب  هل  یطعی  ام  نیبو  وه ، طبنتسی  ام  نیب  قباطیل  ۀحضاو  ةرابعب  ۀجیتنلا  هل  یطعت  ذئدعبو  ةدعاقلا .
مسرلا  ) یلإ عجریف  موهفملا ، کلذب  صتخی  امم  لاثملا  نأل  ۀصاخلاب ، فیرعتلا  نم  وه  لب  فیرعتلل ، ًاسماخ  ًامـسق  سیل  لاثملاب  فیرعتلاو 

. هل لثمملا  تایصوصخب  ًایفاو  لاثملا  ناک  اذإ  طبنتسملا ، فیرعتلا  رکذ  نود  نم  فیرعتلا  یف  هب  یفتکی  نأ  زوجی  هیلعو  صقانلا .)

هیبشتلاب فیرعتلا 

ةراشا
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(. هیبشتلاب فیرعتلا   ) ًاضیأ صقانلا  مسرلا  یف  لخدیو  لاثملاب  فیرعتلاب  قحلی  امم 
ۀهج هل  نأب  بطاخملا  دنع  ًامولعم  هب  هبشملا  نوکی  نأ  طرش  یلع  امهنیب ، هبـش  ۀهجل  رخآ  ءیـشب  هفیرعت  دوصقملا  ءیـشلا  هبـشی  نأ  وه  و 

. هذه هبشلا 
. هریغل رهظم  هسفنب  رهاظ  امهنم  ًالک  نا  امهنیب  هبشلا  ۀهجو  رونلاب ، دوجولا  هیبشت  هلاثمو 

تاسوسحملا نأل  تاسوسحملاب ، اههیبشتب  بلاطلا  یلإ  اهبیرقت  داری  ام  دـنع  ۀفرـصلا ، تالوقعملا  یف  ًاریثک  عفنی  فیرعتلا  نم  عونلا  اذـهو 
نینیابتملا هیبشت  کلذ  نمف  اهل ، ًابیرقت  سوسحم  رمأب  عبرألا  بسنلا  نم  لـک  هیبشت  اـنم  قبـس  دـق  و  فلآ . اـهروصتلو  برقأ  ناـهذألا  یلإ 

. ًادبأ نایقتلی  امهنأل ال  نییزاوتملا  نیطخلاب 
یلإ رظنلاب  ینعملا ) روصتل  ۀـلآ  ظفللا  روصتک   ) یلـآلا روصتلا  هیبشت  هنم  و  رونلاـب ، دوجولا  هیبشت  وه  مدـقتملا و  لاـثملا  باـبلا  اذـه  نم  و 

. اهیف ۀعبطنملا  ةروصلا  یلإ  رظنلا  دصقب  ةآرملا 

فیرعتلا طورش 

ةراشا

: ۀسمخ طورشب  الإ  ضرغلا  اذه  لصحی  و ال  هادع . امع  هزییمتو  حتفلاب )  ) فَّرعملا موهفم  میهفت  انمدق  ام  یلع  فیرعتلا  نم  ضرغلا 

قدصلا یف  حتفلاب )  ) فرعملل ًایواسم  رسکلاب )  ) فَّرعملا نوکی  نأ  لوألا 

(. ًاسکعنم ًادرطم   ) تلق تئش  نإ  و  ًاعماج . ًاعنام  رسکلاب )  ) فِّرعملا نوکی  نأ  بجی  يأ 
عیمج لمـشی  هنا  سکعنم  وأ  عماج  ینعمو  هیف . هریغ  دارفأ  لوخد  نم  عنمیف  حـتفلاب ، )  ) فَّرعملا دارفأ  الإ  لمـشی  هنا ال  درطم  وأ  عناـم  عمو 

. دحاو درف  اهنم  ذشی  ال  حتفلاب )  ) فَّرعملا دارفأ 
ۀیتآلا رومألاب  فیرعتلا  زوجی  اذه ال  یلعف 

. نیلجر یلع  یشمت  تاناویحلا  نم  ۀلمج  ناف  نیلجر ، یلع  یشمی  ناویح  هنأب  ناسنإلا  فیرعتک  ًاعنام ، نوکی  معألا ال  نأل  معألاب :  - 1
. ملعتم وه  ناسنالا  هیلع  قدص  املک  سیل  هناف  ملعتم ، ناویح  هناب  ناسنإلا  فیرعتک  ًاعماج ، نوکی  صخألا ال  نأل  صخألاب :  - 2

. ًادبأ ناقداصتی  و ال  رخآلا ، یلع  امهدحأ  لمح  حصی  نینیابتملا ال  نال  نیابملاب :  - 3

( حتفلاب  ) فَّرعملا نم  بطاخملا  دنع  فرعأو  ًاموهفم  یلجأ  رسکلاب )  ) فِّرعملا نوکی  نأ  یناثلا 

اذه یلع  زوجی  الف  هموهفم ، حرش  نم  ضرغلا  متی  الف  الإو 
نییتآلا نیرمألاب  فیرعتلا 

لب یفخأ ، درفلا و ال  نم  حضوأ  سیل  جوزلا  ناف  دحاوب ، جوزلا  نع  صقنی  ددـع  هنأب  درفلا  فیرعتک  ءافخلا ، روهظلا و  یف  يواسملاب   - 1
قوفلا فیرعتکو  نبالا . دلاو  هناب  بألا  فیرعتک  ًاعم ، امهلقعتت  امنا  تنأ  و  رخآلاب ، نیفیاضتملا  دحأ  فیرعتک  ۀـفرعملا . یف  نایواستم  امه 

 … تحتب سیل  هنأب 
. دوجولا هبشت  ةوق  هنأب  رونلا  فیرعتک  ۀفرعم ، یفخألاب   - 2

موهفملا یف  حتفلاب )  ) فَّرعملا نیع  رسکلاب )  ) فِّرعملا نوکی  الأ  ثلاثلا 
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وأ ماتلا  دحلا  یف  امک  لیـصفتلا  لامجالاب و  امأ  امهریاغت  بجی  لب  یظفل ، ریغ  ًایقیقح  ًافیرعت  رـشبلاب  ناسنالا  لاقتنالاب و  ۀکرحلا  فیرعتک 
. هریغب فیرعتلا  یف  امک  موهفملاب 

. لاـحم اذـه  و  هسفن . یلع  ءیـشلا  فقوتی  نأ  مزللو  ًاـمولعم ، نوکی  نأ  لـبق  ًاـمولعم  نوکی  نأ  بجوـل  فَّرعملا  نیعب  فـیرعتلا  حـص  وـلو 
. هنایب یتأیس  يذلا  رودلا  ۀجیتن  اذه  لثم  نومسیو 

رودلا نم  ًایلاخ  نوکی  نأ  عبارلا 

نم دوصقملا  نا  امنیبف  حـتفلاب ، )  ) فَّرعملاب الا  فرعی  و ال  هسفن ، یف  ًـالوهجم  رـسکلاب )  ) فِّرعملا نوکی  نأ  فیرعتلا : یف  رودـلا  ةروصو 
فَّرعملا ۀطساوب  مهفی  امنا  هسفن  تقولا  یف  رـسکلاب )  ) فِّرعملاب اذإ  و  رـسکلاب ، )  ) فِّرعملا ۀطـساوب  حتفلاب )  ) فَّرعملا میهفت  وه  فیرعتلا 

(. رسکلاب  ) ًافِّرعم حتفلاب )  ) فَّرعملا بلقنیف  حتفلاب ، ) )
. هسفن یلع  ءیشلا  فقوتی  نأ  یلإ  وأ  ًامولعم ، نوکی  نأ  لبق  ًامولعم  ءیشلا  نوکی  نأ  یلإ  لوؤی  هنأل  لاحم ، اذهو 

(. ًارمضم ًارود   ) یمسیو رثکأ  وأ  نیتبترمب  يرخأ  عقیو  ًاحرصم ، ) ًارود   ) یمسیو ةدحاو  ۀبترمب  ةرات  عقی  رودلاو 
: راهنلا : ) هفیرعت یف  لاقی  ذإ  سمـشلاب  الإ  فرعی  راهنلا ال  و  راهنلا .) یف  علطی  بکوک   ) اهناب سمـشلا  فیرعت  لثم : حرـصملا ) رودلا   - ) 1

فقوتملا و  سمشلا . ۀفرعم  یلع  ۀفقوتم  ضرفلا  بسح  راهنلا  ۀفرعمو  راهنلا ، ۀفرعم  یلع  سمشلا  ۀفرعم  تفقوتف  سمـشلا .) هیف  علطت  نامز 
. سمشلا ۀفرعم  یلع  ۀفقوتم  سمشلا  ۀفرعم  نوکت  نأ  یلإ  ریخألاب  رمألا  یهتنیف  ءیشلا ، کلذ  یلع  فقوتم  ءیش  یلع  فقوتملا  یلع 

نائیـش امهنأب  نافرعی  نایواستملا  و  نییواستمب . مسقنم  هنأب  فرعی  جوزلا  و  لوأ . جوز  امهناب  نینثـالا  فیرعت  لـثم : رمـضملا ) رودـلا   - ) 2
. نینثالاب نینثالا  فیرعت  یلإ  ریخألاب  رمألا  عجرف  نانثا . امهنأب  نافرعی  نائیشلا  و  رخآلا . قباطی  امهدحأ 

و لوألا . حتفلاب )  ) فَّرعملا سفن  یلإ  ةرودلا  یهتنت  یتح  طئاسولا  ددـعت  رابتعاب  بتارملا  ددـعت  نأل  بتارم ، ثالث  یف  رمـضم  رود  اذـهو 
. نائیشلا نایواستملا ، جوزلا ، ثالث : لاثملا  اذه  یف  طئاسولا 

: لکشلا اذه  یف  ةرئادلا  ةروص  یلع  لاثملا  یف  رودلا  عضو  نکمیو 
ًامئاد هجتت  اهیف  ماهسلا   _و 
( رسکلاب  ) تافَّرعملا یلإ 

اهیف ماهبا  ۀحضاو ال  ۀعصان  فیرعتلا  یف  ۀلمعتسملا  ظافلألا  نوکت  نأ  سماخلا 

امک سأب  الف  ۀنیرقلا  عم  امأ  ۀـنیرقلا ، نودـب  تازاجملا  ۀـکرتشملا و  و ال  ۀـضماغلا ، و ال  ۀـیبرغلا ، ۀیـشحولا و  ظافلألا  لامعتـسا  حـصی  الف 
. ۀیملعلا بیلاسألا  فیراعتلا و  یف  زاجملا  بانتجا  لاح  لک  یلع  سحی  ناک  نإ  و  زاجملا . كرتشملا و  ثحب  یف  کلذ  تمدق 

اهتدئاف اهفیرعت ، ۀمسقلا :

اهفیرعت

سیل یظفل  فیرعت  وه  امناف  هانرکذ  ام  و  فیرعتلا ، نع  ۀینغلا  ۀیهیدبلا  یناعملا  نم  یه  و  ۀنیابتم . رومأ  یلإ  هقیرفتو  هتئزجت  ءیشلا : ۀمـسق 
يرخأ ًامیـسق )  ) و مسقملا ، سفن  یلإ  سایقلاب  ةرات  ًامـسق ، )  ) اـهیلإ مسقنا  یتلا  رومـألا  نم  دـحاو  لـکو  ًاـمَّسقم ، )  ) ءیَّشلا یمـسیو  ـالإ .

و قیدصتلل . میـسقو  ملعلا  نم  مسق  روصتلا  و  مسقم ، ملعلاف  ًالثم ، قیدـصتو  روص  یلإ ت  ملعلا  انمـسق  اذإف  ماسقألا . نم  هریغ  یلإ  سایقلاب 
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. میسقو مسق  قیدصتلا  اذکه 

اهتدئاف

یلإ ءایشألا  میسقت  هعنصی  ءیش  لوأ  نإف  ضرألا : یلع  هعم  تأشن  یتلا  ۀیرطفلا  رومألا  نم  یه  و  ۀمسقلا ، یلع  اهلک  ناسنالا  ةایح  تسسأت 
زیمیو مسقیو  مسقی  اذـکه  و  اهریغ . لامرو و  لابجو  راجحأو  راهنأو  راجـشأو  تاـناویح  یلإ  ۀیـضرألا  تادوجوملا  و  ۀیـضرأو ، ۀـیوامس 
عـضی نأ  عاطتـسا  یتح  رـشبلا  یلع  رـشبلا  لاز  ام  میهافملا … و  یناعملا و  نم  ۀـعومجم  هل  لصحت  یتح  عون . نع  ًاـعونو  ینعم  نع  ینعم 

. ظافلألا یناعملا و ال  هدنع  ترثکت  امل  ۀمسقلا  الولو  ظافلألا . نم  ًاظفل  میسقتلا  یف  اهیلإ  لصوت  یتلا  یناعملا  نم  دحاو  لکل 
یف أطخلا  نم  ًاریثک  هل  فشکی  ناسنالا  دـنع  ملعلا  لازی  و ال  ًایتاذ . ًازییمت  اهزییمتو  عاونألا ، کلت  قیقدـت  یلع  نونفلا  مولعلاب و  ناعتـسا  مث 

. اهلِّدعیف هتاعیونتو ، هتامیسقت 
. نونفلا مولعلا و  لئاسم  وأ  اهفلؤیو ، اهنم  اهعرتخی  یتلا  رومألا  وأ  ۀیعیبطلا ، تادوجوملا  یف  اهفرع  دق  نکی  مل  ًاعاونأ  هل  فشکیو 

اذه و  ۀمسقلا . یلع  رمألا  لوأ  نم  سسؤم  وه  امنا  دح  لک  لب  اهبسکو ، موسرلا  دودحلا و  لیصحت  یلع  ۀمـسقلاب  نیعتـسن  فیک  یتأیـسو 
. ۀمسقلا دئاوف  مهأ 

ایاضقلا نم  هیلع  ضرعی  ام  قحلی  نأ  ثحابلا  عیطتـسیل  ةزیمتم ، لئاسمو  ًالوصفو  ًاباوبأ  اهلعجتل  نونفلا ، مولعلا و  نیودـت  یف  ۀمـسقلا  عفنتو 
مـسقی مث  ًالوأ ، ۀـملکلا  مسقی  نأ  دـبال  ًالثم  وحنلا  ملع  نودـمف  ۀمـسقلاب : الإ  ماکحأو  لئاسمو  باوبأ  اذ  ًاملع  نوکی  ملعلا ال  لب  اهباب ، یف 

، اهنم دحاو  لک  ماسقأو  فرحلا  کلذک  و  رمأو ، عراضمو  ضام  یلإ  لعفلا  مسقیو  اهماسقأ ، یلإ  ۀفرعملا  و  ۀفرعمو ، ةرکن  یلإ  ًالثم  مسالا 
. مولعلا عیمج  یف  اذکه  هب … و  صتخملا  همکح  مسق  لکل  رکذیو 

. هتراسخو هحبر  ۀفرعمو  هتاباسح  جارختسا  هیلع  لهسیل  هلاومأ ، فینصتو  هرتفد  لیجست  یف  ۀمسقلا  یلإ  ئجتلی  ًاضیأ  رجاتلاو 
نینـسو نورق  یلإ  نمزلا  اومـسق  میدقلا  نم  سانلا  و  ۀمـسقلاب . هلمع  ناقتا  یلع  نیعتـسی  ۀقیقدلا  تاودألا  بکرمو  تیبلا ، یناب  کلذـک  و 

. مهخیراتو مهرامعأ  اوفرعیو  مهتاقوأب  اوعفتنیل  قئاقدو  تاعاسو  مایأو  رهشأو 
. ءاشی باتک  يأ  ۀلوهـسب  جرختـسیل  و  هباب ، یف  هیتأی  دیدج  باتک  يأ  لخدیل  نیفلؤملا ، وأ  مولعلا  بسح  اهتمـسق  هعفنت  ۀبتکملا  بحاصو 

یلإ ۀسردم  لک  مث  ۀـیلاعو ، ۀـیوناثو  ۀـیئادتبا  یلإ  سرادـملا  اومـسقف  مولعلا ، بالط  هیجوت  یلع  ۀـیبرتلا  ءاملع  ناعتـسا  ۀمـسقلا  ۀطـساوبو 
. میلعتلا نم  هبسانی  ًاجاهنم  ۀسردمو  فص  لکل  اوعضیل  فوفص ،

فیک فرعن  نأ  انه  اهنم  انتمهمو  ناسنا . اهنع  ینغتـسی  و ال  ۀـیدایتعالا ، ۀـیملعلا و  انتایح  نوؤش  نم  نأش  لک  یف  ۀمـسقلا  لخدـت  اذـکهو 
. موسرلا دودحلا و  لیصحت  یلع  اهب  نیعتسن 

( شماه )
نأ ریغ  یبرغلا . رکفلا  اـهنع  قتفت  یتلا  ثحاـبملا  نم  اـهنأ  نظو  ثیدـحلا ، رـصعلا  یف  ۀـقطانملا  اـهب  ینع  یتلا  ثحاـبملا  نم  ۀمـسقلا  )*( 

اهحضوأو اهباستکاو ، دودحلا  لیصحتل  دیرجتلا  قطنم  یف  میظعلا  یـسوطلا  خیـشلا  اهرکذ  دق  و  اهیلع ، هیبنتلا  یلإ  اوقبـس  مالـس  ۀفـسالف اٍ?
(. دیضنلا رهوجلا   ) هحرش یف  یلحلا  ۀمالعلا 

ۀمسقلا لوصأ 

ةرمث نم  دبال   1
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عضوم یف  ةدوصقملا  ماکحألا  تازیمملا و  یف  ماسقألا  فلتخت  نأب  مِسقملا ، ضرغ  یف  ۀعفان  ةرمث  میـسقتلل  ناک  اذإ  الإ  ۀمـسقلا  نسحت  ال 
مومضم یلإ  یـضاملا  لعفلا  مسقی  نأ  دارأ  اذإ  امأ  هب . صتخی  ًامکح  مسق  لکل  نالف  ۀثالثلا  هماسقأ  یلإ  لعفلا  يوحنلا  مسق  اذإف  ۀمـسقلا :

، ًاوغلو ًاثبع  میـسقتلا  نوکیف  ءانبلا ، وه  وحنلا  ملع  یف  دحاو  مکح  اهل  اهلک  ماسقألا  نأل  کلذ ، هنم  نسحی  الف  اهروسکمو ، اهحوتفمو  نیعلا 
. ۀملکلا فیرصت  نم  هضرغ  یف  هب  هعافتنال  میسقتلا  اذه  لثم  هل  حصی  هناف  فرصلا  ملع  نودم  فالخب 

ضرغ یف  میـسقتلا  اذه  نم  یجرت  ةرمث  هنأل ال  ۀـیظفل ، ریغ  ۀـیظفل و  یلإ  لوألا  بابلا  یف  ۀـیعبطلا  ۀـیلقعلا و  نیتلالدـلا  نحن  مسقن  مل  اذإو 
. ۀقیلعتلا یف  كانه  کلذ  یلإ  انرشأ  امک  یقطنملا ،

ماسقألا نیابت  نم  دبال   2

فیرعت لصألا  اذه  یلإ  ریـشیو  رخآلا ، هیلع  قدص  ام  یلع  اهدحأ  قدصی  ال  ۀلخادتم ، ریغ  ۀنیابتم  ماسقألا  تناک  اذإ  الإ  ۀمـسقلا  حصت  الو 
ماـسقأ نم  فرظلا  نـأل  لـطاب ، میـسقتلا  اذـهف  فرظو ، زییمتو ، لاـحو ، لوعفم ، یلإ : ءامـسألا  نم  بوصنملا  تمـسق  اذإـف  هسفن : ۀمـسقلا 

. تایهیدبلا نم  هنالطبو  هل .» ًامیسق  ءیشلا  مسق  نوکی  نأ  هنم  مزلی  : » هنع نولوقی  ام  اذه  لثمو  هل . ًامیسق  نوکی  الف  لوعفملا 
نییقطنملا ریغل  ًاریثک  میـسقتلا  اذـه  لثم  عقیو  ءاحـصأو . یـضرمو  ءارقفو  ءاینغأو  ءالهجو  ءاملع  یلإ  قارعلا  ناکـس  انمـسق  ول  اذـه  لـثمو 

وأ ءاملع  اونوکی  نأ  دـبال  ءارقفلا  ءاینغألا و  نأل  هانررق ، يذـلا  لصألا  اذـه  یلع  قبطنی  هنکلو ال  هنهاوع  یلع  مالکلا  لسری  نمم  نیلفاـغلا 
یف لصألا  و  ةدحاو . ۀمسق  یف  تعمج  تامسق  ثالث  لاثملا  یف  و  رخآ . مسق  یف  ۀیناث  ةرم  مهلاخدا  حصی  الف  ءاحصأ ، وأ  یضرم  ءالهج ،
یلإ ۀـعبرألا  نم  لک  مث  ماسقأ ، ۀـعبرأ  ثدـحتف  ءارقفو ، ءاینغأ  یلإ  امهنم  لک  مث  ءالهجو ، ءاـملع  یلإ  ًـالوأ  ناکـسلا  مسقت  نأ  اذـه  لـثم 
الئل ۀمسقلا ، نم  کیلع  دری  امل  نَّطفتف  هرخآ . یلإ  ءاحصأ …  ءاینغأ  ءاملع  یضرم ، ءاینغأ  ءاملع  ۀینامث : ماسقألا  نوکتف  ءاحصأو ، یضرم 

. تاطلغلا هذه  لثم  یف  عقت 
: رومأ لصألا  اذه  یلع  عرفتیو 

. لوعفملل ًامیسق  فرظلا  لعجت  نأ  لثم  مدقت  امک  هل  ًامیسق  ءیشلا  مسق  لعجت  نأ  زوجی  هنا ال   - 1
. لوعفملا نم  ًامسق  لاحلا  لعجت  نأ  لثم  هنم ، ًامسق  ءیشلا  میسق  لعجت  نأ  زوجی  و ال   - 2

. هریغ هسفن و  یلإ  ءیشلا  مسقت  نأ  زوجی  و ال   - 3
نطفتی مل  و  قلطملا ، روصتلاب  ملعلا  نورـسفی  مه  نآ  يأر  امل  بابلا ، اذه  نم  قیدصتلا  روصتلا و  یلإ  ملعلا  میـسقت  نا  مهـضعب  معز  دـقو 

امک مکحلا . مدـعب  دـیقملا  جذاسلا  روصتلا  صوصخ  همیـسق  نا  امک  مکحلاب  دـیقم  روصت  هنکلو  ًاـضیأ  روصت  هنا  عم  قیدـصتلا  ینعم  یلإ 
. ملعلا سفن  وه  يذلا  قلطملا  روصتلا  وهف  امهل  مسقملا  امأ  ًاقباس . هانحرش 

ۀمسقلا ساسأ   3

بتک انمسق  اذإف  میسقتلا ، نوکی  اهرابتعابو  ةدحاو ، ۀهج  مسقملا  یف  ظحالی  نأ  بجی  يأ  دحاو ، ساسأ  یلع  ۀمسقلا  سسؤت  نأ  بجی  و 
اهنیب انطلخ  اذإ  امأ  بتکلا . ءامـسأ  یلع  وأ  نیفلؤملا  ءامـسأ  یلع  وأ  نونفلا  مولعلا و  ساسأ  یلع  امإ  اهمیـسقت  سـسؤن  نأ  دـبالف  ۀـبتکملا 

باتکلا مسا  ةرات  ًالثم  فلألا  فرح  یف  ظحالنف  نیفلؤملا ، بتکلا و  ءامـسأ  نیب  انطلخ  اذإ  ام  لثم  بتکلا ، ماظن  لتخیو  لخادـتت  ماسقألاف 
. رخآ فرح  یف  لخدی  دق  هباتک  نا  امنیب  فلؤملا ، مسا  يرخأو 

صتخم یلإ  ةرم  ظفللا  انمسق  امک  ۀمسقلا ، ) ساسأ   ) يأ ةربتعملا  ۀهجلا  فالتخا  رابتعاب  تامیسقت  ةدعل  ًامسقم  نوکی  دق  دحاولا  ءیشلاو 
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 … يرخأ مسقمو  موقم  یلإو  ةرم  دیعبو  بیرق  یلإ  لصفلا  انمـسق  امک  و  بکرمو ، درفم  یلإ  ۀثلاثو  نیابتمو  فدارتم  یلإ  يرخأو  هریغ  و 
. اهریغ مولعلا و  یف  ریثک  هلثمو 

ۀعنام ۀعماج   4

يأ ماسق  نم ا? هیف  لخدی  نأ  نکمی  ام  عیمجل  ۀعماج  ۀعنام : ۀـعماج  نوکتف  مسقملل  ًایواسم  ماسق  عومجم ا? نوکی  نأ  ۀمـسقلا  یف  بجیو 
. هیف هماسقأ  ریغ  لوخد  نع  ۀعنام  ءیش ، اهنم  ذشی  اهل ال  ةرصاح 

ۀمسقلا عاونأ 

ةراشا

. نایساسأ ناعون  ۀمسقلل 

( ۀیعیبطلا ۀمسقلا   ) وأ هئازجأ ، یلإ  لکلا  ۀمسق   1

سنجلا موهفم  نیموهفم : یلإ  ناـسنالا  موهفم  لـقعلا  لـلحی  ذإ  یلقعلا ، لـیلحتلا  بسحب  قطاـنلا ، ناویحلا و  هیئزج : یلإ  ناـسنالا  ۀمـسقک 
یمـستو الـصفم . یلقعلا  لیلحتلا  ینعم  یتأیـسو  ًاناسنا . ناسنالا  هب  نوکیو  هب  صتخی  يذـلا  لـصفلا  موهفمو  هریغ ، هب  هعم  كرتشی  يذـلا 

. ۀیلقع ءازجأ  ٍذئنیح 
. یعیبطلا لیلحتلا  بسحب  نیجوردیهلا ، نیجسکوالا و  نیرصنع : یلإ  ءاملا  ۀمسقکو 

. ۀیرصنع وأ  ۀیعیبط  ءازج  یمستو ا? ۀطیسبلا ، ۀیلو  هرصانع ا? یلإ  دوجوم  لک  ۀمسق  بابلا  اذه  نم  و 
لیلحتلا بسحب  کلذ  و  نوکلسلا . دیسکا  یناثو  لمر  یلإ  جاجزلا  و  هرونو ، نطق  یلإ  قرولا  و  ًالثم ، ۀنولم  ةدامو  ءام  یلإ  ربحلا  ۀمـسقکو 

. ۀیعانص ءازجأ  یمست  ءازج  ? او یعانصلا . بیکرتلا  لباقم  یف  یعانصلا 
لیلحتلا بسحب  ریماسملا  بشخلا و  یلإ  ریرـسلا  ۀمـسقک  وأ  ۀـهباشتملا  ءازج  یلإ ا? یجراخلا  لیلحتلا  بسحب  هئازجأ  یلإ  رتملا  ۀمـسقکو 

حطسلا و بادرـسلا و  ۀفرغلا و  یلإ  وأ  دیدحلا ، بشخلا و  صجلا و  رج و  یلإ ا? تیبلا  ۀمـسق  هلثمو  ۀهباشتملا . ریغ  ءازج  یلإ ا? یجراخلا 
 … باصعأو دلجو  مظعو  مدو  محل  یلإ  ناسنالا  و  اهنم ، ۀبکرملا  اهتالآ  یلإ  ةرایسلا  ۀمسقو  ۀحاسلا ،

( ۀیقطنملا ۀمسقلا   ) وأ هتایئزج ، یلإ  یلکلا  ۀمسق   2

. اذـکهو فرحو …  لعفو  مسا  یلإ  درفملا  ۀمـسقکو  ناویحو ، تابنو  دامج  یلإ  ةداملا  و  ةداملا ، نع  درجمو  ةدام  یلإ  دوجوملا  ۀمـسقک 
و درفم ، مسالا  اذه  لوقنف : اهیلع  مسقملا  لمحو  مسقملا  یلع  اهلمح  زوجی  ۀیقطنملا  یف  ماسق  نا ا? ۀیعیبطلا  نع  ۀـیقطنملا  ۀمـسقلا  زاتمتو 

رادجلا رادج و ال  وأ  فقـس  تیبلا  لوقت  نأ  زوجی  الف  یلقعلا ، لیلحتلا  بسحب  تناک  ام  ادـع  ۀـیعیبطلا  یف  لمحلا  زوجی  و ال  مسا . درفملا 
. تیب

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 946 

http://www.ghaemiyeh.com


، ماسق ? او مسقملا  نیب  لمحلا  حصی  اهببـسبو  ماسق  اهیف ا? كرتشت  مسقملا  یف  ۀعماج  ةدـحو  ۀـهج  ضرف  نم  ۀـیقطنملا  ۀمـسقلا  یف  دـبالو 
ضرفو ۀمـسقلا  تحـص  امل  الإو  رخ ، مسقلا ا? ۀـهج  نیابت  ۀـهج  مسق  لکل  نوکی  هجو  یلع  ماسق  یف ا? قارتفا  ۀـهج  ضرف  نم  دـبال  امک 

. اهنع ۀجراخ  نوکت  نأ  اما  ًاعون و  وأ  ًاسنج  تناک  نأب  اهتقیقح  یف  ۀلخاد  يأ  ماسقألل  ۀموقم  نوکت  نأ  امأ  ۀعماجلا  ۀهجلا  کلتو  ماسق . ا?
: روص ثالث  اهلف  ماسقألل ، ۀموقم  ۀعماجلا  ۀهجلا  تناک  اذإ   - 1

میـسقتلا یمـسیف  فرحلا …  لـعفلا و  مسـالا و  یلإ  درفملا  ۀمـسقک  ماـسقألل ، ۀـموقملا  لوصفلا  قارتفـالا  تاـهجو  ًاـسنج ، نوکت  نأ  أ - 
. ًاعاونأ ماسق  ? او ًاعیونت ) )

میـسقتلا یمـسیف  رورجمو ، عوفرم  یلإ  مسالا  ۀمـسقک  مسقملل ، ۀقحاللا  ۀـماعلا  ضراوعلا  قارتفالا  تاهجو  ًاعون ، وأ  ًاسنج  نوکت  نأ  ب - 
. ًافانصأ ماسق  ? او ًافینصت ) )

( ًادـیرفت  ) میـسقتلا یمـسیف  مسقملا ، قیداصمل  ۀـقحاللا  ۀیـصخشلا  ضراوعلا  قارتفـالا  تاـهجو  ًافنـص ، وأ  ًاـعون  وأ  ًاـسنج  نوکت  نأ  ج - 
. هنم یئزج  یئزج  لکل  تاصخشملا  رابتعاب  مهرخآ  یلإ  نسحو …  دمحمو  ورمعو  دیز  یلإ  ناسنالا  ۀمسقک  ًادارفأ ، ماسق  ? او

ندعم یلإ  دسافلا  نئاکلا  ۀمسقکو  امهریغ ، نطقلا و  جلثلا و  یلإ  ضیب  ۀمسقک ا? یهف  ماسق ، نع ا? ۀجراخ  ۀعماجلا  ۀهجلا  تناک  اذإ   - 2
. اذکهو یبرغو …  یقرش  یلإ  وأ  ریقفو  ینغ  یلإ  ملاعلا  ۀمسقکو  ناویحو ، تابنو 

ۀمسقلا بیلاسأ 

ةراشا

ۀمـسقلا نوکت  نأ  ینعمب  عبارلا ، لص  یف ا? مدـقت  امک  ماسق ، نم ا? هل  ام  عیمج  ءافیتسا  نم  دـبال  ۀحیحـص  ۀمـسق  ءیـشلا  مسقن  نأ  لـج  ?

: نابولسأ کلذلو  هئازجأ . وأ  هتایئزج  عیمجل  ةرصاح 

: ۀیئانثلا ۀمسقلا  ۀقیرط   - 1

يأ ناعمتجی  ثلاث و ال  مسق  امهل  نوکی  يأ ال  ناعفتری  ال  ناضیقنلا ) امهو   ) تابثالا یفنلا و  و  تابثالا ، یفنلا و  نیب  دیدرتلا  ۀـقیرط  یهو 
ناویحلل انمیسقتک  ۀعنام ، ۀعماج  ةرصاح  نوکتو  نیمـسق ، نم  رثکأ  سیل  يأ  ۀیئانث  ۀمـسقلا  هذه  نوکت  ۀلاحم  الف  ًادحاو ، ًامـسق  نانوکی  ال 

رویطلل انمیـسقتکو  عون ، هنع  ذـشی  ناسنالا ال  ریغ  ناویحلا  عاونأ  یقاب  نم  ضرفی  ام  لک  هیف  لخدـی  قطانلا  ریغ  و  قطاـن . ریغ  قطاـن و  یلإ 
. اذکهو هیقف …  ریغ  هیقف و  یلإ  ملاعلا  و  یبرع ، ریغ  یبرع و  یلإ  ناسن  ? او ۀحراج ، ریغ  ۀحراج و  یلإ 

زوجی ةریخ  فارط ا? هذه ا? مث  یفنو ، تابثا  نیفرط  یلإ  امهیلک  وأ  تابثالا  فرط  وأ  یفنلا  فرط  مسقنف  ۀمسقلا  یف  رمتـسن  نأ  نکمی  مث 
. میسقتلا نم  ةرمث  كانه  تناک  اذإ  مسقت  نأ  تئش  ام  یلإ  بهذت  اذکه  یفنلا … و  تابثالا و  نیب  ًاضیأ  اهمسقتف  ًامسقم  ًاضیأ  اهلعجت  نأ 

: لوقتف ۀملکلا ، میسقت  تدرأ  اذإ  ًالثم 
هریغ تاذلا و  یلع  لد  ام  یلإ : مسقنت  ۀملکلا   - 1

هریغ نامزلا و  یلع  لد  ام  یلإ : ریغلا )  ) یفنلا فرط   - 2
وه نامزلا و  تاذلا و  یلع  لدی  مل  ام  و  لعفلا ، )  ) وه نامزلا و  یلع  ّلد  ام  و  مسالا ، )  ) وه تاذـلا و  یلع  ّلد  ام  ماسقأ : ۀـثالث  انل  لصحتف 

: لاقی نأ  نیفلؤملا  دنع  فولأملا  ریبعتلا  و  فرحلا .) )
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نکمیو فرحلا .» یناثلا  و  لعفلا ؛ لو  ? او وأ ال ؛ نامزلا  یلع  لدـت  نأ  امإ  یناثلا  و  مسالا ، لو  ? او وأ ال ، تاذـلا  یلع  لدـت  نأ  امإ  ۀـملکلا  »
: وحنلا اذه  یلع  ۀمسقلا  هذه  عضو 

: ۀملکلا
هریغ تاذلا  یلع  لد  ام  *
هریغ نامزلا  یلع  لد  ام  *

: وحنلا اذه  یلع  همیسقت  نکمیف  هعاونأ  یلإ  رهوجلا  میسقت  اندرأ  اذإ  ناث ) لاثم  )
مسقنی

هریغ داعبالل و  ًالباق  نوکی  ام  یلإ : رهوجلا   - 1
هریغ مان و  یلإ : لباقلا )  ) تابثالا فرط  مث   - 2

هریغودماج یلإ : یمانلا ) ریغ   ) یفنلا فرط  مث   - 3
هریغ ساسح و  یلإ : ( 2  ) میسقتلا یف  تابثالا  فرط  مث   - 4

. ساسحلا ریغ  دماجلا و  مسقت  نأ  ًاضیأ  کلو  ناویحلا . عاونأ  عیمج  یلإ  ساسحلا  ماسقأ  یفوتست  یتح  ۀمـسقلاب  رمتـست  نأ  نکمی  اذکهو 
: وحنلا اذه  یلع  ۀمسقلا  هذه  عضو  نکمیو  یفنلا . فرط  يرخأو  تابثالا  فرط  ةرات  انمسق  انا  تیأر  دق  و 

رهوجلا
هریغ داعبالل  لباق 

هریغ مان 
هریغ دماج  هریغ  هریغ  ساسح 

هریغ لهاص 
هریغ قهان 

نکمی ام  لک  رصحت  نأ  اهب  عیطتست  کن  ، ? ۀلوطم تناک  نإ  و  هماسقأ ، رصحنت  يذلا ال  ءیشلا  یف  رثک  یلع ا? عفنت  ۀیئانثلا  ۀمـسقلا  هذهو 
ریغ عاون  نم ا? ناویحلل  اـم  عـیمج  هیف  لخدـی  قهاـنلا ) ریغ   ) يرت ریخ  لاـثملا ا? یفف  هریغ ، )  ) ۀـملکب فانـص  وأ ا? عاوـن  نم ا? ضرفی  نأ 

. عاونأ نم  ناویحلل  ام  لک  رصحت  نأ  تعطتساف  ۀقهانلا ، ۀلهاصلا و  ۀقطانلا و 
. کلذ نایب  یتأیسو  مسرلا . دحلا و  لیصحت  یف  ًاضیأ  عفنتو  یتأی ، امک  ًایلقع  ًارصح  ماسق  رصح ا? دیرأ  اذإ  امیف  ًاضیأ  ۀمسقلا  هذه  عفنتو 

: ۀیلیصفتلا ۀمسقلا  ۀقیرط   - 2

ضرعو ۀـصاخو  لصفو  سنجو  عون  یلإ : یلکلا  مسقت  نأ  تدرأ  ول  امک  ةروصحملا  هماسقأ  عیمج  یلإ  ءادـتبا  ءیـشلا  مسقت  نأب  کـلذو 
. ماع

: ۀیئارقتساو ۀیلقع  نیعون  یلع  ۀیلیصفتلا  ۀمسقلاو 
یلع اهتینب  اذإ  ّالإ  ۀـیلقع  ۀمـسقلا  نوکت  و ال  ۀـمدقتملا ، ۀـملکلا  ۀمـسقک  رخآ ، مسق  اـهل  نوکی  نأ  لـقعلا  عنمی  یتلا  یه  و  ۀـیلقعلا :)  - ) 1

یفنلا و نیب  ةرئادـلا  ۀـیئانثلا  ۀمـسقلا  یلإ  اهنوعجری  ۀـیلقع  ۀیلیـصفتلا  ۀمـسقلا  نأ  تابثا  لجألف  ۀـیئانثلا ) ۀمـسقلا  : ) تابثالا یفنلا و  ساسأ 
، ماسق ترثک ا? املک  اذـکه  تابثالا … و  یفنلا و  یلإ  تاـبثالا  وأ  یفنلا  فرط  نومـسقی  نینثا  نم  رثکأ  ماـسق  تناـک ا? اذإ  مث  تاـبثالا ،

. ۀیئانثلا یف  مدقت  ام  یلع 
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مـسقتک عبتتلا ، ءارقتـسالاب و  تملع  یتلا  ۀـعقاولا  ماسق  رکذـت ا? اـمناو  اـهل ، رخآ  ضرف  نم  لـقعلا  عنمی  ـال  یتلا  یه  و  ۀیئارقتـسالا :)  - ) 2
هذه ریغ  نوکی  ام ال  دنع  ثلاثو ، ناثو  لوأ  فص  یلإ : ۀنیعم  ۀسردم  میـسقتکو  ۀیمالـس  ? او ۀینارـصنلا  ۀـیدوهیلا و  یلإ : ۀیوامـسلا  ناید  ا?

. اهریغ ثودح  ناکما  عم  اهیف ، فوفصلا 

ۀمسقلاب فیرعتلا 

. ًابلاغ هب  ۀصاخ  اهسفن ، یف  مسقملل  ۀضراع  یه  اهعاونأ  عیمجب  ۀمسقلا  نإ 
فیرعت زوجی  هیلعو  هنم . فرعأ  نوکت  ًابلاغ  اهنا  امک  مسقملل ، ۀیواسم  اهعومجمب  ماسق  ? اف ۀعنام  ۀعماج  نوکت  نأ  ۀمسقلا  یف  انربتعا  املو 

. هتصاخب ءیشلا  فیرعت  باب  نم  نوکیو  هفانصأ ، وأ  هعاونأ  یلإ  هتمسقب  مسقملا 
. بابلا اذه  نم  لاثملاب  فیرعتلا  ناک  امک  صقانلا ، مسرلاب  فیرعتلا  وه  و 

یلإ ّلحنی  ماسج ال  نم ا? هریغ  نأ  انفرعو  نیجوردیهو  نیجـسکوأ  یلإ  یعیبطلا  لیلحتلاب  ءاملا  انمـسق  اذإ  انأ  کلذل : ًالثم  کل  برـضنلو 
اذک و  اهیلإ . نئمطملا  ءاملل  ۀفرعملا  نم  ًاعون  کلذ  نوکیف  ۀصاخلا ، هذهب  هریغ  نع  ًاّیـضرع  ًازییمت  ءاملا  زییمت  لصح  دقف  نیأزجلا ، نیذـه 

عاونأ عیمج  یف  اذـکه  هریغ … و  نع  هزیمت  اـهیلإ  نئمطن  ۀـفرعم  هاـنفرع  دـق  نوکن  ًـالثم  ةروـنلا  نطقلا و  یلإ  لـحنی  قروـلا  نأ  اـنفرع  وـل 
. ۀمسقلا

ۀمسقلاب فیرعتلا  بسک 
وأ

يروصتلا لوهجملا  لیصحتل  رکفن  فیک 
یلإ هتفرعم  جاتحت  يرظن  وه  ام  هنم  و  ءیشلا ، دوجولا و  موهفمک  بسک  یلإ  جاتحی  یهیدب ال  وه  ام  هنم  يروصتلا  مولعملا  نا  فرعت  تنأ 

. رظنو بسک 
جاتحیف فورعم ، کیدل و ال  موهفم  ریغ  لقف  وأ  زیمتمو ، ددـحم  ریغ  کنهذ و  یف  حـضاو  ریغ  هانعم  نا  بسکلا  یلإ  هیف  کتجاح  ینعمو 

امف ـالإو  دـیلا ، لواـنتم  یف  قیرطلا  یف  ًاـعوضوم  يرظنلل  مسرلا  وأ  دـحلا  سیل  و  مسرلا . دـحلا و  وه  نهذـلل  هفّرعی  يذـلا  و  فیرعتلا ، یلإ 
. همسر وأ  هدح  لهجت  يذلا  الإ  وه  سیل  ۀقیقحلا  یف  كدنع  يرظنلاف  ًافورعم . ًایهیدب  ناک  لب  کلذک  نکی  مل  ًالوهجم  ًایرظن  هتضرف 
ثاحبأ ۀقیقحلا  یف  یه  فیرعتلا  یف  ثاحب  نم ا? مدقت  ام  لکو  مسرلا . دـحلا و  اهب  لصحن  یتلا  ۀـقیرطلا  فرعن  نأ  رم  یف ا? مهملا  نذإ ،

وه ینغلا  سیل  هناف  امهلیـصحتو ، امهبـسک  ۀقیرط  فرعن  مل  ام  ٍفاک  ریغ  هدحو  اذه  و  امهئازجأ . وأ  امهطورـشو  مسرلا  دـحلا و  ینعم  نع 
طقف فرع  اذإ  یفـشی  ضیرملا  سیل  و  اهبـسکیف ، اهبـسک  ۀقیرط  فرعی  نم  ینغلا  لب  فلأتت ، فیکو  اهءازجأو  دوقنلا  ینعم  فرعی  يذـلا 

. هلوانتیل هلصحی  فیک  فرعی  نأ  دبال  لب  هءازجأو  ءاودلا  ینعم 
یلإ لـصوتن  هب  يذـلا  ریکفتلا  ینعم  یه  و  ساـس ، یه ا? لـب  باـبلا . یف  ءیـش  مهأ  یه  و  ۀـیحانلا ، هذـه  نییقطنملا  نم  ریثک  لـفغأ  دـقو 

. ۀیقیدصتلا ۀیروصتلا و  مولعلا  بسکنل  رکفن  فیک  فرعن  نأ  قطنملا  یف  انتمهمو  تالوهجملا .
نا ۀقطانملا  دنع  رهتـشا  دقف  يروصتلا  ملعلا  لیـصحت  اما  ناهربلا . لالدتـسالا و  وه  یقیدصتلا  ملعلا  لیـصحتل  ریکفتلا  ۀـقیرط  نا  یتأیـسو 

بلاطلل نِّیبُال  دعب  تقولا  نحی  مل  و  قیدـصتلا ، باستکال  صوصخم  ناهربلا  ? ن  مهعم قحلا  و  مسرلا . اذـک  و  ناهربلاب ، بستکی  دـحلا ال 
ۀقیرطلا هذه  نوکت  نأ  ّدبال  ًاعبطو  موسرلا ؟ دودحلا و  لیـصحتل  انریکفت  ۀقیرط  یه  امف  انه  ۀقیرطلا  یه  ناهربلا  نکی  مل  اذإ  و  کلذ ، ّرس 

و اهتعانص . یف  ةریصب  یلع  نوکنل  اهیلع  ۀلالدلا  یلإ  جاتحن  نکلو  بیصی . وأ  اهیف  ئطخی  هسفن  ۀلیخد  یف  ناسنا  لک  اهعنصی  ۀیرطف  ۀقیرط 
: لوقنف هنایب ، دیرن  ام  اذه  و  قطنملا . ملع  فده  وه  اذه 
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نحنو ۀیئانثلا . ۀیقطنملا  ۀمـسقلا  و  یلقعلا ، لیلحتلا  ۀقیرط  یمـستو  یلقعلا  لیلحتلاب  ۀیعیبطلا  ۀمـسقلا  ۀمـسقلا : نم  نیعونب  رـصحنم  قیرطلا 
: لوقنف هنایب  تقو  ءاج  دق  و  کلذ . یلإ  ۀمسقلا  فیرعتلا و  یف  انمالک  نوضغ  یف  انرشأ 

یلقعلا لیلحتلا  ۀقیرط 

 )( لو رودلا ا? وه  اذه  کیدل و  ًالوهجم  نوکی  ام  دـنع  ًالثم  ءاملا )  ) هضرفنلو لکـشملا ، )  ) يروصتلا لوهجملا  وحن  کسفن  تهجوت  اذإ 
. لئاوسلا نم  ًالثم  ءاملا  نأ  فرعت  نأک  اهنود ، ام  وأ  ۀیلاعلا  سانج  نم ا? سنج  يأ  یف  لخاد  هنا  فرعت  يأ  هعون . هفرعت  نأ  بجی  ام  لوأف 
. مسرلا وأ  دـحلا  ۀـفرعمل  رـصقأ  قیرطلا  ناـک  ًاـبیرق  هتحت  لوهجملا  لوخد  تفرع  يذـلا  سنجلا  ناـک  اـملکو  یناـثلا .) رودـلا   ) وه اذـه  و 

. حضتیسو
نأ ّدبالو  ریکفتلل  اهراتخت  یتلا  ۀـقیرطلا  یلإ  تلقتنا  تناک ، ۀـقیرط  ۀـیأب  ریکفتلا  دارأ  نم  لکل  هنم  ّدـبال  يذـلا  یناثلا  رودـلا  تزتجا  اذإو 

. ۀعجارلا ۀیرئادلا و  ۀبهاذلا و  رکفلل : اهانرکذ  یتلا  ثالثلا  تاکرحلا  وأ  ةریخ  ۀثالثلا ا? راود  اهیف ا? لثمتت 
: ثالثلا تاکرحلا  یف  ۀلثمتم  اهرکذنلف  ًالوأ ، یلقعلا ) لیلحتلا  ۀقیرط   ) انرتخا ا?ن نحن  ذإو 

ۀکرحلا هذه  ینعمو  تامولعملا . یلإ  لوهجملا  نم  لقعلا  ۀکرح  ۀبهاذلا  ۀکرحلا  وه  ثلاثلا و  یلإ  لقتنت  یناثلا  رودلا  زاتجت  ام  دـنع  کناف 
ًالخاد لکـشملا  تضرف  يذـلا  سنجلا  کلذ  تحت  ۀـلخادلا  دارف  عیمج ا? یلإ  کـنهذ  یف  رظنت  نأ  وه  اـهنایب  دوصقملا  لـیلحتلا  ۀـقیرطب 

. لئاوس اهلک  نا  رابتعاب  ءام  ریغ  وأ  ءام  تناک  ءاوس  لئاوسلا  دارفأ  یلإ  رظنت  لاثملا  یف  و  هتحت .
. تامولعملا نیب  لقعلا  ۀکرح  يأ  ۀیرئادلا ) ۀکرحلا   ) وه و  عبارلا ، یلإ  لقتنن  انهو 

هناکم یف  یقب  الإو  ملعلا ، لوصح  هب  يذلا  ریخ  رودلا ا? یلإ  لقتنا  هیف ، رکفملا  حجن  نإف  ریکفت ، لک  یف  ًامئاد  اهمهأو  راود  قشأ ا? وه  و 
عیماجم رکفلا  ظحالی  نأ  یه  ۀقیرطلا ، هذه  یف  تامولعملا  نیب  ۀیرئادلا  ۀکرحلا  هذه  و  يودـج . ریغ  نم  تامولعملا  نیب  هسفن  یلع  رودـی 

لک يرخ  سنجلا ا? عاونأ  نم  هریغلو  ۀعومجم ، لوهجملا  دارفألف  ۀعومجم ، ۀـعومجم  اهزرفیف  لکـشملا ، هتحت  لخد  يذـلا  سنجلا  دارفأ 
یف أدبی  کلذ  دـنع  و  اهرخآ . یلإ  نهدـلا ، و  نبللا ، و  قبئزلا ، و  ءاملا ، لئاوسلا : عیماجم  ظحالی  لاثملا  یف  و  دارف . نم ا? ۀـعومجم  دـحاو 

اهضراوع بسحب  وأ  يرخ ، عیماجملا ا? نع  اهتقیقحو  اهتاذ  بسحب  لکشملا  دارفأ  ۀعومجم  هب  زاتمت  ام  فرعیل  ۀقیقد ، ۀظحالم  اهتظحالم 
نم هریغ  نع  ءاملا  اهب  زاتمی  یتلا  ۀیـضرعلا  وأ  ۀیتاذلا  ۀیـصوصخلا  لاثملا  یف  فرعیل  ۀبرجتلا  قیقدلا و  صحفلا  نم  انه  دبالو  اهب . ۀـصاخلا 

ءاـملعلا ساـنلا و  براـجتب  ۀناعتـسالا  نع  ثحاـبلا  ینغتـسی  ـال  و  ۀـیعیبطلا . هئازجأ  یف  وأ  هلقثو ، هـنزو  یف  وأ  هـمعطو ، هنوـل  یف  لـئاوسلا ،
، ضعب نع  اهـضعب  عاون  زییمتو ا? ءایـش  میـسقت ا? یف  مهترطفب  اومتها  ۀمـسقلا  ثحبم  لوأ  یف  انلق  اـمک  میدـقلا _  نم  رـشبلا  و  مهمولعو .

نأشلا اذه  یف  ثحبلا  نم  هعیطتسن  ام  لکو  انفالسأ . نم  اهانثرو  یتلا  ۀیملعلا  انتورث  یه  ۀمیق  تامولعم  لیوطلا  نمزلا  رورمب  مهل  تلصحف 
. فراعملا مدقتو  نمزلا  رورم  یلع  نوقباسلا ، اهیلإ  دتهی  مل  یتلا  عاون  نم ا? زونکلا  ضعب  فاشتکاو  ةورثلا ، هذه  یف  حیقنتلا  لیدعتلا و  وه 

هزیمی ام  فرع  وأ  هلصف ، فرع  يأ  ًایتاذ  ًازییمت  لوهجملا  زیمی  ام  فرع  نأب  ۀیرئادلا ) ۀکرحلا   ) رودلا اذه  یف  حجنی  نأ  رکفلا  عاطتـسا  نإف 
ًالیلحت ۀـصاخو ، سنج  وأ  لـصفو ، سنج  یلإ  لوهجملا  ینعم  لـلحی  نأ  عاطتـسا  هنا  کـلذ  ینعم  نإـف  هتـصاخ ، فرع  يأ  ًایـضرع  ًازییمت 

هل و ال ول  هعبطب ال  لئاس  هنأب  لاثملا  یف  ءاملا  فرع  ول  امک  لیلحتلا . هیلإ  یهتنا  امم  هفیلأتب  ماتلا  مسرلا  وأ  ماتلا  دـحلا  هدـنع  لمکیف  ًاـیلقع ،
. یح ءیش  لک  ماوق  هنا  وأ  صوصخم  یعون  لقث  هل  هنا  وأ  ۀحئار  معط و ال 

. لوهجملا یلإ  مولعملا  نم  لقعلا  ۀـکرح  يأ  ۀـعجارلا ) ۀـکرحلا   ) وه و  ریخ ، رودـلا ا? یلإ  یهتنا  دـق  هدـنع  مسرلا  وأ  دـحلا  لاـمک  ینعمو 
. لوهجملا لیصحت  نم  ۀیاغلا  یلإ  لوصولاب  ریکفتلا  یهتنی  اهدنعو 

، تانیابتملا تاکراشتملا و  رابتعاب  نوکی  امنا  وه  و  ۀیعیبطلا ، ۀمـسقلا  یف  ًاقباس  هنایبب  كاندعو  يذـلا  یلقعلا  لیلحتلا  ینعم  حـضتا  اذـهبو 
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نم جرختـسیف  ۀـنیابتملا  تازیمملا  نم  اهیف  ام  بسحب  ًاعاونأ  لقف  وأ  عیماجم  اهعزویو  اهزرفی  سنجلاب  تاـکراشتملا  ۀـظحالم  دـعب  هنا  يأ 
یلإ هفیرعت  دارملا  موـهفملا  تللح  کلذـب  تنکف  مسرلا ، تادرفم  ۀـصاخلا  سنجلا و  وأ  دـحلا ، تادرفم  لـصفلا  سنجلا و  ۀـیلمعلا  هذـه 

. هتادرفم
نکت ملف  بیرقلا ، هسنج  تفرع  لکشملا ، عون  تفرع  امل  رم ، لوأ ا? نم  تنک  اذإ  امیف  هانضرف  عبارلا  رودلا  یف  مدقتملا  مالکلا  نا  هیبنت :) )

. سنجلا کلذ  یف  هعم  ۀکرتشملا  عاون  نع ا? هتازیمم  نع  ثحبلل  الإ  ۀجاحب 
( ًالوأ  ) صحفت نأ  دبال  ۀفرعملا ، کل  لمکت  نأ  لج   ? کناف ریغ ، رهوج ال  ءاملا  نا  تفرع  نأک  یلاعلا  هسنج  طقف  تفرع  دق  تنک  ول  امأ 

یتح ۀقباسلا ، ۀیلیلحتلا  ۀیلمعلا  وحن  یلع  اهـصاوخ  وأ  اهلوصفب  ضعب  نع  اهـضعب  زییمتب  ۀطـسوتملا ، سانج  يأ ا? نم  لکـشملا  نأ  فرعتل 
. مسج يأ  داعبأ  وذ  رهوج  ءاملا  نأ  فرعن 

ۀیلیلحتلا ۀیلمعلا  کلتب  ًاثلاث )  ) صحفت مث  لئاس ، هنا  فرعنف  وه ، ۀـبیرقلا  سانج  يأ ا? نم  هفرعتل  يرخأ  ۀـیلیلحت  ۀـیلمعب  ًایناث )  ) صحفت مث 
وذ رهوج   ) ًالثم وحنلا  اذـه  یلع  ءاملا  فیرعت  كدـنع  فلأتیف  یح ، ءیـش  لک  ماوق  هنأب  وأ  ًالثم  یعونلا  هلقثب  يرخ  لـئاوسلا ا? نع  هزیمتل 

. بیرقلا سنجلا  یلع  ًارصتقم  یح ) ءیش  لک  ماوق  لئاس   ) لوقتف کلذ  نع  یفتکت  نأ  زوجیو  یح ) ءیش  لک  ماوق  لئاس  داعبأ 
فرعی نکی  مل  ۀلـسلستم و  سانج  تناک ا? اذإ  ناسن  اهیلإ ا? ءیجتلی  تالیلحت  ةدع  نع  ةرابع  یه  یتلا  لیلحتلا  نم  ۀلیوطلا  ۀقیرطلا  هذهو 

یلإ اـهعاجرا  نع  تـالوهجملا  رثـکأ  یف  اـنینغت  اـهانثرو  یتـلا  رـشبلا  تـالیلحت  نکلو  یلاـعلا . سنجلا  یف  ـالإ  لوهجملا  لوـخد  ثحاـبلا 
. هریغ نع  لوهجملا  هب  زاتمی  ام  هب  فرعنل  دحاو  لیلحتل  الإ  رثک  یلع ا? جاتحن  الف  ۀیلاعلا ، سانج  ا?

هادع ام  عیمج  نع  لکشملا  زیمتل  لیلجتلل  ةدحاو  ۀیلمع  الإ  يرجت  الف  طسوتملا ، وأ  یلاعلا  سنجلا  ۀفرعمب  ینغتست  نأ  کل  زوجی  هنأ  یلع 
. ًاصقان ًامسر  وأ  ًاصقان  ًادح  الإ  انیطعت  ۀیلمعلا ال  هذه  نأ  ریغ  طسوتملا ، وأ  یلاعلا  سنجلا  کلذ  یف  هعم  كرتشی  امم 

ۀیئانثلا ۀیقطنملا  ۀمسقلا  ۀقیرط 

فلتخت ریکفتلا  نم  يرخأ  ۀقیرط  یلإ  دمعت  نأ  کل  هعون ، ۀفرعم  رودو  لکـشملا  ۀهجاوم  رود  يأ  نیلو  نیرودلا ا? نم  ءاهتنالا  دعب  کنا 
. ۀقباسلا نع 

. لوهجملا زیمی  ام  جارختسال  ضعب  نع  اهضعب  اهزییمت  مث  سنجلا  کلذ  یف  ۀکرتشملا  دارف  یلإ ا? اهیف  ةرظنلا  تناک  ۀقباسلا  نإف 
ًازییمت لوهجملا  زیمی  امب  تابثالا  یفنو : تابثا  یلإ  ۀـیئانثلا  ۀـیقطنملا  ۀمـسقلاب  همـسقتف  هتفرع  يذـلا  سنجلا  یلإ  كرحتت  کناف  هذـه  امأ 

امإ لئاسلا  : ) لئاس هنا  فرع  يذـلا  ءاملا  لاثم  یف  لوقنف  بیرقلا ، سنجلا  فورعملا  ناک  اذإ  کلذ  و  هادـع . امب  یفنلا  و  ًایـضرع ، وأ  ًاـیتاذ 
. اهلک ثالثلا  تاکرحلا  کیدل  لصحتو  ماتلا  مسرلا  وأ  ماتلا  دحلا  کلذب  جرختستف  هریغ ، ) اما  نوللا و  میدع 

وأ ۀیتاذلا  تازیمملا  بسحب  همسقتف  ًالثم ، یلاعلا  سنجلا  ًالوأ  ذخأت  کناف  طسوتملا  وأ  یلاعلا  سنجلا  وه  هتفرع  يذلا  سنجلا  ناک  ول  امأ 
یف هب  انلثم  يذلا  وحنلا  یلع  ۀلفاسلا  عاون  یلإ ا? میسقتلا  لصی  نأ  یلإ  لو  میسقتلاب ا? هتلـصح  يذلا  طسوتملا  سنجلا  مسقت  مث  ۀیـضرعلا ،

. لیصفتلا یلع  لوهجملا  تایتاذ  عیمج  کلذب  فرعتف  بیترتلا  یلع  ۀمولعم  اهلک  لوصفلا  ریصت  اذهبو  رهوجلل  ۀیئانثلا  ۀمسقلا 

تانیرمت

ۀمسقلا فیرعتلا و  یلع 
: ناک نإ  أطخلا  هوجو  نم  اهیف  ام  نیبو  ۀیت ، تافیرعتلا ا? دقنا  ( 1)

ۀیذغم ۀلئاس  ةدام  نبللا : ضیبی و -  ناویح  رئاطلا : أ - 
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: ددعلا يرشب ز -  ناویح  ناسن : ا? ب - 
داحآ نم  ۀعمتجم  ةرثک 

دیفم لئاس  ءاملا : بلقلا ح -  یف  فذقی  رون  ملعلا : ج - 
رینم يوامس  مرج  بکوکلا : ءیش ط -  هفلخ  يذلا  مادقلا : د - 

: دوجولا ایاوزلا ي -  مئاق  یعابر  لکش  عبرملا : ه - 
نیعلا تباثلا 

ءزج یلع  هظفل  ءزج  لد  اـم   ) هنأـب بکرملا  فیرعتو  لـقعلا ، ) یف  ءیـشلا  ةروص  لوصح   ) هنأـب ملعلا  فیرعت  فـیرعتلا  عاوـنأ  يأ  نم  ( 2)
مأ ال. اهیف  ًاروکذم  سنجلا  ناک  اذإ  ام  نیبو  ءزج .) وه  نیح  هانعم 

(. بذکلا قدصلا و  لمتحی  لوق   ) هنأب ربخلا  فیرعتو  درفم ) لوق   ) اهنأب ۀملکلا  فیرعت  فیرعتلا  عاونأ  يأ  نم  ( 3)
: تافیرعت ةدعب  ۀملکلا  نویوحنلا  فرع  ( 4)

. درفم ینعمل  عضو  ظفل  أ - 
. درفم عوضوم  ظفل  ب - 

. درفم لوق  ج - 
. درفم د - 

. ناک نإ  اهدحأ  یف  للخلا  و  اهنسحأو ، اهالوأ  رکذاو  اهنیب ، نراقف 
و رودلا - ؟ هنم  مزلی  يرت  له  و  هداسف ؟ ۀهج  ۀیأ  نم  فرعت  له  نکلو  ًاعطق ، دـساف  فیرعتلا  اذـهف  دـلو ، ) هل  نم   ) هنأب انفرع ا?ب  ول  ( 5)

؟ کلذ للعت  نأ  عیطتست  لهف  مزلی  وأ ال  رودلا  هنم  مزلی  ناک  اذإ 
درطم و ریغ  فیرعت  هنا  لاقف  هسنج ، ) یف  عیاش  یلع  لد  ام   ) هنأب دـیقملل  لباقملا  قلطملا  ظفللا  فیرعت  یلع  نییلوص  ضعب ا? ضرتعا  ( 6)

لهـسی یمـسی  اذام  فیرعتلا  اذـه  نا  تققح  اذإ  تنأ  و  لاـمجالا . یلع  هساـسأ  نم  ضارتعـالا  اذـه  درل  قیرطلا  فرعت  لـهف  سکعنم ، ـال 
! نَّطفتف باوجلا ، کیلع 

نم اهریغ  دارفأ  نم  ةدحاو  ۀقیقح  دارفأ  زَّیمتت  اهب  ۀیلک  تافـص  عومجم  وأ  ۀفـص   ) هنأب لصفلا  فیرعت  قطنملل  ثیدـح  باتک  یف  ءاج  ( 7)
. فیرعتلا طورشو  لصفلا  فیرعت  یف  هتسرد  ام  ءوض  یلع  هیف  للخلا  هدوجو  رکذاو  هدقنا  دحاو .) سنج  یف  اهعم  ۀکرتشملا  قئاقحلا 

، ۀـسمخلا دـحأ  نم  نوکی  نأ  ّدـبال  لومحملا  نا  هدـنعو  تالومحملا ، )  ) اهیمـسی وطـسرأ  ناـک  ۀـسمخلا  تاـیلکلاب  اهیمـسن  یتلا  نإ  ( 8)
(. ناسن وه ا? رشبلا   ) لثم هیف  لخدی  هن ال  ، ? تالومحملا عاونأ  عیمج  يوتحت  ۀسمخلا ال  هذه  نأب  ثیدحلا  قطنملا  یفلؤم  ضعب  هضرتعاف 

. وطسرأ هیلإ  بهذ  ام  باوص  نیبو  هعاونأو .) لمحلا   ) ثحب یف  هتسرد  ام  ءوض  یلع  ضارتعالا ، اذه  نع  بیجت  نأ  بولطملاف 
ءوض یلع  هدقنا  دحاو .) نآ  یف  دحاو  ءیـش  یلع  ناقدصی  ناذللا ال  ناظفللا   ) امهنأب نیلباقتملا  نیظفللا  مدـقتملا  ضعبلا  اذـه  فرعو  ( 9)

. فیرعتلا طورشو  لباقتلا  ثحب  یف  هتسرد  ام 
. عبرملا ثلثملا و  درفملا و  ۀملکلا و  فیرعت  جارختسال  یلقعلا  لیلحتلا  ۀقیرطب  رکفت  فیک  ( 10)

. يرخأ عونلا  ةرات و  لصفلا  فیرعت  ۀیئانثلا  ۀیقطنملا  ۀمسقلا  ۀقیرطب  جرختسا  ( 11)
: کلذ یلع  لیلدلا  نایب  عم  ۀیت  ۀیلیصفتلا ا? تامسقلا  یف  ۀیئارقتسالا  نیبو  ۀیلقعلا  ۀمسقلا  نیب  قرف  ( 12)

. ءاتشو فیرخو  فیصو  عیبر  یلإ  ۀنسلا  لوصف  ۀمسق  أ - 
. ۀمتعو ءاشعو  لیصأو  رصعو  رهظو  یحضو  حبصو  رجف  یلإ  مویلا  تاقوأ  ۀمسق  ب - 

. رمأو عراضمو  ضام  یلإ  لعفلا  ۀمسق  ج - 
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. ۀفرعمو ةرکن  یلإ  مسالا  ۀمسق  د - 
. رورجمو بوصنمو  عوفرم  یلإ  مسالا  ۀمسق  ه - 

. ۀحاباو ۀهارکو  بابحتساو  ۀمرحو  بوجو  یلإ  مکحلا  ۀمسق  و - 
. مرحمو هورکمو  بحتسمو  بجاو  یلإ  موصلا  ۀمسق  ز - 

. ۀیعابرو ۀیثالثو  ۀیئانث  یلإ  ةالصلا  ۀمسق  ح - 
. دارفإو نارقو  عتمت  یلإ  جحلا  ۀمسق  ط - 

. رسکنمو نحنمو  میقتسم  یلإ  طخلا  ۀمسق  ي - 
. لق یلع ا? ۀسمخ  رتخاو  ماسق ، ضعبل ا? تافیر  ضعب  اهنم  جرختساو  ۀیئانث ، ۀمسق  یلإ  تامسقلا  هذه  نم  نکمی  ام  بلقا  مث 

لو ءزجلا ا? یهتنا 

اهماکحأو ایاضقلا  عبارلا : بابلا 

ایاضقلا  1

ۀیضقلا

(. بذکلا وأ  قدصلاب  هفصن  نأ  حصی  يذلا  ماتلا  بکرملا   ) هنأب ۀیضقلا  وأ  ربخلا  انفرعو  ۀیضقلا ، وه  ربخلا  نا  لو  بابلا ا? یف  مدقت 
فـصولا ن  ، ? ءاشنالا اهب  جرخی  ۀـصاخ )  ) فیرعتلا یقابو  ءاشنالا . ربخلا و  ماتلا ، یعون  لمـشی  بیرق ) سنج   ) وه ماـتلا ، بکرملا  اـنلوقو :

. ماتلا مسرلاب  فیرعت  فیرعتلا  اذهف  كانه ، هانلصف  امک  هب ، ۀصتخملا  ربخلا  ضراوع  نم  بذکلا  وأ  قدصلاب 
بذکلا وأ  قدصلاب  هفـصن  نأ  حصی  يذلا  ماتلا  بکرملا  یه  ۀیـضقلا  لوقنف : هتاذل ، )  ) ۀـملک هیلع  دـیزن  ًاقیقد  فیرعتلا  نوکی  نأ  لج  و?

. هتاذل
ضعب لمـشی  ربخلل  لو  فیرعتلا ا? نا  نظیف  لفاغ  مهوتی  دق  هناف  ةدئاف ، دیقلا  اذهلو  ءاشنالا . فیرعت  یف  هتاذل )  ) ۀـملک ةدایز  یغبنی  اذـکو 

. ًاعماج نوکی  الف  ءاشنالا  فیرعت  نم  ضعبلا  اذه  جرخیو  ًاعنام ، نوکی  الف  تاءاشنالا 
لاؤس ینغلا  لأس  وأ  هملعی ، ءیـش  نع  صخـش  مهفتـسا  ول  امک  بذـکلا ، قدـصلاب و  فصوت  دـق  تاءاشنالا  ضعب  نا  نظلا  اذـه  ببـسو 

ریقفلا و لـئاسلا  لـهاجلا و  مهفتـسملل  لوقن  تقوـلا  نیع  یف  و  بذـکلاب ، مهیمرن  ءـالؤه  ناـف  هل ، دـجاو  وـه  ًائیـش  ناـسنا  ینمت  وأ  ریقفلا ،
. نوقداص مه  نآ  سئایلا  دقافلا  ینمتملا 

. ءاشنالا ماسقأ  نم  ینمتلا  لاؤسلاب و  بلطلا  ماهفتسالا و  نأ  مولعملا  نم  و 
نع الإ  نوکی  لاؤسلا ال  و  لهج ، نع  الإ  نوکی  یقیقحلا ال  ماهفتـسالا  نا  دجن  اننا  نظلا ، اذه  عفتری  اههابـشأو  ۀـلثما  هذـه  انققد  اذإ  انکلو 

، سأیلا وأ  ۀجاحلا  وأ  لهجلا  نع  رابخلا  یلع  ۀـیمازتلالا  ۀـلالدلاب  لدـت  تاءاشنالا  هذـهف  سأی ، نادـقف و  نع  الإ  نوکی  ینمتلا ال  و  ۀـجاح ،
. ءاشنالا تاذ  ال  بذکلا ، وأ  قدصلاب  فوصوملا  وه  مازتلالاب  هیلع  لولدملا  ربخلا  نوکیف 

ن ( ، ? هتاذل  ) ۀملک فیـضن  سابتلالل ، ًاعفد  کلذب  حیرـصتلا  لج   ? نکلو تاءاشنالا ، هذـه  لمـشی  هسفن ال  دـح  یف  ربخلل  لوا  فیرعتلاف 
ۀیمازتلالا اهلیلادم  لج   ? لب اهتاذل ، فصولا  اذه  سیلف  بذکلا ، وأ  قدصلاب  تفصتا  نئل  ةروکذملا  تاءاشنالا  هذه 

ایاضقلا ماسقأ 
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( ۀیلمحلا  - ) 1
. دوسی لیخبلا ال  نمتؤمب ، سیل  بذاکلا  حودمم ، قدصلا  مرحم ، ابرلا  ندعم ، دیدحلا  لثم :

: دجن ۀلثم  هذه ا? قیقدتبو 
راصتخالابو توبثلا . داحتالا و  یفن  وأ  لوألل ، یناثلا  توبثو  نیفرطلا  داحتا  ۀبسنلا  هذه  ینعمو  امهنیب ، ۀبسنو  نافرط  اهل  اهنم  ۀیضق  لک  نأ 

: اهنأب ۀیلمحلا  فیرعت  حصیف  كاذ ) سیل  اذه   ) وأ كاذ ) اذه   ) نا اهانعم  لوقن :
هنع هیفن  وأ  ءیشل  ءیش  توبثب  اهیف  مکح  ام 

( ۀیطرشلا  - ) 2
. دوجوم راهنلاف  سمشلا  تقرشأ  اذإ  لثم :

. ًانیمأ ناک  ًامامت  ناسن  ناک ا? اذإ  سیلو 
. ًابکرم وأ  ًادرفم  نوکی  نأ  امإ  ظفللا  لثمو :

. ًارعاش وأ  ًابتاک  نوکی  نأ  امإ  ناسن  سیلو ا?
: دجن ایاضقلا  هذه  ۀظحالم  دنعو 

هسفنب ًاربخ  سمشلا ) تقرشأ   ) انلوق ناکل  ءازجلا ) ءاف   ) و اذإ )  ) الول لو  لاثملا ا? یفف  لص . ? اب ناتیضق  امهو  نافرط ، اهل  اهنم  ۀیضق  لک  نا 
ةدـحاو ۀیـضق  امهلعج  رخ  یلإ ا? امهدـحأ  بسنو  نیربخلا  نیب  ملکتملا  عمج  امل  نکلو  ۀـلثم ، یقاـب ا? اذـکه  و  دوجوم .) راـهنلا   ) اذـک و 

ًابکرم دـعی  هناف  تکـسو   … سمـشلا ) تقرـشأ   ) لاق ول  هناف  هیلع ، توکـسلا  حـصی  ًاربخ  امهنم  لک  نوک  نم  هیلع  اـناک  اـمع  اـمهجرخأو 
. بکرملا ثحب  یف  مدقت  امک  ًاصقان ،

لاصتالا ۀبسن  امإ  یه  لب  ایاضقلا ، نیب  داحتا  ن ال  ، ? ۀیلمحلاک داحتالا  توبثلا و  ۀبـسن  یه  تسیلف  لص ، ? اب نیربخلا  نیب  ۀبـسنلا  هذه  امأو 
یفن وأ  نیابتلا  لاصفنالا و  دـناعتلا و  ۀبـسن  اـما  و  نیلو ، نیلاـثملاک ا? کـلذ  یفن  وأ  لو  یلع ا?  یناـثلا  قیلعت  يأ  قیلعتلا ، و  بحاـصتلا ، و 

. نیریخ نیلاثملاک ا? کلذ 
: رومأ ةدع  جتنتسن  نأ  عیطتسن  مدقت  ام  عیمج  نمو 

(. اهدوجو وأ ال  يرخأو  ۀیضق  نیب  ۀبسن  دوجوب  اهیف  مکح  ام   ) اهنأب ۀیطرشلا  ۀیضقلا  فیرعت  لو :) (ا?
: ۀلصفنمو ۀلصتم  ۀیطرشلا :

: ۀبسنلا ن  ، ? ۀلصفنمو ۀلصتم  یلإ  مسقنت  ۀیطرشلا  نا  یناثلا :) )
(. ۀلصتملاب  ) ةامسملا یهف  نیلو ، نیلاثملاک ا? کلذ ، یفن  وأ  يرخ  یلع ا?  امهادحا  قیلعتو  نیتیضقلا  نیب  لاصتالا  یه  تناک  نإ   - 1

(. ۀلصفنملاب  ) ةامسملا یهف  نیریخ  نیلاثملاک ا? کلذ ، یفن  وأ  امهنیب  دانعلا  لاصفنالا و  یه  تناک  نإ  و   - 2
: ۀبلاسلا ۀبجوملا و 

: اهیف مکحلا  ن  ، ? ۀبلاسو ۀبجوم  یلإ ، مسقنت  ۀلصفنم ، وأ  ۀلصتم  وأ  ۀیلمح  تناک  ءاوس  اهماسقأ  عیمجب  ۀیضقلا  نا  ثلاثلا :) )
(. ۀبجوم  ) یهف لاصفنالا  وأ  لاصتالا  وأ  لمحلا  ۀبسنب  ناک  نإ   - 1

(. ۀبلاس  ) یهف لاصفنالا  وأ  لاصتالا  وأ  لمحلا  بلسب  ناک  نإ  و   - 2
نکلو لاصفنالا ، بلس  وأ  لاصتالا  بلس  وأ  لمحلا  بلس  اهن  ، ? ۀلـصفنم وأ  ۀلـصتم  وأ  ۀیلمح  یمـست  نأ  ۀبلاسلا  قح  نم  سیلف  اذه  یلعو 

. اهمساب تیمس  ۀبجوملاب  اهل  اههیبشت 
همدعو توبثلا  نع  ۀیماهفتسالا  فیک )  ) لأسی ب هن  ( ، ? ۀیضقلا فیک   ) بلسلا باجیالا و  یمسیو 
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ۀیضقلا ءازجأ 

: ۀیلمحلا یفف  ءازجأ ، ۀثالث  ۀیضق  لک  یفف  هیلعو  ۀبسنو ، نافرط  اهل  ۀیضق  لک  نإ  انلق :
(. ًاعوضوم  ) یمسیو هیلع ، موکحملا  لو : فرطلا ا?

(. ًالومحم  ) یمسیو هب ، موکحملا  یناثلا : فرطلا 
( ۀطبار  ) یمسی اهیلع  لادلا  و  ۀبسنلا :

: ۀیطرشلا یفو 
( ًامدقم  ) یمسی لو : فرطلا ا?
(. ًایلات  ) یمسی یناثلا : فرطلاو 

(. ۀطبار  ) یمسی ۀبسنلا : یلع  لادلاو 
ًامدـقم اهنم  تئـش  ایأ  لعجت  نأ  کل  نإف  ۀلـصتملاک ، عبطلاب  ةزیمتم  ریغ  اهن  ، ? ًایلاتو ًامدـقم  یمـست  نأ  ۀلـصفنملا : فارطأ  قح  نم  سیلو 

ۀبجوملا مساب  ۀـبلاسلا  تیمـس  امک  اهل ، ًاعبت  ۀلـصتملا  یلع  فطعلا  وحن  یلعف  کلذـب  تیمـس  امنإ  نکلو  اهیف ، ینعملا  توافتب  و ال  ًایلاتو ،
. ۀلصفنملا وأ  ۀلصتملا  وأ  ۀیلمحلا 

عوضوملا رابتعاب  ۀیضقلا  ماسقأ 

. ةروصحمو ۀلمهمو ، ۀیعیبطو ، ۀَّیصخش ، ۀیلمحلا :
ۀیئزجو ۀّیلک  ةروصحملا :

: لوقنف ۀیطرشلا ، میسقتب  هعبتن  مث  ۀیلمحلل ، عوضوملا  رابتعاب  میسقتلاب  ئدتبن 
: ًایلک وأ  ًایقیقح  ًایئزج  نوکی  نأ  امإ  عوضوملا  ? ن  ناونعلا یف  ةروکذملا  ۀعبر  ماسق ا? یلإ ا? عوضوملا  رابتعاب  ۀیلمحلا  مسقنت 

ۀمـصاع دادغب  عبارلا . نرقلا  ددجم  دیفملا  خیـشلا  هللا . لوسر  دـمحم  لثم : ۀـصوصخم )  ) و ۀیـصخش )  ) ۀیـضقلا تیمـس  ًایئزج  ناک  نإف  أ - 
. ریخب رشبی  رصعلا ال  اذه  رعاشب . سیل  وه  ملاع . تنأ  قارعلا .

: هناف صوصخم ، مساب  هیلع  ۀلمتشملا  ۀیضقلا  ۀلاح -  لک  یف  یمست -  تالاح  ثالث  هیفف  ًایلک ، ناک  نإ  و  ب - 
عوجر ریدقت  حصی  هجو ال  یلع  هدارفأ ، نع  رظنلا  ضغ  عم  یلک  وه  امب  یلکلا  عوضوملا  سفن  یلع  ۀیضقلا  یف  مکحلا  نوکی  نأ  امأ   - 1

. لصف قطانلا  عون . ناسن  ا? لثم : ۀیلک ، یه  ثیح  نم  ۀـعیبطلا  سفن  یلع  اهیف  مکحلا  ن  ( ، ? ۀـیعیبط  ) یمـست ۀیـضقلاف  دارف ، یلإ ا? مکحلا 
سیل درفلا  ن  ، ? عوضوملا دارفأ  یلإ  هعاجرا  حصی  ۀلثم ال  هذه ا? یف  مکحلا  نا  يرت  کناف  اذکهو ، ۀصاخ …  کحاضلا  سنج . ناویحلا 

. ۀصاخ ًاسنج و ال  ًالصف و ال  ًاعون و ال 
ًاناونع یلعج  یلکلا  و  دارف ، یلإ ا? ًاـعجار  ۀـقیقحلا  یف  مکحلا  نوکی  نأـب  هدارفأ ، ۀـظحالمب  یلکلا  یلع  اـهیف  مکحلا  نوکی  نأ  اـما  و   - 2

: لثم عوضوملا ، دارفأ  ۀـیمک  نایب  لامهال  ۀـلمهم )  ) یمـست ۀیـضقلاف  اهـضعب ، اهعیمج و ال  ال  دارف ، ۀـیمک ا? هیف  نیبی  مل  هنأ  الإ  اهل ، ةآرمو 
. بذکی نمؤملا ال  لذعلا . ۀعرس  لدعلا  نم  سیل  مهمداخ . موقلا  سیئر  رسخ . یف  ناسن  ا?
. ماع ریغ  وأ  عوضوملا  تحت  ام  عیمجل  ماع  مکحلا  نأ  یلع  ۀلالد  ۀلثم  هذه ا? یف  سیل  هناف 

بجوی نیونتلا  لاخداو  ۀکرشو  ًامیمعت  بجوی  ماللا  فل و  لاخدا ا? ناک  نإف  : » ۀلمهملا نایب  دعب  تاراشالا  یف  سیئرلا  خیشلا  لاق  هیبنت ) )
قحلا … و  اهریغب .» اهطلاخن  وحنلا و ال  ۀعانصلف  کلذ  یف  قحلا  اما  و  يرخأ . ۀغل  یف  کلذ  بلطیلو  برعلا ، ۀغل  یف  ۀلمهم  الف  ًاصیصخت ،
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یلع ۀلالد  نود  نم  اهقیداصم ، یف  اهدوجو  ثیح  نم  ۀعیبطلا  سفن  یلإ  اهب  راشیف  ۀقیقحلل ، ماللا  تناک  اذإ  برعلا  ۀغل  یف  ۀلمهملا  دوجو 
وحنلا بتک  یلإ  هیف  عجری  رمأ  اذه  و  لاوح . نئارق ا? نم  کلذ  مهفیو  مومعلا . دـیفت  اهناف  سنجلل  تناک  اذإ  معن  ضعبلا . وأ  عیمجلا  ةدارإ 

. ۀغالبلا مولعو 
، ًاـضعب وأ  ًاـعیمج  اـمإ  ۀیـضقلا ، یف  ۀـنیبم  هدارفأ  ۀـیمک  نکلو  ۀـقباسلاک ، هدارفأ ، ۀـظحالمب  یلکلا  یلع  اـهیف  مکحلا  نوـکی  نأ  اـما  و   - 3

: یلإ دارف  ۀیمک ا? ۀظحالمب  مسقنت  یه  و  ًاضیأ . ةرَّوسم )  ) یمستو ةروصحم )  ) یمست ۀیضقلاف 
یف ام  عفانب . لهجلا  نم  ءیـش  ال  مرحم . ابر  لک  رهاط . ءام  لک  موصعم . مامإ  لـک  لـثم : دارف ، عیمج ا? یلع  مکحلا  ناـک  اذإ  ۀـیلک :)  - ) أ

. راید رادلا 
تـصرح ول  سانلا و  رثکأ  ام  و  روکـشلا . يدابع  نم  لیلق  نوبذـکی . سانلا  ضعب  لثم : دارف ، ضعب ا? یلع  مکحلا  ناک  اذإ  ۀـیئزج :)  - ) ب

تالکأ تعنم  ۀلکأ  بر  ًاملاع . ناسنإ  لک  سیل  نینمؤمب .
تاروصحملاب الإ  رابتعا  ال 

: نایبلا یلإ  جاتحی  ام  اذه  و  ماسق . یقاب ا? نم  اهریغ  نود  تاروصحملا ، یه  اهب ، دتعیو  یقطنملا ، اهنع  ثحبی  یتلا  ةربتعملا  ایاضقلا 
. اهیف مومع  یتلا ال  ۀیصخشلا  ایاضقلا  یف  اهل  نأش  الف  ۀماع ، نیناوق  قطنملا  لئاسم  نألف  ۀیصخشلا ، )  ) امأ

نم وه  امب  موهفملا  سفن  یلع  انلق  امک  مکحلا  امناو  ۀماع ، ةدعاق  نینقت  هیف  سیل  اهیف  مکحلا  ن  ، ? ۀیصخشلا مکحب  یهف  ۀیعیبطلا ، )  ) امأو
. هدارفأب ساسم  هل  نوکی  نأ  ریغ 

. عونب سیل  هدارفأ  نم  الک  ن  . ? هیف مومع  ال  عون ) ناسن  ا?  ) لاثم یف  ناسن  ناف ا? هیف ، مومع  یصخشلا ال  ینعملاک  رابتعالا  اذهب  وه  و 
نود اهـضعب  یلإ  عجری  نأ  زوجیو  دارف  عیمج ا? یلإ  عجری  نأ  زوـجی  اـهیف  مکحلا  ? ن  کـلذ و  ۀـیئزجلا ، ةوـق  یف  یهف  ۀـلمهملا ، )  ) اـمأو

بجی موق  سیئر  لک  نا  لمتحت  کناف  دارف ، ۀیمک ا? ۀیضقلا  هذه  یف  نیبی  مل  اذإ  هناف  مهمداخ ، ) موقلا  سیئر  : ) لوقت امک  رخ ، ضعبلا ا?
هموق نع  ًاینغتسم  سیئر  نوکی  دقف  موق ، سیئر  هیلع  قدصی  نم  لکل  ماع  ریغ  لئاقلا  نم  مکحلا  اذه  ناک  امبرو  هموقل . مداخک  نوکی  نأ 
عقاولا یف  ناـک  اذإ  مکحلا  ن  ( ، ? مهل مدـخک  مهموقل  ءاـسؤرلا  ضعب   ) قدـصی نیریدـقتلا  ـالک  یلع  و  مهنم . ةدمتـسم  هتوق  نوکت  ـال  ذإ 

. ضعبلا یلع  مکح  دقف  ضعبلل ، عقاولا  یف  ناک  اذإ  و  هنع . توکسم  وهف  رخ  ضعبلا ا? امأ  ًاعطق  مکحلا  اذه  هل  ضعبلا  نإف  لکلل ،
یقابلا ضعبلا  یلإ  رظن  نود  نم  دارف  ضعب ا? یلع  اهیف  مکح  ام  الإ  ۀـیئزجلاب  ینعن  ـال  و  ًاـعطق . نیریدـقتلا  ـالک  یلع  ۀـقداص  ۀـیئزجلا  نذإ 

. همعی مکحلا ال  نأ  یلع  لیلدت  الف  رخ  ضعبلا ا? نع  ۀتکاس  اهن  ، ? ۀـقداص یهف  ناویح ، ) ناسن  ضعب ا?  ) تلق اذإ  کناف  تابثا . یفنب و ال 
. ۀیضقلا یف  هنع  توکسم  هنکلو  ًاناویح  ًاضیأ  عقاولا  یف  یقابلا  ضعبلا  ناک  نإ  ناویح و  ناسن  ضعب ا? نا  کش  و ال 

ایاضقلا تقترا  اهفیک ، ۀیـضقلا )(  مک )  ) عم یعور  اذإف  ۀیئزج  وأ  ۀـیلک  تناک  ءاوس  ۀـصاخ  تاروصحملا  یه  ةربتعملا  ایاضقلا  تناک  اذإو 
. ۀیئزجلا ۀبلاسلا  ۀیئزجلا . ۀبجوملا  ۀیلکلا . ۀبلاسلا  ۀیلکلا . ۀبجوملا  عاونأ : ۀعبرأ  یلإ  ةربتعملا 

هظافلأ روسلا و 
ایاضقلا هذه  تیمـس  اذلو  اهرـصحیو . اهدحی  يذلا  دلبلا  روسب  هل  ًاهیبشت  ۀیـضقلا ) روس   ) عوضوملا دارفأ  ۀـیمک  یلع  لادـلا  ظفللا  یمـسی 

: اهب صاخ  روس  عبر  تاروصحملا ا? نم  لکلو  ةروسم .)  ) و ةروصحم ) )
عیمجل لومحملا  توبث  یلع  لدـت  یتلا  ظافل  نم ا? اهریغ  یلإ  قارغتـسالا …  مال  ۀـفاک . ۀـماع . عیمج . لک . ۀـیلکلا :) ۀـبجوملا  روس   - ) 1

. عوضوملا دارفأ 
عیمج نع  لومحملا  بلـس  یلع  ۀلادلا  ظافل  نم ا? اهریغ  یلإ  یفنلا …  قایـس  یف  ةرکنلا  دـحاو . ال  ءیـش . ال  ۀـیلکلا :) ۀـبلاسلا  روس   - ) 2

. عوضوملا دارفأ 
. عوضوملا دارفأ  ضعبل  لومحملا  توبث  یلع  لدی  امم  اهریغ  یلإ  املق …  امبر . لیلق . ریثک . دحاو . ضعب . ۀیئزجلا :) ۀبجوملا  روس   - ) 3
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دارفأ ضعب  نع  لومحملا  بلـس  یلع  لدـی  امم  اهریغ  وأ  لک …  ام  لک . سیل  سیل . ضعب …  ضعب . سیل  ۀـیئزجلا :) ۀـبلاسلا  روس   - ) 4
. عوضوملا

: یلی امک  صاخ  زمرب  ۀیضق  لک  روسل  زمرن  راصتخالل  ًابلطو 
ۀیلکلا ۀبجوملل  لک :) )

ۀیلکلا ۀبلاسلل  (ال :)
(: (ع

. ۀیئزجلا ۀبجوملل 
ۀیئزجلا ۀبلاسلل  (س :)

: یلی امک  عبر  تاروصحملا ا? زومر  نوکیف  ح )  ) فرحب لومحمللو  ب )  ) فرحب عوضوملل  ًامئاد  انزمر  اذإو 
ۀیلکلا ۀبجوملا  لک ب ح … 

ۀیلکلا ۀبلاسلا  ال ب ح … 
ۀیئزجلا ۀبجوملا  ع ب ح … 
ۀیئزجلا ۀبلاسلا  س ب ح … 

ۀیطرشلا میسقت 

ةروصحمو ۀلمهمو ، ۀیصخش ، یلإ 
راـبتعاب ـال  نکلو  میـسقتلا ، کـلذ  هبـشی  میـسقت  ۀیطرـشللو  اـهعوضوم . راـبتعاب  ۀـقباسلا  ۀـعبر  ماـسق ا? یلإ ا? مسقنت  ۀـیلمحلا  نا  اـنظحال 

. دانعلا وأ  مزالتلا  اهیف  عقی  یتلا  نامز  ? او لاوح  رابتعاب ا? لب  اهل ، عوضوم  ذإ ال  عوضوملا ،
رابتعاب الإ  نوکت  یتلا ال  ۀیعیبطلا  اهماسقأ  نم  سیل  و  ةروصحم . ۀـلمهم ، ۀیـصخش ، طقف : ماسقأ  ۀـثالث  یلإ  رابتعالا  اذـهب  ۀیطرـشلا  مسقنتف 

. نهذلا یف  دوجوم  موهفم  وه  امب  عوضوملا 
. کلذک نیعم  لاح  وأ  یصخش ، نیعم  نمز  یف  امهیفن ، وأ  یفانتلا ، وأ  لاصتالاب ، اهیف  مکح  ام  یه  و  ۀیصخشلا :)  - ) 1

هنإف ًارضاح ا?ن  سردملا  ناک  اذإ  سیل  رادلا . نم  جرخأ  الف  مویلا  ءامسلا  ترطم  اذإ  هیلع . ملسأ  الف  ًابضاغ  یلع  ءاج  نإ  ۀلـصتملا -  لاثم 
. سردلاب لوغشم 

نوکی نأ  امإ  سیل  ًاظقیتسم . وأ  ًامئان  تیبلا  یف  وه  دیز و  نوکی  نأ  اما  و  ۀـیناثلا . وأ  ةدـحاولا  ۀـعاسلا ا?ن  نوکت  نأ  امإ  ۀلـصفنملا -  لاثم 
. سردلا یف  وأ  ًافقاو  ۀسردملا  یف  وه  بلاطلا و 

وأ نامز  ? او لاوح  مومع ا? یلإ  رظن  نود  نم  ام ، نامز  وأ  لاح  یف  اـمهعفر  وأ  یفاـنتلا  وأ  لاـصتالاب  اـهیف  مکح  اـم  یه  و  ۀـلمهملا :)  - ) 2
. امهصوصخ

. ًادومحم ناک  ًابذاک  ناسن  ناک ا? اذإ  سیل  ۀساجنلا . ةاقالمب  لعفنی  الف  ًارک  ءاملا  غلب  اذإ  ۀلصتملا -  لاثم 
. ًابهذ وأ  ًاندعم  ءیشلا  نوکی  نأ  امإ  سیل  ۀبلاس . وأ  ۀبجوم  نوکت  نأ  امإ  ۀیضقلا  ۀلصفنملا -  لاثم 

: ۀیلمحلاک نیمسق  یلع  یه  ًاضعب و  وأ  ًالک  هتاقوأو  مکحلا  لاوحأ  اهیف  نُِّیب  ام  یه  و  ةروصحملا :)  - ) 3
. تاقو وأ ا? لاوح  عیمج ا? لمشی  اهیف  هعفر  وأ  مکحلا  تابثا  ناک  اذإ  یه  و  ۀیلکلا :)  - ) أ

یلع ًاروبص  ناسن  ناک ا? اذإ  ۀتبلا  سیل  وأ  ًادبأ ، سیل  ةداعسلا . لیبس  ۀکلاس  تناک  ۀلیضفلا  یلع  ۀصیرح  ۀم  تناک ا? املک  ۀلصتملا -  لاثم 
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. هلامعأ یف  قفوم  ریغ  ناک  دئادشلا 
ًالباق وأ  ًاجوز  حیحـصلا  ددعلا  نوکی  نأ  امإ  ۀتبلا  سیل  وأ  ًادبأ ، سیل  ًادرف . وأ  ًاجوز  حیحـصلا  ددـعلا  نوکی  نأ  امإ  ًامئاد  ۀلـصفنملا -  لاثم 

. نینثا یلع  ۀمسقلل 
. تاقو ? او لاوح  نم ا? نیعم  ریغ  ضعب  یف  صتخی  اهیف  هعفر  وأ  مکحلا  تابثا  ناک  اذإ  ۀیئزجلا :)  - ) ب

. هلامعأ یف  ًاحجان  ناک  ًامزاح  ناسن  ناک ا? املک  سیل  و  ًادیعس . ناک  ًاملاع  ناسن  ناک ا? اذإ  نوکی  دق  ۀلصتملا -  لاثم 
دق ال فوقولا .) هنکمی  ذإ ال  ًالثم  ةرایـسلا  یف  نوکی  ام  دنع  کلذو   ) ًاسلاج وأ  ًایقلتـسم  ناسن  نوکی ا? نأ  امإ  نوکی  دـق  ۀلـصفنملا -  لاثم 

(. ًابصتنم فوقولا  هنکمی  ام  دنع  کلذو   ) ًاسلاج وأ  ًایقلتسم  ناسن  نوکی ا? نأ  امإ  نوکی 
ۀیطرشلا یف  روسلا 

نم لـکلو  اهـصوصخ . وأ  ناـمز  ? او لاوح  مومع ا? یلع  هتلالدـف  ۀیطرـشلا  یف  اـمأ  عوضوملا . دارفأ  ۀـیمک  یلع  لدـی  ۀـیلمحلا  یف  روـسلا 
: ۀیلمحلاک اهب  صتخی  روس  عبر  تاروصحملا ا?

. ۀلصفنملا یف  ًامئادو ، ۀلصتملا . یف  اهوحنو ، یتم . امهم . املک . ۀیلکلا :) ۀبجوملا  روس   - ) 1
. ۀلصفنملا ۀلصتملا و  یف  ۀتبلا . سیل  ًادبأ . سیل  ۀیلکلا :) ۀبلاسلا  روس   - ) 2

. امهیف نوکی ، دق  ۀیئزجلا :) ۀبجوملا  روس   - ) 3
. ۀصاخ ۀلصتملا  یف  املک ، سیل  و  امهیف . نوکی ، دق ال  ۀیئزجلا :) ۀبلاسلا  روس   - ) 4

ۀیلمحلا تامیسقت 

: دیهمت
ةروصحملا و  ةروصحمو ، ۀلمهمو  ۀیعیبطو  ۀیـصخش  یلإ  عوضوملا  رابتعابو  ۀـبلاسو ، ۀـبجوم  یلإ  فیکلا  رابتعاب  مسقنت  ۀـیلمحلا  نا  مدـقت 

. مدقت امک  ۀلمجلا  یف  اهیف  ۀیطرشلا  اهکراشت  تامیسقت  هذه  و  ۀیئزجو . ۀیلک  یلإ 
اهمیـسقتو ۀبجوملا . یف  اهعوضوم  دوجو  رابتعاب  ًالوأ )  ) اهمیـسقت یهو : ۀـیلمحلاب ، ۀـصاخلا  تامیـسقتلا  نع  لصفلا  اذـه  یف  ثحبن  ?ن  او

ۀثالث تامیسقت  هذهف  ۀبسنلا . ۀهج  رابتعاب  ًاثلاث )  ) اهمیسقتو امهلودعو . لومحملا  عوضوملا و  لیصحت  رابتعاب  ًایناث ) )
. ۀیقیقحلا ۀیجراخلا . ۀینهذلا .  - 1

یف عوضوملا  نا  يأ  هل ، تبثملا  توبثل  عرف  ءیـشل  ءیـش  توبث  نأ  کش  و ال  ءیـشل . ءیـش  توبث  تداـفأ  اـم  یه  ۀـبجوملا  ۀـیلمحلا  نإ 
امک ءیـش ، هل  تبثی  نأ  نکمأ  امل  ًادوجوم  نوکی  نأ  ـالول  ذإ  هل ، لومحملا  توبث  ضرف  لـبق  ًادوجوم  ضرفی  نأ  بجی  ۀـبجوملا  ۀـیلمحلا 

. مایقلا هل  تبثی  کلذ  عم  و  دوجوم ، ریغ  مئاق ) دیعس   ) لثم یف  دیعس  نوکی  نأ  نکمی  الف  شقنلا .) مث  شرعلا   ) لثملا یف  نولوقی 
قدـصت  ) اولاق اذـلو  ءیـش . لک  هنع  بلـسی  نأ  لبقی  مودـعملا  ن  ، ? اهعوضوم دوجو  یعدتـست  اهناف ال  ۀـبلاسلا  کـلذ  نم  سکعلا  یلعو 

ملف دجوی  مل  هن  «، ? اذکهو ملکتی …  مل  منی و  مل  برـشی و  مل  لکأی و  مل  میرم  نب  یـسیع  بأ   » وحن قدصیف  عوضوملا .) ءافتناب  ۀـبلاسلا 
(. عوضوملا ءافتناب  ۀبلاس   ) ۀبلاسلا هذه  لثمل  لاقیف  ًاعطق ، ءایش  هذه ا? لک  هل  تبثت 

. ۀبذاک تناک  الإو  اهقدص  یف  اهعوضوم  دوجو  ضرف  نم  ّدبال  ۀبجوملا  نا  نایبلا  اذه  نم  دوصقملاو 
: اهعوضوم دوجو  نکلو 

ناف دوجولا . نکمم  توقای  لبج  لک  نیلثملا . عامتجال  ریاغم  نیضیقنلا  عامتجا  لک  لثم : ۀینهذ )  ) یمـستف طقف  نهذلا  یف  نوکی  ةرات   - 1
. نهذلا یف  امهل  تباث  مکحلا  نکلو  جراخلا ، یف  نیدوجوم  ریغ  توقایلا  لبجو  نیضیقنلا  عامتجا  موهفم 
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ۀنمز دـحأ ا? یف  هنم  ۀـققحملا  ةدوجوملا  دارف  صوصخ ا? ۀیـضقلا  یف  ظحالی  هجو  یلع  جراخلا  یف  اهعوضوم  دوجو  نوکی  يرخأو   - 2
: وحن ۀثالثلا 

. دجم ۀـسردملا  یف  بلاط  لک  تمدـه . دـلبلا  یف  مادـهنالل  ۀـلئاملا  رودـلا  ضعب  حالـسلا . لمح  یلع  بّردـم  رکـسعملا  یف  يدـنج  لک 
(. ۀیجراخ  ) هذه ۀیضقلا  یمستو 

ضرفی املکف  ًاـعم ، دوجولا  ةردـقملا  دوجولا و  ۀـققحملا  دارف  یلع ا? مکحلا  نا  ینعمب  عقاولا ، رم و  سفن ا? یف  هدوجو  نوکی  ۀـثلاثو   - 3
. مکحلا هلمشیو  عوضوملا  یف  لخاد  وهف  ًالصأ  دجوی  مل  نإ  هدوجو و 

: وحن
. رهاط ءام  لک  یلاعلا . میلعتلل  لباق  ناسنا  لک  ۀیوازلا . مئاق  ثلثملا  ضعب  نیتمئاق . يواسی  هایاوز  عومجم  ثلثم  لک 

لخدت دوجولا ) ةردقم  اهنکلو  ۀمودعم  وأ  لعفلاب  ةدوجوم  تناک  ءاوس   ) دارفأ نم  عوضوملل  ضرفی  ام  لک  نا  ۀلثم  هذه ا? یف  يرت  کناف 
(. ۀیقیقح  ) هذه ۀیضقلا  یمستو  اهدوجو . دنع  همکح  اهل  نوکیو  هیف 

ۀلصحملا ۀلودعملا و   - 2
ۀفـص وأ  دسأ . دمحم . ناسنا . لثم : دوجوم ، ءیـش  یلع  لدی  يأ  حتفلاب ، ًالـصحم )  ) ًائیـش نوکی  دق  اهلومحم  وأ  ۀیلمحلا  ۀیـضقلا  عوضوم 

. ملعتی میرک . لداع . ملاع . لثم : ۀیدوجو 
ال لثم : لومحملا  وأ  عوضوملا  نم  ًاءزج  نوکی  هجو  یلع  بلـسلا  فرح  هیلع  ًالخاد  يأ  ًالودـعم  ًائیـش  اهلومحم  وأ  اهعوضوم  نوکی  دـقو 

. ریصب ریغ  میرک . ال  ملاع . ال  ناسنإ .
. ۀلودعمو ۀلصحم  نیمسق : لإ  مسقنت  امهلودعو ، لومحملا  عوضوملا و  لیصحت  رابتعاب  ۀیضقلاف  هیلعو 

ًاـضیأ یمـستو  ًایقن . سیل  ءاوهلا  یقن . ءاوهلا  لثم : ۀـبلاس  وأ  ۀـبجوم  تناک  ءاوس  ًالـصحم  اهلومحمو  اهعوضوم  ناـک  اـم  ۀلـصحملا :)  - ) 1
(. نیفرطلا ۀلصحم  )

ۀلودعم وأ  عوضوملا  ۀلودعم  یمـستو  ۀبلاس . وأ  ۀبجوم  تناک  ءاوس  ًالودـعم ، امهالک  وأ  اهلومحم  وأ  اهعوضوم  ناک  ام  ۀـلودعملا :)  - ) 2
: رخ فرطلا ا? ۀلـصحم  نیفرطلا : دحأ  ۀلودعمل  لاقیو  امهیلک . وأ  اهیفرط  دـحأ  یلع  لودـعلا  لوخد  بسح  نیفرطلا  ۀـلودعم  وأ  لومحملا 

. لومحملا وأ  عوضوملا 
. ةایحلا یف  قفخم  ریغب  وه  سیل  دجم  ریغ  لک  يأرلا . بئاص  ریغ  وه  ملاع  لک ال  نیفرطلا : ۀلودعم  لاثم 

. دیعسب سیل  ملاعلا  ریغ  ناهتسم . ملاعلا  ریغ  لومحملا : ۀلصحم  وأ  عوضوملا  ۀلودعم  لاثم 
هیبنت

: لومحملا ۀلصحم  ۀبلاسلا  نع  لومحملا  ۀلودعم  زاتمت 
نم ًاءزج  ۀـلودعملا  یف  بلـسلا  نوکی  يأ  بلـسلا ، لـمح  لوـمحملا  ۀـلودعمبو  لـمحلا ، بلـس  ۀـبلاسلاب  دوـصقملا  ناـف  ینعملا : یف   - 1

. عوضوملا یلع  بولسم  وه  امب  بولسملا  لمحیف  لومحملا 
فرح لبق  اهیف  ۀـطبارلا  لعجت  ۀـلودعملا  و  لمحلا ، بلـس  یلع  لدـتل  بلـسلا  فرح  دـعب  اهیف  ۀـطبارلا  لعجت  ۀـبلاسلا  ناف  ظـفللا : یف   - 2

. بلسلا لمح  یلع  لدتل  بلسلا 
. ۀلودعملا یف  ریغ )  ) وأ ال )  ) ۀبلاسلا و یف  سیل )  ) لمعتست ًابلاغو 

تاهجوملا  - 3
: ۀیضقلا ةدام 

(. ۀیلقعلا ۀمسقلاب   ) ثالث تالاح  يدحا  نم  رم  سفنو ا? عقاولا  یف  ولخت  هیف ال  ۀبسنلاف  عوضوم ، یلإ  بسن  اذإ  لومحم  لک 
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، ۀـعبر یلإ ا? ۀبـسنلاب  جوزلاک  هنع ، هبلـس  عنتمی  هجو  یلع  اهل ، هموزلو  عوضوملا  تاذـل  لومحملا  توبث  ةرورـض  هانعمو : بوجولا .)  - ) 1
لثم عوضوملا ، تاذ  نع  جراخ  رم   ? هموزل ناک  ام  هب  جرخی  عوضوملا ) تاذـل   ) انلوق و  جوز . اهنأب  فصتت  نأ  بجی  اهتاذـل  ۀـعبر  نإـف ا?

. ضر ? اب هتقالعو  کلفلا  عضو  ببسل  لب  هتاذل ، اهموزل ال  نکلو  هل ، ۀمزال  اهناف  رمقلل ، ۀکرحلا  توبث 
نیـضیقنلا ناف  نیـضیقنلا ، یلإ  ۀبـسنلاب  عاـمتجالاک  هنع ، هبلـس  بجیف  عوضوملا  تاذـل  لومحملا  توبث  ۀلاحتـسا  هاـنعمو : عاـنتمالا .)  - ) 2

. اعمتجی نأ  زوجی  امهتاذل ال 
نع عنتمی  ریکفتلا  ناف  مئانلا ، نع  ریکفتلا  بلـس  لثم  عوضوملا ، تاذ  نع  جراخ  رم   ? هعانتما ناک  ام  هب  جرخی  عوضوملا ) تاذـل  : ) اـنلوقو

. یعولل دقاف  هن   ? لب هتاذل ، نکلو ال  مئانلا .
عانتمالا و  باجیالا ، ةرورـض  بوجولا  نأ  یف  ناقرتفیو  مکحلا ، ةرورـض  یف  ناـکرتشی  عاـنتمالا  بوجولا و  نا  مدـقت  اـمم  مهفی  هیبنت - ) )

. بلسلا ةرورض 
نیترورـضلا نا  يأ  ًاعم ، بلـسلا  باـجیالا و  زوجیف  عنتمی ، ـال  و  عوضوملا ، تاذـل  لومحملا  توبث  بجی  ـال  هنأ  هاـنعمو : ناـکمالا .)  - ) 3

هنع ربعی  اذلو  ۀکلملا ، مدـعلا و  لباقت  نیترورـضلا  لباقی  ًایمدـع  ینعم  ناکمالا  نوکیف  ًاعم ، ناتبولـسم  بلـسلا  ةرورـضو  باجیالا  ةرورض 
. ۀیضقلل بلسلا  فرطو  باجیالا  فرط  يأ  ًاعم ، ) نیفرطلا  نع  ةرورضلا  بلس  وه   ) مهلوقب

صاخلا ناکمالا  نم  معأ  وه  يذلا  ماعلا ) ناکمالا   ) لباقم یف  یقیقحلا ) ناکمالا   ) وأ صاخلا ) ناکمالا  : ) هل لاقیو 
: ماعلا ناکمالا 

ةدحاو ال ةرورض  بلس  نکلو  ةرورضلا ، بلـس  هانعم  ًاضیأ  وهف  بلـسلا  وأ  باجیالا  ةرورـض  نیترورـضلا  يدحا  لباقی  ام  هنم : دوصقملاو 
فرط نا  هانعمف  بلسلا ) ةرورض   ) بلس ناک  اذإ  و  نکمم ، بلـسلا  فرط  نا  هانعمف  باجیالا ) ةرورـض   ) بلـس ناک  اذإف  ًاعم ، نیترورـضلا 

. نکمم باجیالا 
نکمم ءیـشلا  اذـه  لیق : اذإ  و  ۀبولـسم ، عانتمالا ) یهو   ) بلـسلا ةرورـض  نا  لقف  وأ  عنتمی  هنا ال  يأ  دوجولا  نکمم  ءیـشلا  اذـه  لیق : ولف 

. ۀبولسم بوجولا ) یهو   ) باجیالا ةرورض  نا  لقف  وأ  بجی ، هنا ال  يأ  مدعلا 
: مهلوقب ۀفسالفلا  هنع  ربع  اذلو 

اذـه و  نوکی . دـق ال  ةرورـضلا و  بولـسم  نوکی  دـقف  قفاوملا ، فرطلا  نع  توکـسلا  عم  يأ  لـباقملا ) فرطلا  نع  ةرورـضلا  بلـس  وه  )
. مهتاریبعت یف  لوادتملا  سانلا و  ۀماع  دنع  هلامعتسا  عیاشلا  وه  ناکمالا 

بلـسلل ًاناکما  ناک  اذإ  و  صاخلا ، ناکمالا  بوجولا و  لمـشی  هناف  باجیالل  ًاناکما  ناک  اذإ  هن  ، ? صاخلا ناکمالا  نم  معأ  انلق  امک  وه  و 
. صاخلا ناکمالا  عانتمالا و  لمشی  هناف 

نا يأ  عنتمی ، ـال  دوجولا  نا  نیلاـثملا  یف  هاـنعم  ناـف  دوجولا ، ) نکمم  ناـسنالا   ) و دوـجولا ، ) نکمم  هللا   ) مهلوـق باـجیالا  ناـکما  لاـثم 
توبث وه  قفاوملا و  فرطلا  اما  و  ًانکمم . ًاعنتمم ال  دوجولا  ناکل  ًایرورـض  مدـعلا  ناـک  ول  و  ًایرورـض ، سیل  همدـع  وه  لـباقملا و  فرطلا 
نکمم نوکی  نأب  یناثلا ، لاثملا  یف  امک  ًابجاو  نوکی  الأ  لـمتحیو  لو ، لاـثملا ا? یف  اـمک  ًاـبجاو  نوکی  نأ  لـمتحیف  مولعم . ریغف  دوجولا 

ماعلا ناکمالا  انه  لمـشف  صاخلا ، ناـکمالاب  ًاـنکمم  نوکیف  مدـعلا ، يرورـض  نکی  مل  اـمک  دوجولا  يرورـض  سیل  هنا  يأ  ًاـضیأ ، مدـعلا 
. صاخلا ناکمالا  بوجولا و 
: مهلوق بلسلا -  ناکما  لاثم 

وه لباقملا و  فرطلا  نا  يأ  بجی ، دوجولا ال  نا  نیلاثملا  یف  هاـنعم  ناـف  مدـعلا ، ) نکمم  ناـسنالا   ) و مدـعلا ، ) نکمم  يراـبلا  کیرـش  )
، مولعم ریغف  مدعلا  وه  و  قفاوملا ، فرطلا  اما  و  ًانکمم . ًاعنتمم ال  همدع  ناک  ًابجاو و  ناکل  ًایرورض  دوجولا  ناک  ول  ًایرورض و  سیل  هدوجو 

دوجولا نکمم  نوکی  نأب  یناثلا : یف  امک  کلذـک  نوکی  الأ  لمتحیو  عنتمملا ، ) وهو   ) لو لاثملا ا? یف  امک  ًایرورـض  نوکی  نأ  لـمتحیف 
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. صاخلا ناکمالا  عانتمالا و  ماعلا  ناکمالا  انه  لمشف  صاخلا ، ) ناکمالاب   ) نکمملا وه  و  ًاضیأ ،
ینعم وه  سیلف  ناکمالا ، عانتمالا و  بوجولا و  ثالثلا : ۀبـسنلا  تالاح  نم  لـک  یلع  قاـبطنالل  حلـصی  ینعم  ماـعلا  ناـکمالاف  اذـه  یلعو 

ثالثلا تالاحلا  هذه  و  صاخلا . ناکمالا  عانتمالا و  یلع  بلسلا  یف  و  صاخلا ، ناکمالا  بوجولا و  یلع  قدصی  باجیالا  یف  لب  اهلباقی ،
جراخ ماعلا  ناکمالا  و  تایفیکلا .) لوصأ   ) و دوقعلا ) رصانع   ) یمستو ایاضقلا ) داوم   ) یمست ۀیضقلا  عقاو  اهادحا  نم  ولخی  یتلا ال  ۀبـسنلل 

. یتأیس ام  یلع  تاهجلا  نم  دودعم  وه  اهنع و 
ۀیضقلا ۀهج 

مهلوق وه  و  ثحبلاب ، دوصقملا  وه  انه و  رخآ  حالطـصا  مهل  و  ثالثلا . تالاحلا  کلت  يدحا  نع  جرخت  یتلا ال  ۀیـضقلا  ةدام  ینعم  مدقت 
. ۀیضقلا نم  ةرابعلا  هیطعت  ام  بسحب  ۀبسنلا  ۀیفیک  نم  روصتیون  مهفی  ام  اهب : دوصقملا  ناف  ةداملا ، ریغ  ۀهجلا  و  ۀیضقلا ) ۀهج  )

وأ عانتمالا  وأ  بوجولا  امإ  یه  یتلا  رم  سفنیف ا? ۀـیعقاولا  ۀبـسنلا  کلت  یه  ةداملا  نا  ۀبـسنلا : یف  ۀـیفیک  امهنم  الک  نا  عم  اـمهنیب  قرفلاو 
ۀهجلا اما  و  نیبت . مهفت و ال  دـق ال  ةرابعلا و  یف  نیبتو  مهفت  دـقف  ۀیـضقلا ، یلإ  رظنلا  هجوت  ماقم  یف  روصتتو  مهفت  نأ  بجی  ناکمالا و ال 
ۀیضقلا نا  يأ  ةدوقفم ، ۀهجلاف  ۀبسنلا  ۀیفیک  نم  ءیش  مهفی  مل  اذاف  اهیف  رظنلا  دنع  ۀیضقلا  ۀبسن  ۀیفیک  نم  روصتیو  مهفی  ام  صوصخ  یهف 

. اهقباطت دق ال  اهقباطت و  دقف  ۀیعقاولا  ةداملل  ۀقباطم  نوکت  نأ  بجی  ۀهجلا ال  يأ  یه  و  ٍذئنیح ، اهل  ۀهج  ال 
ۀهجلا لاثملا  اذه  یف  تقباط  دقف  ةرورـضلا  ًاضیأ  اهیف  ۀهجلا  و  ةرورـضلا ، یه  ۀیعقاولا  ةداملا  ناف  ةرورـضلاب ، ) ناویح  ناسن  ا? : ) تلق اذإف 

. ۀیضقلا هذه  یف  اهسفنب  تنیبو  تمهف  دق  ۀیعقاولا  ةداملا  نإ  رخآ  ریبعتبو  ةداملا 
لدبتب لدبتی  عقاولا ال  ? ن  لدبتت ةرورضلا ال  یه  ۀیـضقلا  هذه  یف  ةداملا  ناف  ًاناویح ، ) نوکی  نأ  نکمی  ناسن  ا? : ) لاثملا یف  تلق  اذإ  امأو 

فرط یف  هن  ، ? ةداملا قباطی  وه ال  و  ۀیـضقلا ، نم  روصتملا  موهفملا و  وه  هناف  ماعلا ، ناـکمالا  یه  اـنه  ۀـهجلا  نکلو  كاردـالا . ریبعتلا و 
نوکت نأ  زوجیو  لاثملا ، یف  امک  ةرورـضلا  یه  ًاعقاو  ةداملا  نوکت  نأ  زوجیف  مدـقت ، امک  صاخلا  ناـکمالا  بوجولا و  لواـنتی  باـجیالا 

(. ًابتاک نوکی  نأ  نکمی  ناسن  ا?  ) اذکه ۀیضقلا  تناک  ول  امک  صاخلا ، ناکمالا  یه 
ن ، ? صاخلا ناکمالا  بوجولا و  عم  قدصی  يذلا  ماودـلا  یه  ۀـهجلا  ةرورـضلا و  یه  ةداملا  نإف  ًامئاد ) ناویح  ناسن  ا?  ) تلق ول  اذـکهو 

. انه ةداملا  ۀهجلا  قباطت  ملف  نیعلا ، ۀقرزکو  ًالثم ، رمقلا  ۀکرحک  توبثلا  مئاد  نوکی  دق  صاخلا  ناکمالاب  نکمملا 
ریغ  ) وأ ۀقَلطم )  ) یمـست ۀیفیکلا  نایب  اهیف  لمهأ  ام  و  لوعفملا . مسا  ۀغیـصب  ۀـهَّجوم )  ) یمـست ۀبـسنلا  ۀـیفیک  اهیف  نیبی  یتلا  ۀیـضقلا  نا  مث 

(. ۀهجوم
تناک ولف  اهـضقانت ، الأ  بجی  لب  اهـضقانت ، نأ  زوجی  هنا  ینعن  الف  ةداـملا ، قباـطت  نأ  بجی  ـال  ۀـهجلا  نا  اـنلق  ذإ  اـنا  ملعی  نأ  بجی  اـممو 
نوکت ۀیـضقلا  ناف  هناکما ، وأ  توبثلا  ماود  ۀـهجلا  تناک  ًالثم و  عانتمالا  یه  ةداملا  تناک  ول  امک  اهعم ، عمتجت  ـال  هجو  یلع  اـهل  ۀـضقانم 

. ۀبذاک
ۀیعقاولا اهتدامل  ۀضقانم  اهتهج  نوکت  الأ  ۀهجوملا  ۀیضقلا  قدص  طورش  نم  نا  اذه  نم  مهفیف 

تاهجوملا عاونأ 

: ۀطیسبلا ماسقأ 
تاهجوملا عاونأ 

. ۀبکرمو ۀطیسب  یلإ : ۀهجوملا  مسقنت 
ۀطیسبلا امأ  اهنایب . یتأیسو  ۀبکرم ، تیمس  اذلو  ۀبلاس . يرخ  ? او ۀبجوم  امهادحا  نیتطیـسب ، نیتهجوم  نیتیـضق  یلإ  تلحنا  ام  ۀبکرملا :)  ) و
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. ةدحاو ۀیضق  نم  رثکأ  یلإ  لحنت  یه  و  اهفالخف ،
: ۀطیسبلا ماسقأ 

: کلذ نم  رثکأ  غلبت  تناک  نإ  نامث و  طئاسبلا  مهاو 
( ۀیتاذلا ۀیرورضلا   ) 1

، طرـش دیق و ال  نود  نم  ًادوجوم  عوضوملا  تاذ  ماد  ام  هنع  هبلـس  وأ  عوضوملا  تاذـل  لومحملا  توبث  ةرورـض  یلع  تلد  ام  اهب  نونعیو 
: وحن ۀبلاسلا  یف  عانتمالا  و  ۀبجوملا ، یف  بوجولا  اهتهجو  اهتدام  نوکتف 

. ةرورضلاب اسفنتم  سیل  رجشلا  ةرورضلاب . ناویح  ناسنإلا 
و عوضوملا ، تاذ  ماد  ام  دیق  یتح  اهیف  دیق  نودب  ۀفرصلا  ةرورـضلاب  اهیف  مکح  یتلا  یه  و  ۀیلزألا ) ۀیرورـضلا   ) یمـست ۀیرورـض  مهدنعو 

(. ۀیلزألا ةرورضلاب  رداق  ملاع  یح  هللا   ) اذک و  ۀیلزألا ، ) ةرورضلاب  دوجوم  هللا  : ) لثم هتافصو ، یلاعت  هللا  دوجو  یف  دقعنت  یه 
( ۀماعلا ۀطورشملا   ) 2

: وحن هتاذل ، اتباث  عوضوملا  ناونع  ءاقبب  ۀطورشم  اهترورض  نکلو  ۀیرورضلا ، مسق  نم  یهو 
. كرحتلا هل  بجی  الف  یشاملا  ناونع  دیق  نودب  عوضوملا  تاذ  امأ  ۀفصلا . هذه  یلع  ماد  ام  ةرورضلاب  كرحتم  یشاملا 

( ۀقلطملا ۀمئادلا   ) 3
: وحن وأ ال ، هل  ایرورض  ناک  ءاوس  ادوجوم ، هتاذب  عوضوملا  ماد  ام  هنع  هبلس  وأ  عوضوملا  تاذل  لومحملا  توبث  ماود  یلع  تلد  ام  یهو 

. عقی مل  هنکلو  کلفلا ، ۀکرحو  یشبحلا  داوس  لوزی  نأ  عنتمی  هنإف ال  دوسا ) یشبحلا  لاز  ال  امئاد . كرحتم  کلف  لک  )
( ۀماعلا ۀیفرعلا   ) 4

اهتهج طارتشا  ۀیحان  نم  ۀماعلا  ۀطورشملا  هبشت  یهف  هتاذل ، اتباث  عوضوملا  ناونع  ءاقبب  طورـشم  اهیف  ماودلا  نکلو  ۀمئادلا ، مسق  نم  یهو 
: وحن عوضوملا ، ناونع  ءاقبب 

اتباث بتاکلا  ناونع  ماد  ام  مئاد  هنکلو  تاذـلا ، ماد  ام  امئاد  سیل  عباصألا  كرحتف  اـبتاک ، ) ماد  اـم  اـمئاد  عباـصألا  كرحتم  بتاـک  لـک  )
. بتاکلا تاذل 

( ۀماعلا ۀقلطملا   ) 5
ۀیرورض تناک  ءاوس  نکت ، مل  نأ  دعب  تدجوو  لعفلا  یلإ  ةوقلا  نم  تجرخو  العف ، ۀعقاو  ۀبسنلا  نإ  یلع  تلد  ام  یه  و  ۀیلعفلا ، یمـستو 

: وحن هریغ  یف  وأ  رضاحلا  نامزلا  یف  ۀعقاو  تناک  ءاوسو  وأ ال ، ۀمئاد  تناک  ءاوسو  وأ ال ،
. ۀقباسلا ایاضقلا  عیمج  نم  معأ  ۀماعلا  ۀقلطملاف  هیلعو  لعفلاب .) كرحتم  کلف  لکو  لعفلاب  شام  ناسنإ  لک  )

( ۀقلطملا ۀینیحلا   ) 6
: وحن هناونعو ، هفصوب  عوضوملا  تاذ  فاصتا  نیح  اهتیلعف  نکل  اضیأ ، ۀبسنلا  ۀیلعف  یلع  لدتف  ۀقلطملا ، مسق  نم  یهو 

. هناونعو عوضوملا  فصوب  اهتهج  طارتشا  ۀیحان  نم  ۀیفرعلا  ۀطورشملا و  هبشت  یهف  رئاط ، ) وه  نیح  لعفلاب  نیحانجلا  قفاخ  رئاط  لک  )
( ۀماعلا ۀنکمملا   ) 7

، بلسلا ةرورض  بلس  یلع  تلد  ۀبجوم  ۀیضقلا  تناک  نإف  ۀیضقلا ، یف  ةروکذملا  ۀبسنلل  لباقملا  فرطلا  ةرورض  بلس  یلع  تلد  ام  یهو 
. باجیإلا ةرورض  بلس  یلع  تلد  ۀبلاس  تناک  نإ  و 

ءاوسو وأ ال ، ۀعقاو  تناک  ءاوسو  وأ ال ، ۀیرورـض  تناک  ءاوس  ۀـعنتمم  ریغ  ۀیـضقلا  یف  ةروکذـملا  ۀبـسنلا  نأ  یلع  لدـت  اهنأ  کلذ  ینعمو 
قفتا نإ  و  ایرورـض ، سیل  اهمدـعف  ناسنإ  لکل  اهتوبث  عنتمی  ۀـباتکلا ال  نأ  يأ  ماعلا ) ناکمإلاب  بتاک  ناسنإ  لک   ) وحن وأ ال  ۀـمئاد  تناک 

. صاخشألا ضعبل  عقت  اهنأ ال 
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. ۀقباسلا ایاضقلا  عیمج  نم  معأ  ۀماعلا  ۀنکمملاف  هیلعو 
( ۀنکمملا ۀینیحلا   ) 8

: وحن هناونعو ، هفصوب  عوضوملا  تاذ  فاصتا  ظاحلب  اهناکما  نکلو  ۀنکمملا  مسق  نم  یهو 
(. شام وه  نیح  ماعلا  ناکمالاب  نیدیلا  برطضم  شام  لک  )

. هفصوب هفاصتا  نیح  عوضوملل  هتوبث  عنتمی  لومحملا  نا  مهوتملا  مهوتی  ام  دنع  اهب  یتؤی  ۀنکمملا  ۀینیحلاو 
: ۀبکرملا ماسقأ 
: مدقت امیف  انلق 

یه ۀحیرص  ةرابعب  ةروکذم  ۀیضق  نم  فلأتت  ۀبکرملا  نأ  لوقنف : احیـضوت ، انه  اهدیزنو  ۀبلاسو  ۀبجوم  نیتیـضق  یلإ  تلحنا  ام  ۀبکرملا  نأ 
فلاخت يرخأ  ۀیضق  نم  و  ۀبلاس ) وأ  ۀبجوم  ۀبکرملا  یمـست  حیرـصلا  ءزجلا  اذه  رابتعابو  ۀبلاس ، وأ  ۀبجوم  تناک  ءاوس   ) اهنم لوألا  ءزجلا 

(. ةرورضلاب ال   ) و امئاد ) ال   ) ۀملک وحنب  اهیلإ ، راشی  امنإو  ۀحیرص ، ةرابعب  ةروکذم  ریغ  مکلاب  هقفاوتو  فیکلاب  لوألا  ءزجلا 
اهنأ نایب  داریف  ماوداللا ، ماودلا و  وأ  ةرورضاللا  ةرورضلا و  نیهجو  لمتحت  ۀماع  ۀبجوم  ۀیضق  لمعتـست  ام  دنع  بیکرتلا ، یلإ  أجتلی  امنإو 

. امئاد وأ ال  ةرورضلاب  ۀملک ال  لثم  ۀیضقلا  یلا  فاضیف  ۀمئادب ، تسیل  وأ  ۀیرورضب  تسیل 
: لئاقلا لاق  اذإ  ام  لثم 

لامتحالا عفد  لجألف  ایرورـض ، نوکی  الإ  لمتحیو  هنع  کفنی  ایرورـض ال  کلذ  نوکی  نأ  لمتحیف  لعفلاب ) ءاشحفلا  بنجتی  لصم  لـک  )
(. ةرورضلاب ال   ) انلوقب ۀیضقلا  ُدیُقت  يرورضب  سیل  هنا  یلع  صیصنتلا  لجألو 

(. امئاد ال   ) انلوقب ۀیضقلا  دیقت  مئادب  سیل  هنأ  نایبو  لامتحالا  عفد  لجألو  نوکی ، الإ  لمتحیو  امئاد  کلذ  نوکی  نأ  لمتحی  امک 
یلإ هب  راشی  ةرورـضلاب ) ال   ) وه یناثلا و  ءزجلا  و  ۀماع ، ۀقلطم  ۀیلک  ۀبجوم  ۀیـضق  لعفلاب ) ءاشحفلا  بنجتی  ٍّلصم  لک   ) وه لوألا و  ءزجلاف 

بلـس نکمی  هنأ  هادؤم  نوکیف  لصم ، لکل  يرورـضب  سیل  ءاشحفلا  بنجت  نأ  ةرورـضلاب ) ال   ) ینعم نال  ۀماع  ۀنکمم  ۀـیلک  ۀـبلاس  ۀیـضق 
: مهلوقب ۀیضقلا  هذه  نع  ربعیو  یلصملا  یلع  ءاشحفلا  بنجت 

(. ماعلا ناکمإلاب  ءاشحفلل  بنجتمب  یلصملا  نم  ءیش  (ال 
ءاشحفلا بنجت  نأ  امئاد ) ال   ) ینعم نال  ۀماع ، ۀقلطم  اهنکلو  ۀیلک  ۀبلاس  ۀیـضق  یلإ  هب  راشی  هنإف  امئاد ) ال   ) وه یناثلا  ءزجلا  ناک  ول  اذـکو 

(. لعفلاب ءاشحفلل  بنجتمب  یلصملا  نم  ءیش  ال   ) يدؤملا نوکیف  امئاد ، ٍّلصم  لکل  تبثی  ال 
: تس ۀفراعتملا  ۀبکرملا  ایاضقلا  مهأو 

( ۀصاخلا ۀطورشملا   ) 1
فـصولا ماد  ام  عوضوملل  لومحملا  توبث  ةرورـض  یلع  ۀلادلا  یه  ۀماعلا  ۀطورـشملا  و  یتاذلا . ماوداللاب  ةدیقملا  ۀماعلا  ۀطورـشملا  یهو 
لامتحالا عفد  لجألو  نوکی . الإ  لمتحیو  فصولا  نع  درجت  نإ  عوضوملا و  تاذل  توبثلا  مئاد  لومحملا  نوکی  نأ  اهیف  لمتحیف  هل ، اتباث 

. ۀماع ۀقلطم  ۀیضق  یلإ  هب  راشیف  یتاذلا ، ماوداللاب  ۀیضقلا  دیقت  عوضوملا  تاذل  توبثلا  مئاد  ریغ  هنا  نایبو 
ةرورضلاب مان  رجش  لک   ) وحن امئاد ) ال   ) ۀملکب اهیلإ  راشم  ۀماع  ۀقلطمو  ۀحیرص  ۀماع  ۀطورـشم  نم  اذه  یلع  ۀصاخلا  ۀطورـشملا  بکرتتف 

ۀماعلا ۀطورشملا  نم  صخأ  اهنأل  ۀصاخ  تیمس  امنإو  لعفلاب . مانب  رجشلا  نم  ءیش  يأ ال  امئاد ) ًارجش ال  ماد  ام 
( ۀصاخلا ۀیفرعلا   ) 2

هب عفریف  تاذـلا ، ماد  ام  مئاد  ریغ  وه  فصولا  ماد  ام  ًامئاد  ناک  نإ  لومحملا و  نا  هانعمو  یتاذـلا . ماوداللاب  ةدـیقملا  ۀـماعلا  ۀـیفرعلا  یهو 
: وحن قباسلاک  ۀماع  ۀقلطم  ۀیضق  یلا  ماوداللاب  راشیو  تاذلا . ماد  ام  ماودلا  لامتحا 

. لعفلاب مانب  رجشلا  نم  ءیش  يأ ال  امئاد ) ارجش ال  ماد  ام  امئاد  مان  رجش  لک  )
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ۀیفرعلا نم  صخا  اهنال  ۀصاخ  تیمـس  امناو  امئاد .) ال   ) ۀملکب اهیلا  راشم  ۀماع  ۀقلطمو  ۀحیرـص  ۀماع  ۀـیفرع  نم  ۀـصاخلا  ۀـیفرعلا  بکرتتف 
. ۀماعلا

. تاذلا ماد  ام  ماودلا  مدعب  ۀصتخم  ۀصاخلا  ۀیفرعلا  و  همدعو ، تاذلا  ماد  ام  ماودلا  لمتحت  ۀماعلا  ۀیفرعلا  ذإ 
( ۀیرورضاللا ۀیدوجولا   ) 3

لمتحیو عوضوملا  تاذل  ایرورـض  لومحملا  نوکی  نا  اهیف  لمتحی  ۀماعلا  ۀقلطملا  نال  ۀیتاذلا ، ۀیرورـضاللاب  ةدیقملا  ۀماعلا  ۀقلطملا  یهو 
نال ماعلا ، ناکمالا  هانعم  ةرورـضلا  بلـسو  ةرورـضلاب ) ال   ) ۀـملکب دـیقت  عوضوملا  تاذـل  هتوبث  ةرورـض  مدـعب  حیرـصتلا  لـجألو  همدـع ،

امکح هضرفنلو  ۀیـضقلا  یف  احیرـص  روکذـملا  فرطلا  نع  ةرورـضلا  تبلـس  اذإف  لباقملا ، فرطلا  نع  ةرورـضلا  بلـس  وه  ماعلا  ناکمالا 
. ماعلا ناکمإلاب  هجوم  بلسلا  وه  لباقملا و  فرطلا  نأ  هانعمف  ایباجیا 

یلإ ةراشإ  ةرورـضلاب ) ال   ) نإف ةرورـضلاب ) لعفلاب ال  سفنتم  ناسنإ  لک  : ) تلق اذإف  ۀماع ، ۀنکمم  یلإ  ةرورـضلاب ) ال   ) ۀـملکب راشیف  هیلعو 
. ماعلا ناکمإلاب  سفنتمب  ناسنإلا  نم  ءیش  ال  کلوق :

مکحلا ققحت  یلع  لدت  ۀماعلا  ۀقلطملا  نأل  ۀیدوجو  تیمـس  امنإو  ۀماع ، ۀـنکممو  ۀـماع  ۀـقلطم  نم  ۀیرورـضاللا  ۀـیدوجولا  نذإ  بکرتتف 
رضاللاب اهدیقتل  ۀیرورض  تیمسو ال  اجراخ ، هدوجوو 

( ۀمئاداللا ۀیدوجولا   ) 4
لمتحیو عوضوملا  تاذل  توبثلا  مئاد  لومحملا  نوکی  نأ  اهیف  لمتحی  ۀماعلا  ۀقلطملا  نأل  یتاذلا ، ماودالاب  ةدیقملا  ۀـماعلا  ۀـقلطملا  یهو 
ۀمئاداللا ۀیدوجولا  بکرتتف  مدقت ، امک  ۀماع  ۀقلطم  یلإ  اهب  راشیف  امئاد ، ) ال   ) ۀملکب ۀیـضقلا  دیقت  ماودلا  مدعب  حیرـصتلا  لجألو  همدـع ،

. مدقتملا ببسلل  ۀیدوجو  تیمسو  نیتماع ، نیتقلطم  نم 
. لعفلاب سفنتم  ناسنإ  لک  نأ  يأ  امئاد ) لعفلاب ال  سفنتمب  ناسنإلا  نم  ءیش  ال   ) وحن

( ۀمئاداللا ۀینیحلا   ) 5
، هفـصوب هفاصتا  نیح  عوضوملل  توبثلا  یلعف  لومحملا  نأ  اهانعم  ۀـقلطملا  ۀـینیحلا  نأل  یتاذـلا ، ماودالاب  ةدـیقملا  ۀـقلطملا  ۀـینیحلا  یهو 

امک ۀماع  ۀقلطم  یلا  هب  راشی  يذلا  یتاذلا ) ماوداللاب   ) دیقت ماودلا  مدعب  حیرـصتلا  لجألو  همدـعو ، عوضوملا  ماد  ام  ماودـلا  اهیف  لمتحیف 
يأ ال امئاد ، ) رئاط ال  وه  نیح  لعفلاب  نیحانجلا  قفاخ  رئاط  لک   ) وحن ۀماع . ۀقلطمو  ۀقلطم ، ۀـینیح  نم  ۀـمئاداللا  ۀـینیحلا  بکرتتف  مدـقت ،

. لعفلاب نیحانجلا  قفاخب  رئاطلا  نم  ءیش 
( ۀصاخلا ۀنکمملا   ) 6

فرطلا ناک  امک  ایرورـض  سیل  ۀیـضقلا  یف  روکذـملا  قفاوملا  فرطلا  نأ  اـهانعمو  ۀـیتاذلا ، ةرورـضاللاب  ةدـیقملا  ۀـماعلا  ۀـنکمملا  یهو 
لامتحاو ۀبجوم  ۀیـضقلا  تناک  اذإ  بوجولا  لامتحا  ةرورـضاللا  دـیقب  عفریف  اضیأ ، ایرورـض  سیل  ۀیـضقلا  یف  حیرـصتلا  بسح  فلاخملا 
. نیفرطلا نع  ةرورضلا  بلس  نع  ةرابع  وه  يذلا  صاخلا  ناکمإلا  وه  بیکرتلا  دعب  ۀیضقلا  عومجم  دافمو  ۀبلاس . تناک  اذإ  عانتمالا 

. ۀقداص تناک  اذإ  ۀیعقاولا  ةداملا  سفن  ۀهجلا  اهیف  نوکتو  نیتماع ، نیتنکمم  نم  ۀصاخلا  ۀنکمملا  بکرتتف 
كرحتم ناویح  لک  يأ  صاخلا ) ناکمالاب  كرحتم  ناویح  لک  : ) لوقنف اراصتخا ، صاخلا  ناکمإلاب  ۀیـضقلا  دـییقت  کلذ  ةدافإل  یفکیو 

. ماعلا ناکمإلاب  كرحتمب  ناویحلا  نم  ءیش  و ال  ماعلا ، ناکمإلاب 
ماعلا ال ناکمالاب  كرحتم  ناویح  لک  : ) لاثملا یف  تلق  ول  امک  ةرورضاللاب ، ۀماعلا  ۀنکمملا  تدیق  ول  ام  ۀلزنمب  صاخلا  ناکمالاب  ریبعتلاو 

ةرورضلاب

تانیرمت

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 964 

http://www.ghaemiyeh.com


ۀیفرعلا ۀماعلا و  ۀطورشملا  نیبو  ۀیتاذلا  ۀیرورضلا  نیب  ام  اذک  عبرألا و  بسنلا  نم  ۀقلطملا  ۀمئادلا  نیبو  ۀیتاذلا  ۀیرورضلا  نیب  اذام  رکذا   1
. ۀماعلا

! ۀماعلا ۀیفرعلا  ۀماعلا و  ۀقلطملا  نم  لک  نیبو  ۀقلطملا  ۀمئادلا  نیب  ۀبسنلا  رکذا   2
. ۀصاخلا ۀطورشملا  ۀیتاذلا و  ۀیرورضلا  نیب  اذک  و  ۀماعلا ، ۀیفرعلا  ۀماعلا و  ۀطورشملا  نیب  ۀبسنلا  ام   3

؟ بیکرتلا حصی  له  ۀیتاذلا  ۀیرورضاللاب  ۀماعلا  ۀطورشملا  اندیق  انا  ول   4
؟ ۀبکرملا ۀیضقلا  هذه  یمسن  نا  یغبنی  اذام  حص  اذإ  و  ۀیتاذلا ؟ ۀیرورضاللاب  ۀقلطملا  ۀینیحلا  دییقت  حصی  يرت  له   5

؟ ۀیتاذلا ةرورضاللاب  ۀقلطملا  ۀمئادلا  دییقت  حصی  له   6
اهل ۀنکمملا  ةروکذملا  ۀتسلا  تابیکرتلا  نم  ةدحاوب  ۀبکرم  اهلعجا  مث  ۀطسیبلا  تاهجوملا  نم  لکل  کسفن  نم  ادحاو  الاثم  رکذا   7

ۀیفرعلا ۀماعلا و  ۀطورشملا  نیبو  ۀیتاذلا  ۀیرورضلا  نیب  ام  اذک  عبرألا و  بسنلا  نم  ۀقلطملا  ۀمئادلا  نیبو  ۀیتاذلا  ۀیرورضلا  نیب  اذام  رکذا   1
. ۀماعلا

! ۀماعلا ۀیفرعلا  ۀماعلا و  ۀقلطملا  نم  لک  نیبو  ۀقلطملا  ۀمئادلا  نیب  ۀبسنلا  رکذا   2
. ۀصاخلا ۀطورشملا  ۀیتاذلا و  ۀیرورضلا  نیب  اذک  و  ۀماعلا ، ۀیفرعلا  ۀماعلا و  ۀطورشملا  نیب  ۀبسنلا  ام   3

؟ بیکرتلا حصی  له  ۀیتاذلا  ۀیرورضاللاب  ۀماعلا  ۀطورشملا  اندیق  انا  ول   4
؟ ۀبکرملا ۀیضقلا  هذه  یمسن  نا  یغبنی  اذام  حص  اذإ  و  ۀیتاذلا ؟ ۀیرورضاللاب  ۀقلطملا  ۀینیحلا  دییقت  حصی  يرت  له   5

؟ ۀیتاذلا ةرورضاللاب  ۀقلطملا  ۀمئادلا  دییقت  حصی  له   6
اهل ۀنکمملا  ةروکذملا  ۀتسلا  تابیکرتلا  نم  ةدحاوب  ۀبکرم  اهلعجا  مث  ۀطسیبلا  تاهجوملا  نم  لکل  کسفن  نم  ادحاو  الاثم  رکذا   7

يرخألا ۀیطرشلا  تامیسقت 

یلإ نامزألا  لاوحـألا و  راـبتعابو  ۀـبلاسو ، ۀـبجوم  یلا  فیکلا  راـبتعابو  ۀلـصفنمو ، ۀلـصتم  یلإ  اهتبـسن  راـبتعاب  مسقنت  ۀیطرـشلا  نأ  مدـقت 
. اهماسقأ یلإ  ۀلصفنملا  ۀلصتملا و  نم  لک  میسقت  یقب  دق  و  ۀیئزجو . ۀیلک  یلا  ةروصحملا  و  ةروصحمو ، ۀلمهمو  ۀیصخش 

ۀیقافتالا ۀیموزللا و 
: ۀیقافتاو ۀیموزل  یلا  یلاتلا  مدقملا و  نیب  لاصتالا  ۀعیبط  رابتعاب  ۀلصتملا  مسقنت 

ۀلعل نیلولعم  وأ  رخآلل ، ۀلع  امهدحأ  نوکی  نأب  رخآلل ، امهدحا  مازلتـسا  بجوت  ۀقالعل  یقیقح  لاصتا  اهیفرط  نیب  یتلا  یه  و  ۀیموزللا )  ) 1
. ةدحاو

وحن و  لوألا . سکعب  مدقملل ، ۀلع  یلاتلا  و  نخاس ) هنإف  ءاملا  ددمت  اذإ   ) وحن و  یلاتلل . ۀـلع  مدـقملا  و  ددـمتی ) هنإف  ءاملا  نخـس  اذإ   ) وحن
. ۀنیعم ۀجرد  یلإ  ۀنوخسلل  نالولعم  ددمتلا  نایلغلا و  نأل  ةدحاو ، ۀلعل  نالولعم  نافرطلا  هیفو  ددمتی ) هناف  ءاملا  الغ  اذإ  )

لوصح دـنع  یلاـتلا  لوصح  قفتی  هنکلو  ۀـمزالملا ، بجوت  یتلا  ۀـقلعلا  مدـعل  یقیقح  لاـصتا  اـهیفرط  نیب  سیل  یتـلا  یه  و  ۀـیقافتالا )  ) 2
نإف دمحم  ءاج  املک   ) ۀیطرـشلا ۀیـضقلا  هذه  فلؤتف  سردملا ؛ عورـش  دعب  الإ  سردلا  رـضحی  بلاطلا ال  ادمحم  نأ  قفتا  ول  امک  مدقملا ،

ۀفدصلا ضحمب  کلذ  امنإو  سردلا ، عورـش  قبـسو  دـمحم  ءیجم  نیب  ۀـقالع  ۀـیأ  انه  سیل  و  سردـلا .) یف  هعورـش  قبـس  دـق  سردـملا 
. ةررکتملا

ۀفداصملا ررکت  درجمل  ۀیموزل  ایاضق  اهنأ  تایقافتالا  نم  ریثک  یف  نظیف  طلغلا  یف  عقی  ام  اریثک  ۀفرعملا  ملعلا و  رونب  رونتی  مل  نمو 
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ۀلصفنملا ماسقأ 
: ۀیقافتالا ۀیدانعلا و  أ .
: تامیسقت ۀلصفنملل 

: ۀیقافتالا ۀیدانعلا و  أ .
: یلإ مسقنتف  ۀلصتملاک  نیفرطلا ، نیب  یفانتلا  ۀعیبط  رابتعاب  میسقتلا  اذهو 

وحن رخآلا ، یف  ۀبـسنلا  تاذ  دناعتو  یفانت  امهنم ، لک  یف  ۀبـسنلا  تاذ  نوکت  نأب  یقیقح ، دانعو  فانت  اهیفرط  نیب  یتلا  یه  و  ۀیدانعلا )  ) 1
(. ادرف وأ  اجوز  نوکی  نأ  امأ  حیحصلا  ددعلا  )

، امهتاذ نع  جراخ  رمأل  رخآلا  نودـب  امهدـحأ  ققحتی  نأ  قفتی  امنإو  ایتاذ ، ایقیقح  اهیفرط  نیب  یفاـنتلا  نوکی  ـال  یتلا  یه  و  ۀـیقافتالا )  ) 2
: وحن

: وحنو نکی . مل  امهریغ  نأ  ملع  نأ  قفتا  اذإ  ارقاب ) وأ  ادمحم  رادلا  یف  سلاجلا  نوکی  نأ  امأ  )
نأ لمتحاو  قطنملا  ملع  یف  اباتک  کلمی  ادلاخ ال  نأ  قفتا  اذإ  دلاخل ) اکولمم  نوکی  نأ  اما  قطنملا و  ملع  یف  نوکی  نأ  امأ  باتکلا  اذه  )

ملعلا اذه  یف  نیعملا  باتکلا  اذه  نوکی 
: ولخلا ۀعنامو  عمجلا  ۀعنامو  ۀیقیقحلا  ب 

( ۀیقیقح  ) 1
: یلإ مسقنتف  کلذ ، ناکمإ  مدعو  امهعفرو  نیفرطلا  عامتجا  ناکما  رابتعاب  میسقتلا  اذهو 

نکمی ـال  هنأ  ینعمب  بلـسلا ، یف  کلذـک  اـمهیفانت  مدـعو  باـجیإلا  یف  ابذـکو  اقدـص  اـهیفرط  یفاـنتب  اـهیف  مکح  اـم  یه  و  ۀـیقیقح )  ) 1
. بلسلا یف  ناعفتریو  ناعمتجیو  باجیإلا ، یف  امهعافترا  امهعامتجا و ال 

. ناعفتری ناعمتجی و ال  درفلا ال  جوزلاف و  ادرف ، وأ  اجوز  نوکی  نأ  امأ  حیحصلا  ددعلا  باجیإلا  لاثم 
یف ناعفتریو  ناسنإلا  یف  ناعمتجی  میلعتلل  لباقلا  قطانلاف و  میلعتلل  الباق  نوکی  نأ  اـما  اـقطان و  نوکی  نأ  اـمأ  ناویحلا  سیل  بلـسلا  لاـثم 

. هریغ
. یصحی نأ  نم  رثکأ  اهلامعتساو  اهریغ . ۀیئانثلا و  ةرصاحلا : ۀمسقلا  یف  ۀیقیقحلا  لمعتستو 

( عمج ۀعنام   ) 2
ًاعم اعفتری  نأ  زوجیو  امهعامتجا  نکمی  هنأ ال  ینعمب  ابذک ، اقدص ال  امهیفانت  مدع  وأ  اهیفرط  یفانتب  اهیف  مکح  ام  یه  و  عمج ، ) ۀـعنام   ) 2

. بلسلا یف  امهعافترا  نکمی  امهعامتجا و ال  نکمیو  باجیإلا  یف 
یف امهعافترا  نکمی  هنکلو  دـحاو  مسج  یف  امهعامتجا  نکمی  دوسألا ال  ضیبألاف و  دوسأ . وأ  ضیبأ  مسجلا  نوکی  نأ  امأ  باجیإلا  لاثم 

. رمحألا مسجلا 
یف ناعفتری  و ال  رمحألا ، یف  ناعمتجی  دوسـألا  ریغ  ضیبـألا و  ریغ  نإـف  دوسأ  ریغ  وأ  ضیبا  ریغ  مسجلا  نوکی  نأ  اـمأ  سیل  بلـسلا  لاـثم 

. لاحم اذه  و  دوسأو . ضیبأ  نوکی  لب  دوسأ  ریغ  ضیبأ و ال  ریغ  نوکی  ناب ال  دحاولا  مسجلا 
نأ : ) هل لاقیف  ایصاع هللا ، نوکی  نأ  زوجی  مامإلا  نأ  مهوتی  نمک  نیئیش ، نیب  عامتجالا  ناکمإ  مهوتی  نم  باوج  یف  عمجلا  ۀعنام  لمعتستو 

سیل دحاو  صخـش  نوکی  نأب  اعفتری  نأ  زاج  نإ  ناعمتجی و  نایـصعلا ال  ۀمامإلا و  نأ  هانعمو  ایـصاع هللا ) وأ  امامإ  نوکی  نأ  امأ  صخـشلا 
. ایصاعو امامإ 

یف ۀمامإلا  ةوبنلا و  عامتجا  عانتما  مهوتی  نمک  نیئیـش ، عامتجا  ۀلاحتـسا  مهوتی  نم  باوج  یف  لمعتـستف  ۀبلاسلا  یف  اما  ۀبجوملا و  یف  اذه 
حاو تیب  یف  امهعامتجا  نم  عنام  ۀمامإلا ال  ةوبنلا و  نأ  هانعمو  ۀمامإ ) وأ  ةوبن  هیف  دحاولا  تیبلا  نوکی  نأ  امإ  سیل   ) هل لاقیف  دحاو ، تیب 
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( ولخ ۀعنام   ) 3
یف امهعامتجا  نکمیو  امهعافترا  نکمی  هنأ ال  ینعمب  اقدص ، ابذـک ال  امهیفانت  مدـع  وأ  اهیفرط  یفانتب  اهیف  مکح  ام  یه  و  ولخ ) ۀـعنام   ) 3

: بلسلا یف  امهعامتجا  نکمی  امهعافترا و ال  نکمیو  باجیإلا 
یف مسجلا  نوکی  نأ  امأ   ) وحن و  اعمتجا . نإ  امهدـحأ و  نم  ولخی  هنأ ال  يأ  دوسأ ، ریغ  وأ  ضیبأ  ریغ  نوکی  نأ  امإ  مسجلا  باجیإلا  لاـثم 
یف مسجلا  نوکی  نأ ال  عانتمال  امهدحا  نم  عقاولا  ولخی  نکلو ال  قرغی  ءاملا و ال  یف  نوکی  ناب  امهعامتجا  نکمی  هنإف  قرغی ) وأ ال  ءاملا 

. قرغیو ءاملا 
. ناعمتجی اناک ال  نإ  امهدحا و  نم  ولخی  دق  عقاولا  نأ  هانعمو  دوسأ ، نوکی  نأ  اما  ضیبأ و  مسجلا  نوکی  نأ  امإ  سیل  بلسلا  لاثم 

نأ نم  ءیـشلا  ولخی  نأ  نکمی  هنأ  مهوتی  نمک  نیفرطلا ، نم  عقاولا  ولخی  نأ  ناکمإ  مهوتی  نم  باوج  یف  ۀبجوملا  ولخلا  ۀعنام  لمعتـستو 
ۀلع اعم : الولعمو  ۀلع  دـحاو  ءیـش  نوکی  نأ  زاج  نإ  و  الولعم ، ) وأ  ۀـلع  نوکی  نأ  امإ  ولخی  ءیـش ال  لک  : ) هل لاقیف  الولعمو ، ۀـلع  نوکی 

. رخآ ءیشل  الولعمو  ءیشل 
نیدو ال هل ، نید  لقاع ال  یف  سانلا  ماسقأ  راصحنا  مهوتی  امک  نیفرطلا ، نم  ولخی  عقاولا ال  نأ  مهوتی  نم  باوج  یف  لمعتستف  ۀبلاسلا  امإو 

اعم انیّدو  القاع  دحاو  صخش  نوکی  نأ  زوجی  لب  هل ) لقع  انّید ال  وأ  هل  نیّد  القاع ال  نوکی  نأ  امإ  ناسنالا  سیل  : ) هل لاقیف  هل ، لقع 
هیبنت
هیبنت

ۀنـسلأ یف  ۀـجرادلا  تاریبعتلا  یف  امیـس  ال  اـیاضقلا ، عاونأ  نم  اهمـسقب  اـهقاحلإ  هیلع  لهـسی  ـالف  اـیاضقلا ، ضعب  نع  ئدـتبملا  لـفغی  دـق 
يدتهی وأ ال  لالدتسالا  دنع  طلغلا  یف  هعقوت  دق  ۀلفغلا  هذه  و  قطنملا . دعاوق  اهیـضتقت  امک  ۀطوبـضم  ۀینف  ةروصب  عضوت  مل  یتلا  نیفلؤملا 

. تایطرشلا یف  ۀلفغلا  هذه  رثکتو  هریغ . مالک  یف  لالدتسالا  هجو  یلإ 
. ئدتبملا اهب  نیعتسی  نأ  وجرن  بابلا  اذه  یف  عفنت  رومأ  یلع  هیبنتلا  بجو  کلذلف 

تایطرشلا فیلأت   1
فارطإلا وأ  نافرطلاف  رثکأف . فارطأ  ۀـثالث  نم  فلأتت  دـق  صوصخلاب  ۀلـصفنملا  و  لصألاب ، ناتیـضق  امه  نیفرط  نم  فلأـتت  ۀیطرـشلا  نأ 

نم ًالثم  ۀلـصتملا  فلأتت  نأب  تافلتخملا  نم  وأ  تالـصفنملا  نم  وأ  تالـصتملا  نم  وأ  تایلمحلا  نم  نوکت  دـق  لصألاب  ایاضقلا  یه  یتلا 
و ال هسفنب ، کلذ  ظحالی  نأ  بلاطلا  یلع  و  اهئاصحإ . یف  ةدـئاف  ةریثک ال  هوجو  یلإ  تایطرـشلا  فیلأـت  ماـسقأ  یقترتو  ۀلـصتمو . ۀـیلمح 

: اهتلثمأو هوجولا  ضعب  رکذن  حیضوتللو  ۀیضق . نم  رثکأ  اهنأ  نظیف  ۀلصفنمو ، ۀلصتم  نم  ۀفلؤم  ۀیطرش  هیلع  درت  دقف  هنع ، لفغی 
: وحن ۀلصتمو  ۀیلمح  نم  ۀلصتملا  فلأتت  دق  ًالثمف 

ناک نإ  وه  ۀلـصتم و  یلاتلا  ۀـیلمح و  ۀیـضقلا  هذـه  یف  مدـقملا  نإف  ادیعـس ، ) ناک  املاع  ناسنالا  ناک  نإف  ةداعـسلل  اببـس  ملعلا  ناک  نإ  )
. ادیعس ناک  املاع  ناسنالا 

: وحن ۀلصفنمو  ۀیلمح  نم  ۀلصتملا  فلأتت  دقو 
. فارطأ ۀثالث  تاذ  ۀلصفنم  یلاتلا  ۀیلمح و  مدقملاف  افرح ) وأ  العف  وأ  امسا  نوکی  نأ  امإف  ادرفم  ظفللا  ناک  اذإ  )

رمقلا و نیب  ضرألا  تلاح  اذإ  وأ  رمقلا  فوسخل  اببـسم  ضرألا  ۀلولیح  نوکت  نأ ال  امإ   ) وحن ۀلـصتمو  ۀـیلمح  نم  ۀلـصفنملا  فلأتت  دـقو 
(. افسخنم رمقلا  ناک  سمشلا 

. اهتلثمأ رکذ  لوطیو  ۀلصفنمو  ۀلصتم  وأ  نیتلصفنم  وأ  نیتلصتم  نم  ۀلصفنملا  وأ  ۀلصتملا  فلأتت  دق  اذکهو 
. کلذل هبنتف  اذکه  تافلتخملا و  وأ  تایطرشلا  وأ  تایلمحلا  نم  نوکی  اهفیلأت  ًاضیأ  ۀیطرش  یف  افرط  نوکت  یتلا  ۀیطرشلا  نأ  مث 

تافرحنملا  2
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یمست هذه  لثمو  عون ، يأ  نم  اهنأب  اهلاح  هبتشیف  یقطنملا ، اهعضوو  یعیبطلا  اهلامعتـسا  نع  ۀیـضقلا  فارحنا  ایاضقلا  یف  تامهوملا  نمو 
(. ۀفرحنم )

: مهلوقک عوضوملاب ، نرقی  نأ  یعیبطلا  لامعتسالا  نأ  عم  لومحملاب ، اهروس  نرتقا  ول  امک  ۀیلمحلا ، یف  نوکی  دق  فارحنالا  اذهو 
: لاقی نأ  امهیف  لامعتسالا  قحو  ناویحلا . لک  سیل  ناسنالا  وأ  ناویحلا ، ضعب  ناسنالا 

. ناسنا ناویحلا  ضعب 
. اناسنا ناویح  لک  سیلو 

ال  ) وحن ۀیطرـشلا ، ةوق  یف  یه  ۀـیلمح و  ةروصب  نوکتف  دانعلا ، لاصتالا و  تاودأ  نع  تلخ  ول  اـمک  ۀیطرـشلا ، یف  فارحنـالا  نوکی  دـقو 
ادوجوم و راهنلا  ناک  ۀعلاط  سمـشلا  تناک  املک  : ) انلوق یه  ۀلـصتملا و  ةوق  یف  امإ  یهف  ادوجوم ) راهنلا  نوکی  وأ  ۀـعلاط  سمـشلا  نوکت 

. ادوجوم راهنلا  نوکی  نأ  اما  ۀعلاط و  سمشلا  نوکت  نأ ال  امأ  انلوق : یه  ۀلصفنملا و  ةوق  یف  اما 
الإ لاملا  عمتجی  ال   ) وحن و  نیتمدقتملا . ۀلصفنملا  وأ  ۀلصتملا  ةوق  یف  اضیأ  یه  و  ۀعلاط ) سمـشلا  الإ و  ادوجوم  راهنلا  نوکی  سیل   ) وحنو
نأ انلوق : یه  ۀلـصتملا و  ةوق  یف  وأ  مارح ، نم  وأ  حـش  نم  لاـملا  عمتجی  نأ  اـمإ  اـنلوق : یه  ۀلـصفنملا و  ةوق  یف  اـهنإف  مارح ) وأ  حـش  نم 

. لصألاب ۀلصفنم  اهیلاتو  ۀیلمح  اهمدقم  ۀلصتم  هذه  و  مارح . نم  وأ  حش  نم  امأ  هعامتجاف  لاملا  عمتجا 
یف هتنطف  لمعتسیل  و  اهنع . لفغیف  اهلصأ  نع  ۀفرحنم  نوکت  ام  اریثک  اهنإف  مولعلا ، یف  ۀلمعتـسملا  ایاضقلا  ققدیو  ظحالی  نأ  بلاطلا  یلعو 

اهلصأ یلإ  اهعاجرإ 
تاقیبطت

؟) یعس ام  الإ  ناسنإلل  سیل   ) اهلصأ یلإ  ۀیضقلا  هذه  درت  فیک   1
و هیعـس . ۀجیتن  هل  ناسنإ  لک  امه : ناتیلمحلا  و  ۀفرحنم . یهف  ۀبلاسو ، ۀبجوم  نیتیلمح  یلإ  لحنت  یهف  رـصح  اهیف  ۀیـضق  هذـه  نأ  باوجلا :

. هیلإ عسی  مل  ام  ناسنإلل  سیل 
: هلوق ایاضقلا  يأ  نم   2

؟) عمطلا رعشتسا  نم  هسفنب  يرزأ  )
. هسفنب يرزأ  عمطلا  ءرملا  رعشتسا  املک  انلوق : ةوق  یف  یه  ۀلصتم و  نع  ۀفرحنم  ۀیضق  اهنأ  باوجلا :

؟) کب کسمت  نم  باخ  ام  : ) اهلصأ یلإ  ۀیضقلا  هذه  درت  فیک   3
بیخی کب ال  کسمت  نم  لک  یهو : ۀیلک  ۀبجوم  ۀیلمح  نع  ۀفرحنم  اهنأ  باوجلا :

تانیرمت

: لئاقلا لاق  ول   1
: لاق وأ  فلظلا ) قوقشم  ناک  ارتجم  ناویحلا  ناک  املک  )

؟ تایقافتالا نم  وأ  تایموزللا  نم  نیتیضقلا  نیتاه  دعن  اذامف  ایکذ ) ناک  اریصق  ناسنالا  ناک  املک  )
. اهلصأ یلإ  ۀفرحنملا  عجراو  ایاضقلا  هذه  عون  نیب   2

. باوصلا یفخ  باوجلا  محدزا  اذإ  أ 
. ةوهشلا تلق  ةردقملا  ترثک  اذإ  ب 

. لاطتسا لان  نم  ج 
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. هرض نع  فشک  نم  لذلاب  یضر  د 
. ءاملعلا هدابع  نم  هللا  یشخی  امنإ  ه 

. اهعون نیبو  اهلصت  یلإ  اهعجرأف  ۀفرحنم  تناک  اذإ  و  ایاضقلا . عاونا  يأ  نم  کیلع ) مویو  کل  موی  ناموی  رهدلا   ) مهلوق  3
اهعجراف ۀـفرحنم  تناک  اذإ  و  ارومغم .) افئاخ  وأ  اروهـشم  ارهاظ  امإ  ۀـجحب  مئاق هللا  نم  ضرألا  ولخت  ال  ( ) ع  ) یلع لوق  اـیاضقلا  يأ  نم   4

. اهعون نیبو  اهلصأ  یلإ 

اهنیب بسنلا  وأ  ایاضقلا  ماکحأ  یف   2

دیهمت

اهل يرخأ  ۀیضق  یلع  ناهربلا  یلإ  ئجتلیف  انایحأ ، کلذ  هیلع  عنتمی  دق  لب  ةرـشابم ، هبولطم  یلع  ناهربلا  یف  ۀقـشم  ثحابلا  یناعی  ام  اریثک 
. سکعلاب وأ  ۀبولطملا ، ۀیضقلا  بذکب  ملعلا  اهیلع  نهربملا  ۀیضقلا  قدصب  ملعلا  نم  هل  لصحی  دقف  اهب : اهنراقیل  ۀبولطملا  ۀیضقلا  عم  ۀبسن 

قدصب ملعلا  اهیلع  نهربملا  ۀیضقلا  قدصب  ملعلا  نم  هل  لصحی  دق  و  يرخألا . بذکو  امهادحأ  قدص  نیب  مزالت  كانه  ناک  اذإ  کلذ  و 
اهبذک ناک  وأ  ۀیناثلا  قدص  مزلتـسی  یلوألا  قدـص  ناک  اذإ  کلذ  و  ۀـیناثلا . بذـکب  ملعلا  یلوألا  بذـکب  ملعلا  نم  وأ  ۀـبولطملا  ۀیـضقلا 

. اهبذک مزلتسی 
یلع نهربی  نأ  عیطتسی  یتح  اهنیب ، بسنلا  فرعی  نأ  ایاضقلا  نم  ۀلمجب  هماملإ  دعب  لالدتسالا و  ثحابم  یف  عورـشلا  لبق  یقطنملل  دب  الف 

اهبذک وأ  اهقدص  یلع  نهربملا  ۀیضقلا  نم  هنهذ  لقتنیف  ۀبولطملا ، ۀیضقلا  عم  اهتبسن  اهل  يرخأ  ۀیضق  یلع  ۀنهربلا  قیرط  نم  انایحأ  هبولطم 
. اهب ملعلا  لیصحت  لواحی  یتلا  ۀیضقلا  بذک  وأ  قدص  یلإ 

ماکحأ  ) یمـستو اهتاقحلمو . ضیقنلا  سکعو  يوتـسملا  سکعلا  ضقانتلا و  ثحابم  یه  اـیاضقلا  نیب  بسنلا  اـهب  فرعت  یتلا  ثحاـبملاو 
. مدقتملا بیترتلا  اذه  یلع  ثحابملا  هذه  یف  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  عرشن  نحنو  ایاضقلا .)

ضقانتلا

: هب فیرعتلا  ثحبلا و  اذه  یلإ  ۀجاحلا 
: دیهمتلا یف  انلق 

ۀیـضقلا قدصب  ملعلا  همزلی  اهبذکب  ملعلا  نکلو  ۀبولطملا . ۀیـضقلا  سفن  یه  تسیل  ۀیـضق  یلع  لالدتـسالا  یلا  ۀجاحلا  سمت  ام  اریثک  نأ 
. يرخألا بذک  مزلی  امهادحأ  قدص  نوکی  ام  دنع  سکعلاب ، وا  ۀبولطملا 

ضرف عم  ةدوجوم ، ) حورلا   ) ۀیضقلا قدص  یلع  نهربت  نأ  الثم  تدرأ  اذإف  ناتضقانتملا ، ناتیضقلا  امه  ۀفصلا  هذه  امهل  ناتللا  ناتیـضقلاو 
ضیقنلا ال اذه  بذک  تملع  اذإف  ةدوجوم ) تسیل  حورلا   ) وه اهضیقن و  بذک  یلع  نهربت  نأ  یفکیف  ةرشابم ، کلذ  یلع  نکمتت  کنا ال 
نیـضیقنلا ال نأل  یلوألا  بذک  ملعت  نأ  دب  ضیقنلا ال  قدص  یلع  تنهرب  اذإ  و  اعم . نابذکی  نیـضیقنلا ال  نال  یلوألا ، قدص  ملعت  نأ  دـب 

. اعم ناقدصی 
باجیإلاب و فالتخالا  اهیف  یفکی  یتلا  ناسناللا ، ناسنإلاک و  تادرفملا ، ضئاقن  ۀفرعمک  رهاظ  رمأ  ۀیـضقلا  ضیقن  ۀـفرعم  نأ  نظی  امبرو 

ناویحلا ضعبو  ناسنا ، ناویحلا  ضعب  لثم : اعم ، نیتقداص  ۀبلاسلا  ۀبجوملا و  نوکت  نأ  زوجی  ذإ  ۀلوهـسلا  هذـهب  سیل  رمألا  نکلو  بلـسلا .
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. ناسنإب ناویحلا  نم  ءیش  و ال  ناسنا ، ناویح  لک  لثم : اعم ، نیتبذاک  انوکت  نأ  زوجیو  ناسناب . سیل 
ۀیضق لک  ضیقن  صیخشتل  قطنملا  ملع  یف  ةروکذملا  ضقانتلا  دعاوق  یلإ  عوجرلا  نع  ثحابلل  ینغ  ال  هیلعو ،

: ضقانتلا فیرعت 
لوقنف ایاضقلا ، صوصخ  یف  ۀـینف  ۀـعماج  ةرابعب  انه  هعـضنلو  لباقتلا ، ماسقأ  دـحأ  وه  يذـلا  ضقانتلا  نم  دوصقملا  قبـس  اـمیف  تفرع  دـق 

(. ۀبذاک يرخالا  ۀقداص و  امهادحا  نوکت  نا  هتاذل  یضتقی  نیتیضقلا  یف  فالتخا  ایاضقلا : ضقانت  )
لب فالتخالا ، تاذل  نکلو ال  بذکلا ، قدصلا و  یف  امهفلاخت  نیتیضقلا  فالتخا  یضتقی  امبر  هنال  فیرعتلا ، یف  هتاذل )  ) دیق نم  دب  الو 

نیتیلکلا يدحإ  تقدص  لومحملا  نم  صخأ  عوضوملا  ناک  امل  هناف  ناویحب ، ناسنإلا  نم  ءیـش  و ال  ناویح ، ناسنإ  لک  لثم : رخآ ، رمال 
. مدقت امک  ناسناب ، ناویحلا  نم  ءیش  ناسنا و ال  ناویح  لک  وحن  اعم  ابذکل  لومحملا  نم  معأ  عوضوملا  ناک  ول  امإ  يرخألا . تبذکو 
تناک امهمو  ناتیـضقلا ، تناک  ةدام  ۀیأ  یف  کلذ  یـضتقی  يذـلا  فالتخالا  وه  قدـصلا  یف  امهفلاخت  یـضتقی  يذـلا  فالتخالاب  ینعنو 

لا ۀبلاسلا  ۀیلکلا و  ۀبجوملا  نیب  فالتخالاک  لومحملا ، عوضوملا و  نیب  ۀبسنلا 
ضقانتلا طورش 

: ۀثالث رومأ  یف  امهفالتخاو  ۀینامث ، رومأ  یف  امهداحتا  نم  نیتیضقلا  نیب  ضقانتلا  ققحتل  دب  ال 
: نامثلا تادحولا 

: یتأی ام  یه  و  نامثلا ) تادحولا   ) اهیف نیتضقانتملا  نیتیضقلا  داحتا  بجی  یتلا  رومألا  یمست 
. عفانب سیل  لهجلا  عفان ، ملعلا  لثم : اضقانتی  مل  هیف  افلتخا  ولف  عوضوملا ، )  ) 1
. راضب سیل  ملعلا  عفان ، ملعلا  لثم : اضقانتی  مل  هیف  افلتخا  ولف  لومحملا ، )  ) 2

. لیللا یف  يأ  ۀقرشمب ) تسیل  سمشلا   ) نیبو راهنلا  یف  يأ  ۀقرشم ) سمشلا   ) نیب ضقانت  الف  نامزلا ، )  ) 3
. ۀیدابلا یف  يأ  ۀبصخمب ) تسیل  ضرألا   ) نیبو فیرلا  یف  يأ  ۀبصخم ) ضرألا   ) نیب ضقانت  الف  ناکملا ، )  ) 4

يأ تیمب ) سیل  دمحم   ) نیبو ةوقلاب  يأ  تیم ) دمحم   ) نیب ضقانت  الف  لعفلا ، ةوقلا و  یف  نیتیضقلا  داحتا  نم  دب  يأ ال  لعفلا ) ةوقلا و   ) 5
. لعفلاب

. هلک يأ  بصخمب ) سیل  قارعلا   ) نیبو هضعب  يأ  بصخم ) قارعلا   ) نیب ضقانت  الف  ءزجلا ، ) لکلا و   ) 6
. دهتجی مل  اذإ  يأ  حجان ) ریغ  بلاطلا   ) نیبو دهتجا  نأ  يأ  ۀنسلا ) رخآ  حجان  بلاطلا   ) نیب ضقانت  الف  طرشلا ، )  ) 7

یلإ ا ۀفاضإلاب  يأ  فصنب ) تسیل  ۀعبرألا   ) نیبو ۀینامثلا ، یلإ  ۀفاضإلاب  يأ  فصن ) ۀعبرألا   ) نیب ضقانت  الف  ۀفاضإلا )  ) 8
هیبنت

و اعیاش . المح  وأ  ایلوأ  المح  هنوک  ۀیحان  نم  لمحلا ) ةدحو   ) اهیلإ فیـضی  مهـضعبو  ۀقطانملا . نیب  ةروهـشملا  یه  نامثلا  تادحولا  هذه 
نأ زوجی  هنإف  اعیاش ، يرخألا  یف  ایلوأ و  امهادحإ  یف  لمحلا  ناک  ولف  لمحلا ، یف  ادحتی  نأ  نیتیـضقلا  ضقانتل  بجیف  مزال ، طرـشلا  اذـه 

قیداصم نم  یئزجلا  موهفم  نال  عیاشلا ، لمحلاب  يأ  یئزجب ) سیل  یئزجلا   ) یلوألا لمحلاب  يأ  یئزج ) یئزجلا   ) مهلوق لثم  اـعم ، اقدـصی 
. نیریثک یلع  قدصی  هنإف  یلکلا ، موهفم 

فالتخالا
: فیکلا مکلاب و  فالتخالا 

(. ۀهجلا فیکلا و  مکلا و   ) یه و  ۀثالث . رومأ  یف  نیتضقانتملا  نیتیضقلا  فالتخا  نم  دب  ال  انلق :
: فیکلا مکلاب و  فالتخالا 

. هیلعو ۀیئزج . ۀیناثلا  تناک  ۀیلک  تناک  اذإ  و  ۀبلاس ، يرخألا  تناک  ۀبجوم  تناک  اذإ  امهادحإ  نأ  هانعمف  فیکلا ، مکلاب و  فالتخالا  امأ 
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ۀیئزجلا ۀبلاسلا  ضیقن …  ۀیلکلا …  ۀبجوملا 
ۀیلکلا ۀبلاسلا  ضیقن …  ۀیئزجلا …  ۀبجوملا 

، معأ عوضوملا  ناک  ول  امک  اعم ، ابذـکی  نأ  زاجل  نیتیلک  اتناک  ول  و  اعم . ابذـکی  وأ  اقدـصی  نإ  زاجل  نیتبلاس  وأ  نیتبجوم  اـتناک  ول  اـمهنال 
: وحن معأ . اضیأ  عوضوملا  ناک  ول  امک  اعم ، اقدصی  نأ  زاجل  نیتیئزج  اتناک  ول  و  اقباس . انلثم  ام  یلع 

. دیدحب سیل  ندعملا  ضعبو  دیدح . ندعملا  ضعب 
ۀهجلاب فالتخالا 
ۀهجلاب فالتخالا 

باجیإلا عفری  امکف  هعفر ، ءیـش  لک  ضیقن  نأل  بلـسلا ، باجیإلاب و  فـالتخالاک  ضقاـنتلا  عبط  هیـضتقی  رمأـف  ۀـهجلاب ، فـالتخالا  اـمأ 
. اهضقانت ۀهجب  ۀهجلا  عفر  نم  دب  الف  باجیإلاب ، بلسلا  بلسلاب و 

ۀماـعلا ۀـنکمملا  عفر  لـثم  حیرـص ، ضیقن  اـهل  نوکیف  ۀـفورعملا ، تاـهجلا  يدـحإ  نم  نوـکت  دـق  يرخأ  ۀـهج  عـفرت  یتـلا  ۀـهجلا  نکلو 
. ةرورضلا بلس  وه  ناکمإلا  نأل  سکعلابو ، ۀیرورضلاب 

اهیلع قلطنف  اهمزالت ، ۀفورعملا  تاهجلا  نم  ۀهج  اهل  سمتلن  نأ  دب  الف  فورعم ، مسا  اندـنع  اهل  یتلا  ۀـفورعملا  تاهجلا  نم  نوکت  دـقو ال 
. ضیقنلا مزال  لب  احیرص ، اضیقن  نوکی  الف  اهمسا 

ۀکرحتم ضرألا  : ) تلق اذإف  يرخألا ، ضیقنل  ۀمزال  امهادـحا  لب  حیرـصلا ، ضقانتلاب  نکلو ال  ۀـماعلا ) ۀـقلطملا   ) اهـضقانت ۀـمئادلا )  ) الثم
ماودلا مدع  مزال  لوقنف : ۀمزال ، ۀهج  هل  سمتلنف  ۀفورعملا ، تاهجلا  نم  سیل  ماودلا  بلس  نکلو  ماودلا ، بلس  حیرصلا  اهـضیقنف  امئاد ، )

ۀمزال نوکت  ۀـماع  ۀـقلطم  هذـه  و  لعفلاب .) ۀـکرحتم  تسیل  ضرألا  نا   ) يأ ۀـنمزألا  نم  نمز  یف  لصاح  ضرـألا  نع  كرحتلا  بلـس  نأ 
. ۀمئادلا ضیقنل 

بلـسلا ماود  کلذ  مزالو  لعفلاب . يأ  کلذک ، ۀباتکلا  هل  تبثت  مل  ناسنإلا  نإ  حیرـصلا  اهـضیقنف  لعفلاب ، ) بتاک  ناسنإ  لک  : ) تلق اذإو 
. ۀماعلا ۀقلطملا  ضیقنل  ۀمزال  یه  ۀمئاد و  هذه  و  امئاد ) بتاکب  سیل  ناسنإلا  ضعب  نا   ) يأ

هسفن بعتی  الا  هحصننو  اهنع  ینغ  یف  هنا  یلع  بلاطلا ، اهدارأ  نا  تالوطملا  نم  بلطتلف  تاهجوملا ، ضئاقن  لیـصفت  رکذ  یلإ  ۀجاح  الو 
. يودجلا ۀلیلق  اهنأف  اهلیصحتب 

داضتلا تحت  لوخدلا  داضتلا و  لخادتلا و  ضقانتلا : تاقحلم  نم 

( ناتلخادتملا  ) 1
نیب يأ  ۀیلکلا ، ۀبلاسلا  ۀـیئزجلا و  ۀـبجوملا  نیبو  ۀـیئزجلا ، ۀـبلاسلا  ۀـیلکلا و  ۀـبجوملا  نیب  عقی  عبرألا  تاروصحملا  یف  ضقانتلا  نأ  مدـقت 

. فیکلا مکلا و  یف  نیتفلتخملا 
یلع لالدتسالا  یف  اضیأ  عفنت  بسنلا  هذه  ۀفرعمو  طقف ، فیکلاب  وأ  طقف  مکلاب  نیتفلتخملا  نیب  يأ  یقاوبلا  نیب  ۀبـسنلا  ظحالت  نأ  یقبیو 

: یتأیس امک  اهعم  ۀبسن  اهل  يرخأ  ۀیضق  ۀفرعمل  ۀیضق 
. ماسقأ ۀثالث  یلعف  طقف  امهدحا  یف  اتفلتخا  نإ  و  ضقانتلا . مدقت  دق  ناتضقانتملا و  امهف  افیکو  امک  اتفلتخا  نإ  ناتروصحملا  لوقن : هیلعو 

يرخالا یف  امهادحا  لوخدل  نیتلخادـتم  اتیمـسو  نیتبلاسلا . وأ  نیتبجوملا  ینعأ  فیکلا  نود  مکلا  یف  ناتفلتخملا  امهو  ناتلخادـتملا )  ) 1
. ۀیلکلا یف  ۀلخاد  ۀیئزجلا  نال 

. سکع و ال  فیکلا ، یف  اهعم  ةدحتملا  ۀیئزجلا  تقدص  تقدص  اذإ  ۀیلکلا  نا  کلذ : ینعمو 
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. سکع فیکلا و ال  یف  اهعم  ةدحتملا  ۀیلکلا  تبذک  تبذک  اذإ  ۀیئزجلا  نا  کلذ  مزالو 
. اعطق ندعم ) بهذلا  ضعب   ) اهعم قدصت  نأ  دب  ۀقداص و ال  اهنإف  ندعم ) بهذ  لک   ) الثم

( دوسأ بهذ  لک   ) اهعم بذکت  نأ  دب  ۀبذاک و ال  اهنإف  دوسأ ) بهذلا  ضعب   ) لثمو
( ناتداضتملا  ) 2

زوجیو اعم  امهقدـص  عنتمی  نیدـضلاک  امهنال  نیتداضتم  اتیمـسو  نیتیلک . اتناکو  مکلا ، نود  فیکلا  یف  ناتفلتخملا  امهو  ناتداضتملا )  ) 2
. اعم ابذکی  نأ 

. يرخألا قدصت  نأ  بجی  امهادحا ال  تبذک  ول  يأ  سکع ، و ال  يرخألا ، بذکت  نأ  دب  امهادحا ال  تقدص  اذإ  هنأ  کلذ  ینعمو 
(. ندعمب بهذلا  نم  ءیش  ال   ) بذکی نأ  بجی  ندعم ) بهذ  لک   ) قدص اذإ  ًالثمف 

ثملا یف  ۀبذاک  یه  لب  بهذب ، ) ندعملا  نم  ءیش  ال   ) قدصی نأب  بجی  ال  بهذ ) ندعم  لک   ) بذک اذإ  نکلو 
( داضتلا تحت  ناتلخادلا   ) 3

ناتلخاد امهنال  داضتلا ، تحت  نیتلخاد  اتیمـس  امنإو  نیتیئزج . اتناکو  مکلا ، نود  فیکلا  یف  ناتفلتخملا  امهو  داضتلا ) تحت  ناتلخادلا   ) 3
امهنأ يأ  بذکلا ، قدصلا و  یف  نیدضلا  سکع  یلع  امهنالو  ۀهج ، نم  فیکلا ، یف  اهعم  ۀقفتملا  ۀیلکلا  تحت  امهنم  لک  نیتیلکلا  تحت 

. ًاعم اقدصی  نا  زوجیو  بذکلا ، یلع  امهعامتجا  عنتمی 
. يرخألا بذکت  نأ  بجی  امهادحا ال  تقدص  ول  هنأ  يأ  سکع ، و ال  يرخألا ، قدصت  نأ  دب  امهادحا ال  تبذک  اذإ  هنأ  کلذ : ینعمو 

(. دوسأب سیل  بهذلا  ضعب   ) قدصی نأ  بجی  هنإف  دوسأ ) بهذلا  ضعب   ) بذک اذإ  ًالثمف 
. لاثملا یف  ۀقداص  هذه  لب  بهذب ، ) سیل  ندعملا  ضعب   ) بذکی نأ  بجی  ال  بهذ ) ندعملا  ضعب   ) قدص اذإ  نکلو 

تآلا وحنلا  یلع  احول  اهیحضوت  لجأل  اعیمج  تاروصحملا  بسانتل  اوعضی  نأ  میدقلا  نم  نییقطنملا  ةداع  ترج  دقو 

سوکعلا

ۀبولطم عم  ۀقالع  اهل  يرخأ  ۀیـضق  یلع  نهربی  نأ  یلإ  ۀـبولطم  یلع  لالدتـسالل  جاتحی  دـق  ثحابلا  نأ  انلق : نأ  لصفلا  اذـه  لوأ  یف  قبس 
اهنیبو يوتسملا ) اهسکع   ) ۀیضق و لک  نیب  ۀعقاو  ۀمزالملا  هذه  و  قدصلا . یف  امهنیب  ۀمزالملل  ۀبولطملا  ۀیضقلا  قدص  اهقدص  نم  طبنتسی 

یمسقلا نع  ثحبن  نآلا  نحنف  اهضیقن .) سکع   ) نیبو
يوتسملا سکعلا 

(. قدصلا فیکلا و  ءاقب  عم  ۀیضقلا  یفرط  لیدبت  : ) وهف يوتسملا  سکعلا  امأ 
لعجی نأب  یلوألا  یفرط  لیدـبتب  بلـسلا ، باجیإلا و  یف  قدـصلا و  یف  یلوـألا  عبتت  ۀیـضق  یلإ  لوحت  اهقدـصب  موکحملا  ۀیـضقلا  نأ  يأ 

. امدقم یلاتلا  ایلات و  مدقملا  وأ  اعوضوم ، لومحملا  ۀیناثلا و  یف  الومحم  یلوألا  عوضوم 
یف حالطصاو  لیدبتلا ، سفن  یف  حالطصا  ناحالطـصا : اهل  انه  سکعلا )  ) ۀملکف يوتـسملا .) سکعلا   ) ۀیناثلا و  لصألا )  ) یلوألا یمـستو 

. لیدبتلا اهیف  عقو  یتلا  ۀیضقلا 
دقف بذکلا ، یف  هعبتی  نأ  بجی  نکلو ال  سکعلا . قدـص  بجو  اقداص  ناک  اذإ  لصألا  نأ  قدـصلا : یف  لصألل  عبات  سکعلا  نأ  ینعمو 

بذک سکعلا  بذک  اذإف  بذکلا  یف  هعبتی  نکلو  قدـصلا ، یف  هسکع  عبتی  لصألا ال  نأ  کلذ  مزالو  قداص . سکعلا  لصألا و  بذـکی 
. هبذک ضورفملا  سکعلا و  قدص  هنم  مزلی  لصألا  قدص  ول  هنأل  لصألا ،

: لالدتسالا یف  ناعفنت  ناتدعاق  انهف 
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. هسکع قدص  لصألا  قدص  اذإ   1

. هلصأ بذک  سکعلا  بذک  اذإ   2
تملع امک  یلوألا . یلع  ۀعرفتم  ۀیناثلا  ةدعاقلا  هذهو 

سکعلا طورش 
سکعلا طورش 

ءاقب بجاولا  امنإو  هؤاقب ، طرتشی  الف  مکلا  امأ  قدصلا . ءاقبو  فیکلا  ءاقبو  نیفرطلا  لیدبت  ۀـثالث : طورـشب  لصحی  امنإ  سکعلا  نأ  انملع 
. رخآلا ضعبلا  یف  همدع  یضتقی  دق  ایاضقلا و  ضعب  یف  مکلا  ءاقب  یضتقی  دق  وه  قدصلا و 

. هئاقب مدع  وأ  مکلا  ءاقب  اهسکع  یف  قدصلا  ءاقب  یضتقی  یتلا  ۀیضقلا  ۀفرعم  یتأی  امیف  مهملاو 
ابالقنا  ) یمسی لب  اسکع . کلذ  یمسی  الف  قدصلا ، قبی  مل  نکلو  ایقاب . فیکلا  ناک  نافرطلا و  لدبت  ولو 

: ۀیئزج ۀبجوم  ناسکعنت  ناتبجوملا 
: تلق اذإف  اهسفنک . سکعنت  ۀیئزجلا  ۀبجوملا  و  ۀیئزج . ۀبجوم  سکعنت  ۀیلکلا  ۀبجوملا  نأ  يأ 

اهسکعف ع ب ح لک ح ب 
اهسکعف ع ب ح و ع ح ب 
لک ب ح یلا  ناسکعنی  الو 

: ناهربلا
. هل ایواسم  وأ  عوضوملا  نم  معأ  نوکی  نأ  امإ  اهیف  لومحملا  نأ  ۀیلکلا : یف  ( 1)

: تلق اذإف  لومحملا ، دارفأ  ضعب  یلع  قدصی  نیریدقتلا  یف  عوضوملا  نال  اعطق  ۀیئزجلا  قدصت  نیریدقتلا  یلعو 
ءام لئاسلا  ضعب  قدصی  لئاس  ءام  لک 

ناسنا قطانلا  ضعب  قدصی  قطان  ناسنا  لکو 
نم صخا  هنـأل  لوـمحملا ، دارفأ  عـیمج  یلع  قدـصی  ـال  لوـألا  ریدـقتلا  یف  عوـضوملا  نـال  ریدـقت ، لـک  یلع  ۀـیلکلا  قدـصت  ـال  نکلو 

: تلق اذإف  لومحملا ،
بولطملا وه  ۀبذاک و  ۀیضقلاف  ءام ) لئاس  لک  )

هذـه ضعب  یلع  و  اـیواسم . وأ  هجو ، نم  معأ  وأ  اـقلطم ، صخا  وأ  عوضوملا  نم  اـقلطم  معأ  لومحملا  نوـکی  نأ  اـمأ  ۀـیئزجلا : یف  و  ( 2)
عوضوملا ال نإف  هجو ، نم  وأ  اقلطم  معأ  لومحملا  ناک  اذإ  هنأل  ۀـیلک ، ۀـبجوم  سکعلا  قدـصی  ثلاثلا ال  لوألا و  ریدـقتلا  وه  ریداـقتلا و 
، ریدقت لک  یلع  قدصی  هنإف  ۀیئزجلا  ۀـبجوملا  یلإ  هسکع  امإ  ایواسم . وأ  صخأ  ناک  ول  قدـصی  امنإ  لومحملا  دارفأ  عیمج  یلع  قدـصی 

: تلق اذإف 
لئاس ءاملا  ضعب  قدصی  ءام  لئاسلا  ضعب 

ءام لئاسلا  ضعب  قدصی  لئاس  ءاملا  ضعبو 
ریط ضیبألا  ضعب  قدصی  ضیبأ  ریطلا  ضعبو 
اسنا قطانلا  ضعب  قدصی  قطان  ناسنإلا  ضعبو 

ۀیلک ۀبلاس  سکعنت  ۀیلکلا  ۀبلاسلا 
: انلوق قدص  اذإف  اعم ، فیکلا  مکلا و  یقبیف 

رجشب ناویحلا  نم  ءیش  قدص ال 
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ناویحب رجشلا  نم  ءیش  ال 
بلـس حصیف  ادبأ ، ناعمتجی  تانیابتملا ال  و  ایلک . انیابت  لومحملا  عوضوملا و  نیابت  عم  َّالإ  قدصت  ۀیلکلا ال  ۀبلاسلا  نال  حـضاو : ناهربلاو 

. اعوضوم كاذ  وأ  اعوضوم  اذه  تلعج  ءاوس  رخآلا ، دارفأ  عیمج  نع  امهنم  لک 
: ۀیتآلا ةروصلاب  رمألا  اذه  یلع  ناهربلا  میقن  سکعلا  ضیقنلا و  قیرط  نم  نیهاربلا  ۀماقإ  یلع  بیردتللو 

ۀقداص ۀیضق  ضورفملا ال ب ح 
اضیأ ۀقداص  یعدملا ال ح ب 

: ناهربلا
قدصت ال ح ب مل  ول 

اهضیقن ع ح ب قدصل 
( ضیقنلل يوتسملا  سکعلا   ) قدصلو ع ب ح

نوکی نا  بجو  اقداص  ع ب ح )  ) ناک ولف  هل ، اضیقن  هاندجو  ال ب ح )  ) لصألا یلا  هانبسنو  ع ب ح )  ) يوتسملا سکعلا  اذه  انظحال  اذإو 
. هقدص ضورفملا  نا  عم  ابذاک ، (ال ب ح )

بولطملا وه  ۀقداص و  نوکت ال ح ب  نا  بجوف 
: بیقعت

: لوقنف ءارولا ، یلإ  ناهربلا  اذه  یف  عجرن  نأ  دب  انأل ال  لالدتسالا  دنع  يوتسملا  سکعلا  ضیقنلا و  یف  ةدئافلا  فرعت  ناهربلا  اذهب 
ۀقداص نأ ال ب ح  ضورفملا 

اهضیقن بذکتف ع ب ح 
اضیأ بذکیف  سکع ع ح ب  ضیقنلا  اذهو 

( ۀیناثلا ةدعاقلا   ) لصألا بذک  سکعلا  بذک  اذا  هنال 
ینعا ع ح ب لصألا  اذه  بذک  اذاو 

بولطملا وه  هضیقن ال ح ب و  قدص 
. هضیقن قدص  لصألا  بذک  نم  ۀثلاث )  ) و هلصأ ، بذک  سکعلا  بذک  نم  يرخأ )  ) و هضیقن ، بذک  لصألا  قدص  نم  ةرات )  ) تدفتساف

ناقتإب کیلعو  ادیج ، هیف  ققدف  اریثک ، لالدتسالا  اذه  لثم  کیلع  رمیسو 
: اهل سکع  ۀیئزجلا ال  ۀبلاسلا 

و ناسنإب .) سیل  ناویحلا  ضعب   ) لثم اهلومحم  نم  معا  اهعوضوم  نوکی  نا  زوجی  هنأل  ۀـیئزج ، یلإ  ۀـیلک و ال  یلإ  ادـبأ ال  سکعنت  يأ ال 
بلـس حصی  فیکف  هعم ، معألا  قدص  صخألا  قدـص  املک  هنأل  ایئزج ، ایلک و ال  لاوحألا ال  نم  لاحب  هنع  معألا  بلـس  زوجی  صخألا ال 

سیل ناسنإلا  ضعب   ) انلوق و ال  ناویحب ) ناسنإلا  نم  ءیش  ال   ) انلوق قدصی  الف  هنع ، معألا 
: اهل سکع  ۀلصفنملا ال 

اهنأل اهـسکعل ، ةرمث  ۀلـصفنملا ال  نأ  دجن  لمأتلا  دنع  نکلو  ۀیطرـشلا : ۀیلمحلا و  معی  يوتـسملا  سکعلا  نأ  یلإ  ثحبلا  ردـص  یف  انرـشأ 
نم ایلات  یناثلا  امدقم و  امهیا  لعج  یف  رایخلاب  تنأف  امهنیب ، یعیبط  بیترت  و ال  یلاتلا . مدقملا و  نیب  یفانتلا  یلع  لدت  هیلع  لدت  ام  یصقأ 

. دحاو امهادؤم  نإف  جوز ، وأ  درف  امإ  ددعلا  تلق : وأ  درف ، وأ  جوز  امإ  ددعلا  تلق : نأ  ءاوسف  نیبلا ، یف  قرف  لصحی  نأ  نود 
. هیف ةرمث  يأ ال  اهل . سکع  ۀلصفنملا ال  اولاق : اذلف 

: انلوق یلإ  سکعنت  اهنإف  درفو  جوز  یلإ  مسقنی  ددعلا  الثم : لاثملا  یف  تلق  ول  امک  اهلمشت ، ۀیلمحلا  ماکحأ  نإف  ۀیلمح  یلإ  اهتلوح  ول  معن 
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ددع درفو  جوز  یلإ  مسقنی  ام 
ضیقنلا سکع 
ضیقنلا سکع 
ضیقنلا سکع 

. ناتقیرط ول  و  هقدص . یلع  اهقدصب  لدتسی  يذلا  ۀیضقلل  یناثلا  سکعلا  وهو 
ضیقن اهعوضوم  يرخأ  یلإ  ۀیـضقلا  لـیوحت   ) وه و  فیکلا ، یف  هلـصأ  عم  هقفاوتل  قفاوملا ) ضیقنلا  سکع   ) یمـسیو ءامدـقلا ، ۀـقیرط   1

(. فیکلا قدصلا و  ءاقب  عم  لصألا ، عوضوم  ضیقن  اهلومحمو  لصألا  لومحم 
(. فیکلا قدصلا و  ءاقب  عم  نیفرطلا  یضیقن  لیدبت  : ) وه راصتخالابو 

: یلا قفاوملا  ضیقنلا  سکعب  لوحت  ناسنإ ، بتاک  لک  ۀیضقلاف :
( بتاک ال   ) وه ناسنإ ) ال   ) لک

اهعوضوم يرخأ  یلإ  ۀیـضقلا  لیوحت   ) وه و  فیکلا ، یف  هلـصأ  عم  هفلاختل  فلاـخملا ، ) ضیقنلا  سکع   ) یمـسیو نیرخأـتملا ، ۀـقیرط   2
(. فیکلا نود  قدصلا  ءاقب  عم  لصألا ، عوضوم  نیع  اهلومحمو  لصألا  لومحم  ضیقن 

: یلإ فلاخملا  ضیقنلا  سکعب  لوحت  ناسنإ ، بتاک  لک  ۀیضقلاف :
اکب ناسناللا )  ) نم ءیش  ال 

ضیقنلا سکع  ةدعاق 
مکلا ۀهج  نم 

: نأ يأ  كانه ، بلاوسلا  مکح  تابجوملا  مکحو  يوتسملا ، سکعلا  یف  تابجوملا  مکح  انه  بلاوسلا  مکح 
. فلاخملا یف  ۀبجومو  قفاوملا  یف  ۀبلاس  ۀیئزج : سکعنت  ۀیلکلا  ۀبلاسلا   1

: اضیا ۀیئزج  سکعنت  ۀیئزجلا  ۀبلاسلا   2
. فلاخملا یف  ۀبجوم  قفاوملا  یف  ۀبلاس 

. فلاخملا یف  ۀبلاس  قفاوملا  یف  ۀبجوم  ۀیلک : سکعنت  ۀیلکلا  ۀبجوملا   3
یقنلا سکعب  الصأ  سکعنت  ۀیئزجلا ال  ۀبجوملا   4

ناهربلا
ناهربلا

ضیقنلا و نم  ةدافتـسالا  یلع  بلاطلل  بیردت  نیهاربلا  هذـه  یف  و  ۀـقباسلا ، ماکحألا  کلت  نم  دـحاو  لک  یلع  ناهربلا  ۀـماقإ  نم  دـب  الو 
هیلع لهسی  ۀیسدنهلا  بتکلا  بولسأ  فلأ  نمف  ناهربلا . ۀماقإل  ۀیرظنلا  ۀسدنهلا  یف  عبتملا  بولسألا  انلمعتسا  دق  و  لالدتسالا . یف  سکعلا 

 )(. احضوم يوتسملا  سکعلاب  ۀیلکلا  ۀبلاسلا  سکع  یلع  ناهربلا  یف  هنم  لاثم  مدقت  دق  و  کلذ .
: وحنلا اذه  یلع  یتأیس ، ام  لک  یف  حیضوتللو . راصتخالل  ۀحتف ، هیلع  فرحب  ضیقنلل  زمرن  انأ  ملعی  نأ  بجیو 

عوضوملا ضیقن  َب … 
لومحملا ضیقن  َح … 

: ۀیلکلا ۀبلاسلا  سکع  ناهرب 
: لوقنف فلاخملاب ، اهسکع  یلع  اناهربو  قفاوملاب  اهسکع  یلع  اناهرب  نیناهرب : میقن  ضیقنلا  سکعب  ۀیلکلا  ۀبلاسلا  سکع  تابثإ  لجألف 

. تقدص اذإ  هنأ  يأ  نابولطم ، انهف  ۀیلک ، ۀبلاس  سکعنت  قفاوملا و ال  ضیقنلا  سکعب  ۀیئزج  ۀبلاس  سکعنت  اهنأ  یعدملا  الوأ ) )
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ال ب ح
( لوالا بولطملا   ) َب َح  تقدص س 

( یناثلا بولطملا   ) َب َح  قدصت ال  الو 
: ناهربلا

: مولعملا نم  نأ 
. یهیدب اذه  و  یلک . نیابت  اهیفرط  نیب  ناک  اذإ  الإ  قدصت  ۀیلکلا ال  ۀبلاسلا  نأ   1

. لوألا ءزجلا  یف  بسنلا  ثحب  یف  کلذ  یلع  ناهربلا  مدقت  دق  و  یئزجلا ، نیابتلا  یه  نینیابتملا  یضیقن  نیب  ۀبسنلا  نأ   2

. اضیأ یهیدب  اذه  و  نیتیلک . نیتبلاس  یلإ  یلکلا  نیابتلا  عجرم  نأ  امک  نیتیئزج ، نیتبلاس  یلإ  یئزجلا  نیابتلا  عجرم  نأ   3
: هنأ ثالثلا  تامدقملا  هذه  نم  جتنیو 

( یلک نیابت  نیفرطلا  نیب  نوکی  يأ   ) قدص ال ب ح اذإ 
نیضیقنلا نیب  ۀیئزجلا  ۀبلاسلا  َج  َب  تقدص س 

نیضیقنلا نیب  ۀیئزجلا  ۀبلاسلا  َب  َح  اضیأ س  تقدصو 
( لوألا بولطملا   ) وهو

. هجو نم  صوصخلا  مومعلا و  امهنیب  نوکی  امبر  ذإ  نینیابتملا ، یضیقن  نیب  امئاد  ققحتی  یلکلا ال  نیابتلا  نأ  ۀیناثلا  ۀمدقملا  نم  مهفی  مث 
. امئاد قدصت  نینیابتملا ال  یضیقن  نیب  ۀیلکلا  ۀبلاسلا  نأ  يأ 

( یناثلا بولطملا   ) َب َح  امئاد ال  قدصت  لقف ال  وأ 
اذإ هنأ  يأ  نابولطم ، انهف  ۀیلک ، ۀبجوم  سکعنت  فلاخملا و ال  ضیقنلا  سکعب  ۀـیئزج  ۀـبجوم  سکعنت  ۀـیلکلا  ۀـبلاسلا  نأ  یعدـملا  ایناث ) )

: تقدص
َح ال ب 

( لوألا بولطملا   ) َح ب تقدص ع 
( یناثلا بولطملا   ) َح ب لک  قدصت  الو 

: ناهربلا
. رخآلا ضیقن  عم  قدصی  امهدحا  نأ  هانعمف  مدقت  امک  یلک  نیابت  ح  نیب ب ، ناک  امل 

َح عم  قدصی  نأ ب  يأ 
َح قداصت ب و  اذإو 

( لوألا بولطملا   ) َح ب لقألا ع  یلع  قدص 
: ریدقتلا اذه  یلع  قدصیف  هجو ، نم  صوصخلا  مومعلا و  ۀبسن  امهنیب  نوکت  دق  نینیابتملا  یضیقن  نأ  مدقت  هنأ  مث 

عم ب َح 
َب ناضیقنلا ب ، عمتجال  الاو  عم ب  َح  ذئنیح  قدصی  الو 

یناثلا بولطملا   ) َح ب لک  قدصی  الف 
: ۀیئزجلا ۀبلاسلا  سکع  ناهرب 

: لوقنف فلاخملا ، قفاوملل و  نیناهرب  میقن  اضیأ  ضیقنلا  سکعب  ۀیئزجلا  ۀبلاسلا  سکع  تابثإ  لجآلو 
: تقدص اذإ  هنا  يأ  نابولطم ، انهف  ۀیلک ، سکعنت  و ال  قفاوملا ، ضیقنلا  سکعب  ۀیئزج  ۀبلاس  سکعنت  ۀیئزجلا  ۀبلاسلا  نأ  یعدملا  الوأ ) )
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س ب ح
( لوالا بولطملا   ) تقدص س ح ب

( یناثلا بولطملا   ) َب َح  قدصت ال  الو 
: ناهربلا

: ضورف ۀثالث  یف  قدصت  ۀیئزجلا  ۀبلاسلا  نأ  مولعملا  نم 
. بسنلا ثحب  یف  مدقت  امک  یئزج ، نیابت  امهیضیقن  نیب  نوکی  ذئنیحو  هجو . نم  مومع  اهیفرط  نیب  نوکی  نأ   1

. مدقت امک  یئزج  نیابت  اضیأ  امهیضیقن  نیبو  یلک ، نیابت  امهنیب  نوکی  نأ   2
. عوضوملا ضیقن  نم  اقلطم  معأ  لومحملا  ضیقن  نوکیف  لومحملا ، نم  ًاقلطم  معأ  عوضوملا  نوکی  نأ   3

: ۀیئزجلا ۀبلاسلا  قدصت  ۀثالثلا  ریراقتلا  هذه  عیمج  یلعو 
( لوألا بولطملا   ) َب َح  س 

ضیقن ب. نم  اقلطم  معأ  ضیقن ح  نال  وأ  امهنیب  یئزجلا  نیابتلل  امإ 
: ۀیلکلا ۀبلاسلا  قدصت  الف  اقلطم ، وأ  هجو  نم  صوصخو  مومع  نیفرطلا  یضیقن  نیب  نوکی  ریراقتلا  ضعب  یلع  مث 

( یناثلا بولطملا   ) َب َح  ال 
: تقدص اذإ  يأ  نابولطم ، انهف  ۀیلک ، سکعنت  و ال  فلاخملا ، ضیقنلا  سکعب  ۀیئزج  ۀبجوم  سکعنت  ۀیئزجلا  ۀبلاسلا  نأ  یعدملا  ایناث ) )

س ب ح
( لوألا بولطملا   ) َح ب تقدص ع 

( یناثلا بولطملا   ) َح ب لک  قدصت  الو 
: ناهربلا

ضیقن نأ  وأ  یئزج  نیابت  امهیـضیقن  نیب  نوکی  نأ  امإ  ۀـیئزجلا  ۀـبلاسلا  یف  لومحملا  عوضوملل و  ۀـنکمملا  ریداقتلا  عیمج  یلع  نأ  مدـقت 
: قدصی نأ  نیریدقتلا  یلع  مزلیف  اقلطم ، معأ  لومحملا 

َب نودب  َح  ضعب 
عم ب َح  ضعب  قدصیف 

ناعفتری ال  ب ) َب ، امهو   ) نیضیقنلا نال 
( لوألا بولطملا   ) َح ب قدصی ع  يأ 

. هجو نم  مومع  امهنیب  نوکی  دق  لومحملا  عوضوملا و  یضیقن  نأ  مث 
َب َح  قدصت ع  دقو 

ۀقداص َح ب  یلإ س  اهلیوحت  نکمیو 
ۀلودعملا ۀبجوملا  نم  معأ  لومحملا  ۀلـصحملا  ۀـبلاسلا  ذإ  لومحملا  ۀلـصحم  ۀـبلاس  اهلعج  نکمیف  لومحملا  ۀـلودعم  ۀـبجوم  یلوألا  نال 

: تناک اذإف  اعطق ، معألا  قدص  صخألا  قدص  اذإ  و  مکلا ، یف  اقفتا  اذإ  لومحملا 
ۀقداص َح ب  س 

( یناثلا بولطملا   ) َح ب لک  اهضیقن  بذک 
: ۀیلکلا ۀبجوملا  سکع  ناهرب 

: لوقنف فلاخملا  قفاوملل و  نیناهرب  اضیأ  میقن  ضیقنلا ، سکعب  ۀیلکلا  ۀبجوملا  سکع  تابثإ  لجألو 
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: تقدص اذإ  هنأ  يأ  قفاوملا ، ضیقنلا  سکعب  ۀیلک  ۀبجوم  سکعنت  اهنأ  یعدملا  الوأ ) )
( ضورفملا  ) لک ب ح

( بولطملا  ) َح ب لک  تقدص 
: ناهربلا

َب َح  لک  قدصت  مل  ول 
اهضیقن َب  َح  تقدصل س 

( قفاوملا اهضیقن  سکع   ) قدصتف س ب ح
( روکذملا سکعلا  ضیقن   ) لک ب ح بذکتف 

. هقدص ضورفملا  لصألا  سفن  وه  روکذملا ) سکعلا  ضیقن   ) اذه نال  ضرفلا ، فالخ  يأ  فلخ  اذهو 
( بولطملا وهو   ) َب َح  لک  قدصت  نأ  بجوف 

: تقدص اذإ  هنأ  يأ  فلاخملا ، ضیقنلا  سکعب  ۀیلک  ۀبلاس  سکعنت  ۀیلکلا  ۀبجوملا  نأ  یعدملا  ایناث ) )
( ضورفملا  ) لک ب ح

( بولطملا  ) تقدص ال ح ب
: ناهربلا

َح ب قدصت ال  مل  ول 
اهضیقن َح ب  تقدصل ع 

يوتسملا اهسکع  َح  قدصتف ع ب 
: نأ ثدحیف  مدقت ، دق  و  لومحملا ، ۀلصحم  ۀیئزج  ۀبلاس  یلا  لوحتف  لومحملا ، ۀلودعم  ۀیئزج  ۀبجوم  هذهو 

س ب ح
اهضیقن لک ب ح  بذکتف 

هقدص ضورفملا  لصألا  هنأل  فلخ ، اذهو 
بولطملا وهو   ) َح ب قدصت ال  نأ  بجوف 

سکعنت ۀیئزجلا ال  ۀبجوملا 
. ۀیئزجلا یلإ  اهساکعنا  مدع  یلع  نهربن  نأ  اقلطم  فلاخملا  قفاوملا و  ضیقنلا  سکعب  ۀیئزجلا  ۀبجوملا  ساکعنا  مدع  یلع  ۀنهربلل  انیفکی 

: لوقنف هیلعو  ۀیلکلا . تبذک  ۀیئزجلا  تبذک  اذإف  ۀیلکلا ، یف  ۀلخاد  ۀیئزجلا  نأ  مدقت  هنأل  ۀیلکلا ، یلإ  اهساکعنا  مدع  ملعی  یلوأ  قیرطبو 
. قفاوملا ضیقنلا  سکعب  ۀیئزج  ۀبجوم  یلإ  سکعنت  ۀیئزجلا ال  ۀبجوملا  نأ  یعدملا  الوأ ) )

تقدص ع ب ح اذإف 
َب قدصت ع ح  نأ  مزلی  ال 

: ناهربلا
معأ وه  يذلا  یئزجلا  نیابتلا  ۀبـسن  امهیـضیقن  نیب  ذئنیح  نوکیف  هجو ، نم  مومع  اهیفرط  نیب  نوکی  نأ  ۀیئزجلا ، ۀبجوملا  قدص  دراوم  نم 

: یلکلا نیابتلا  ریدقت  یلع  قدصیف  هجو ، نم  مومعلا  یلکلا و  نیابتلا  نم 
ال ح ب

( بولطملا وهو   ) اهضیقن ع ح ب بذکیف 
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. فلاخملا ضیقنلا  سکعب  ۀیئزجلا  ۀبلاسلا  یلا  سکعنت  ۀیئزجلا ال  ۀبجوملا  نأ  یعدملا  ایناث ) )
تقدص ع ب ح اذإف 

قدصت س ح ب نأ  مزلی  ال 
: ناهربلا

: ۀیلکلا ۀبلاسلا  ۀیئزجلا و  ۀبجوملا  یف  نیفرطلا  یضیقن  نیب  یلکلا  نیابتلا  ریدقت  یلع  مدقت  دق 
ال ح ب

باجیإ بلسلا  بلس  نال  َح ب  لک  قدصتف 
( بولطملا وهو   ) َح ب اهضیقن س  بذکیف 

ۀیـضقلا هذه  نإف  ناویح ، ) ناسناللا  ضعب   ) وه لاثملا و  اذه  ربدت  ضیقنلا  سکعب  ۀیئزجلا  ۀبجوملا  ساکعنا  مدع  کل  حـضتی  نأ  لجألو 
نم ءیـش  هنأل ال  ناـتبذاک ، اـمهنال  ناـسنا ) ناویح  ـال  لـک   ) یلإ ـال  و  ناـسنا ) ناویحـاللا  ضعب   ) یلا قفاوملا  ضیقنلا  سکعب  سکعنت  ـال 

. ناسناب ناویحاللا 
لک ال نال  اضیأ ، ناتبذاک  امهنال  ناسنا ، ) الب  ناویحاللا  نم  ءیـش  ال   ) یلإ و ال  ناـسنا ) ـال  ناویح  ـال  سیل   ) یلا فلاـخملاب  سکعنت  ـالو 

ناویح ه

تانیرمت

: ببسلا نایب  عم  اهبذک . وأ  اهقدص  یف  ۀیتآلا  ایاضقلا  مکح  نیبف  ۀقداص . ۀمعنلا ) هرطبت  لقاع ال  لک   ) ۀیضقلا هذه  تناک  اذإ   1
. ۀمعنلا هرطبت  ءالقعلا ال  ضعب  أ 

. ۀمعنلا هرطبت  ءالقعلا ال  ضعب  سیل  ب 
. ءالقع ۀمعنلا  مهرطبت  نم ال  عیمج  ج 

. ۀمعنلا هرطبت  ءالقعلا ال  نم  صخش  د ال 
. لقاع ریغ  ۀمعنلا  هرطبت  نم  لک  ه 

. لقاعب ۀمعنلا  هرطبت  نمم  صخش  و ال 
. لقاع ۀمعنلا  هرطبت  نم ال  ضعب  ز 

هذه بذک  نم  مزلت  یتلا  ۀبذاکلا  ۀقداصلا و  ایاضقلا  جرختـساف  ۀـبذاک ، ةرارحلاب ) بوذـی  سیل  نداعملا  ضعب   ) ۀیـضقلا هذـه  تناک  اذإ   2
. ۀیضقلا

: لاقف ۀساجنلاب  يریدقتلا  رییغتلاب  سجنتی  ءاملا  نأ  یلع  حاضیإلا )  ) هحرش یف  نیققحملا  رخف  لدتسا )(   3
سکعب سکعنیو  ۀـفلاخملا . ریدـقت  یلع  اهب  ریغتی  مل  اروهقم  ءاملا  ِّریـصی  مل  املک  هنأل  يریدـقتلا . رییغتلا  دـنع  ۀـساجنلاب  روهقم  ءاملا  نأ  )

(. اروهقم ناک  ۀساجنلاب  ۀفلاخملا  ریدقت  یلع  ءاملا  ریغت  املک  انلوق : یلإ  ضیقنلا 
ۀلصتم ۀیطرش  انه  ۀلمعتسملا  ۀیضقلا  نا  ظحالو  هجارختسا . فیکو  اذه . ضیقن  سکع  يأ  نیبف 

ضقنلا

ضقنلا سوکعلا : تاقحلم  نم 
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ضقنلا
اهل ضرعتلاب  ساب  الف  ضقنلا ، )  ) ثحابم اهلـصأ ، قدـص  نم  ۀیـضقلا  قدـص  طابنتـسا  یف  سوکعلا  نع  انأش  لـقت  ـال  یتلا  ثحاـبملا  نم 

: لوقنف سوکعلاب ، اهل  اقاحلإ 
. امهعضوم یلع  ۀیضقلا  یفرط  ءاقب  عم  قدصلا  یف  اهل  ۀمزال  يرخأ  یلإ  ۀیضقلا  لیوحت  وه  ضقنلا :

: عاونأ ۀثالث  یلع  وه  و 
ۀیـضقلا و  عوضوملا ، ) ضقن   ) لـیوحتلا اذـه  یمـسیو  ـالومحم ، اـهلومحم  سفنو  ۀـیناثلل  اـعوضوم  یلوـألا  عوـضوم  ضیقن  لـعجی  نأ   1

(. عوضوملا ۀضوقنم   ) ۀلوحملا
لوحملا ۀیـضقلا  و  لومحملا ) ضقن   ) لیوحتلا یمـسیو  ـالومحم ، اـهلومحم  ضیقنو  ۀـیناثلل  اـعوضوم  یلوـألا  عوضوم  سفن  لـعجی  نأ   2

(. لومحملا ۀضوقنم  )
ۀـضوقنم  ) ۀـلوحملا ۀیــضقلا  و  ماـتلا .) ضقنلا   ) لـیوحتلا یمــسیو  ـالومحم . لوـمحملا  ضیقنو  اـعوضوم  عوـضوملا  ضیقن  لـعجی  نأ   3

(. نیفرطلا
لذ یف  رسلا  فرعتس  امک  یقابلل  بابلا  هنأل  لومحملا  ضقن  ةدعاقب  أدبنلو  عاونألا . هذه  نم  دحاو  لک  ةدعاق  نع  ثحبنلو 

لومحملا ضقن  ةدعاق 
عوضوملا ءاقب  عم  هضیقنب . اهلومحم  لدبتسنو  ۀیضقلا  فیک  ریغن  نأ  اهلـصأ  قدص  ریدقت  یلع  ۀقداص  لومحملا  ۀضوقنم  جارختـسال  انیلع 

. مکلا ءاقبو  هلاح ، یلع 
: لوقنف تاروصحملا ، نم  ةدحاو  لک  لومحم  ۀضوقنم  یلع  ناهربلا  ۀماقإ  نم  دب  الو 

(. ناویح الب  ناسنالا  نم  ءیش  ال  : ) یلإ اهلومحم  ضقنب  لوحتف  ناویح  ناسنا  لک  وحن  ۀیلک  ۀبلاس  اهلومحم  ۀضوقنم  ۀیلکلا ) ۀبجوملا   ) 1
: لوقن کلذ  یلع  ناهربللو 

( ضورفملا  ) لک ب ح تقدص  اذإ 
( بولطملا  ) تقدص ال ب ح

: ناهربلا
لک ب ح تقدص  اذإ 

فلاخملا اهضیقن  سکع  َح ب  تقدص ال 
بولطملا وه  َح و  یلإ ال ب  يوتسملا  سکعلاب  سکعنیو 

ناویح ال لـک  سیل  : ) یلإ اـهلومحم  ضقنب  لوحتتف  ناـسنإ ، ناویحلا  ضعب  وحن  ۀـیئزج ، ۀـبلاس  اـهلومحم  ۀـضوقنم  ۀـیئزجلا ) ۀـبجوملا   ) 2
: تقدص اذإ  هنا  يأ  ناسنا .

( ضورفملا  ) ع ب ح
( بولطملا  ) َح تقدص س ب 

: ناهربلا
َح قدصت س ب  مل  ول 

َح لک ب  اهضیقن  قدصل 
( لومحملا ضقن   ) قدصتف ال ب ح
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اهضیقن ع ب ح بذکیف 
. ضرفلا فالخ  وهف  لصألا  نیع  هنکلو 

( بولطملا وهو   ) َح قدصی س ب  نا  بجیف 
(. دماج ریغ  ءام  لک  : ) یلا اهلومحم  ضقنب  لوحتتف  دماجب ، ءاملا  نم  ءیش  وحن ال  ۀیلک ، ۀبجوم  اهلومحم  ۀضوقنم  ۀیلکلا ) ۀبلاسلا   ) 3

: تقدص اذإ  هنأ  يأ 
( ضورفملا  ) ال ب ح

( بولطملا  ) َح لک ب  تقدص 
: ناهربلا

َح لک ب  قدصت  مل  ول 
َح اهضیقن س ب  قدصل 

باجیا بلسلا  بلس  نال  قدصتف ع ب ح 
اهضیقن ال ب ح بذکیف 

. ضرفلا فالخ  وهف  لصألا  نیع  هنکلو 
( بولطملا وهو   ) َح لک ب  قدصی  نأ  بجیف 

(. بهذ ریغ  ندعملا  ضعب  : ) یلإ اهلومحم  ضقنب  لوحتتف  ابهذ ، ندعم  لک  سیل  وحن  ۀیئزج ، ۀبجوم  اهلومحم  ۀضوقنم  ۀیئزجلا ) ۀبلاسلا   ) 4
: تقدص اذإ  هنا  يأ 

( ضورفملا  ) س ب ح
( بولطملا  ) َح تقدص ع ب 

: ناهربلا
( لصألا  ) تقدص س ب ح اذإ 

( فلاخملا ضیقنلا  سکع   ) َح ب تقدص ع 
بولطملا وه  َح و  یلا ع ب  يوتسملا  سکعلاب  سکعنیو 

تاهیبنت
: لصألا لیوحت  ۀقیرط 

یغبنی ناهربلا ، یف  ةدیدج  قیرط  ۀیئزجلا  ۀبلاسلا  ۀیلکلا و  ۀبجوملا  لومحم  ۀـضوقنم  یلع  ناهربلا  یف  اهانعبتا  یتلا  ۀـقیرطلا  لوألا ) هیبنتلا  )
ۀقیرط : ) اهانیمـس یتلا  ۀـقباسلا  قیرطلاک  هماسقأ )(  دـحأ  یف  لخدـتف  سایقلا  ثحب  ءیجم  لبق  لصألا ) لیوحت  ۀـقیرط   ) نـآلا اهیمـسن  نأ 

(. ضیقنلا بذک  یلع  ناهربلا 
نم لوحملا  یلع  مث  لصألا ، یلع  اهل  انتفرعم  تقبـس  یتلا  تالیوحتلا  انیرجأ  لصألا ) لـیوحت  ۀـقیرط   ) ۀـقیرطلا هذـه  یف  اـننأ  تیأر  دـقو 
یلع قدـصیف  فلاخملا ، ضیقنلا  سکع  یلا  لصألا  انلوح  انإ  ۀـیلکلا  ۀـبجوملا  یف  تیأر  دـقف  بولطملا : یلإ  انیهتنا  یتح  اـعابت ، لـصألا 

قدـصیف لوـمحملا ، ) ۀـضوقنم   ) ینعأ بوـلطملا  سفن  اـنل  جرخف  يوتـسملا ، سکعلا  یلا  سکعلا  اذـه  اـنلوح  مث  هلـصأ ، قدـص  ریدـقت 
یلع یناثلا  لیوحتلا  قدصیف  لصألا  قدص  ریدقت  یلع  قداصلا  لوألا ) لیوحتلا   ) لصألا ضیقن  سکع  قدص  ریدـقت  یلع  یناثلا  لیوحتلا 

. قیرط رصقأب  بولطملا  یلإ  انلصوتف  هتابثإ  دوصقملا  وه  اذه  و  لصألا ، قدص  ریدقت 
مادختساب ضیقنلا  سوکع  یلع  ناهربلا  یف  اضیأ  اهؤارجأ  نکمیو  ماتلا ، ضقنلا  عوضوملا و  ضقنل  یتأی  امیف  ۀلهسلا  قیرطلا  هذه  عبتنسو 
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هبولطم یلإ  لصوتی  یتح  همادختسا  یغبنی  تالیوحتلا  يأ  هنأ  یلإ  هبتنیو  قذحلا  لمعتسی  نا  بلاطلا  یلع  و  لومحملا . ۀضوقنم 
: لومحملا ۀلودعم  لیوحت 

امه ۀقیقحلا  یف  و  قدصلا ، یف  لصألل  مزالملا  لیوحتلا  نم  نیتقیرط  لومحملا  ضقنو  ضیقنلا  سکع  یف  انلمعتـسا  دـق  و  یناثلا ) هیبنتلا  )
، لومحملا ضقنب  اهمـسن  مل  اذلو  لومحملا  ۀضوقنم  یلع  ناهربلا  یتأی  نأ  لبق  امهب  انللدتـسا  امهتهادـبل  نکلو  لومحملا ، ضقن  باب  نم 

: امهو
یف لومحم  بلسلا  نأ  قرفلا  امنإو  دحاو ، امهادؤم  نال  مکلا ، ) یف  اهل  ۀقفاوم  لومحملا  ۀلصحم  ۀبلاس  یلا  ۀلودعملاب  ۀبجوملا  لیوحت   ) أ

. ۀبلاسلا یف  بولسم  لمحلا  ۀبجوملا و 
حضاو یهیدب  اذه  و  باجیإ . بلس  نأل  مکلا ، یف  اهل  ۀقفاوم  لومحملا  ۀلصحم  ۀبجوم  یلإ  لومحملا  ۀلودعملا  ۀبلاسلا  لیوحت  ب 

تانیرمت

. ضیقنلا بذک  یلع  ناهربلا  قیرطب  ۀیلکلا  ۀبجوملا  لومحم  ضقن  یلع  نهرب   1
. ضیقنلا بذک  یلع  ناهربلا  قیرطب  ۀیئزجلا  ۀبلاسلا  لومحم  ضقن  یلع  نهرب   2

جرختـست نأ  یلإ  رمتـسا  مث  ـالوأ ، قفاوملا  ضیقنلا  سکع  ذـخأب  لـصألا ، لـیوحت  ۀـقیرطب  ۀـیئزجلا  ۀـبلاسلا  لومحم  ضیقن  یلع  نهرب   3
. لومحملا ۀضوقنم 

. لصألا لیوحت  ۀقیرطب  ۀیئزجلا  ۀبجوملا  لومحم  ضقن  یلع  ناهربلا  نکمی  له  برج   4
. هدجت ام  نیبو  ۀجیتنلا ، نوکتس  اذام  رظناو  لصألا . لیوحت  ۀقیرطب  ۀیلکلا  ۀبلاسلا  لومحم  ضقن  یلع  نهرب   5

اذهل مدختـساو  لصألا ، لیوحت  ۀقیرطب  ۀـیئزجلا ، ۀـبجوملا  ادـع  تاروصحملا . نم  لکل  قفاوملا  فلاخملا و  ضیقنلا  سکع  یلع  نهرب   6
. طقف يوتسملا  سکعلا  لومحملا و  ضقن  یتدعاق  ضرغلا 

یلا لوصولا  عیطتست  الف  فقتـس  کنا  رظناو  ۀقیرطلا ، هذهب  ۀیئزجلا  ۀبجوملل  قفاوملا  فلاخملا و  ضیقنلا  سکع  یلع  نهربت  نأ  برج   7
فوقولا بابسأ  نیبف  ۀجیتنلا ،

عوضوملا ضقنو  ماتلا  ضقنلا  ةدعاق 
هلعجنف هضیقن  اـهلومحمبو  اـعوضوم  هلعجنف  هضیقن  ۀیلـصألا  ۀیـضقلا  عوـضومب  لدبتـسن  نأ  اـنیلع  ۀـقداص  نیفرطلا ) ۀـضوقنم   ) جارختـسال

. فیکلا نود  مکلا  رییغت  عم  الومحم ،
، هلاح یلع  لومحملا  یقبنو  اعوضوم  هلعجنف  هضیقن  ۀیلصألا  ۀیـضقلا  عوضومب  لدبتـسن  نأ  انیلع  ۀقداص  عوضوملا ) ۀضوقنم   ) جارختـسالو

. اعم فیکلا  مکلا و  رییغت  عم 
: تاروصحملا نم  لکل  ناهربلا  نم  دب  و ال  ناتیلکلا . الا  نیضقنلا  نیذهب  ضقنی  الو 

وه ال ۀضفاللا  ضعب  : ) ماتلا اهـضقنف  ندعم ، ۀضف  لک  وحن  ۀیئزج ، ۀبلاس  اهعوضوم  ضقنو  ۀیئزج ، ۀبجوم  ماتلا  اهـضقن  ۀیلکلا ) ۀبجوملا   ) 1
(. اندعم وه  سیل  ۀضفاللا  ضعب  : ) اهعوضوم ضقنو  ندعم )

: لوقن کلذ  یلع  ناهربللو 
لک ب ح قدص  ضورفملا 

( لوالا بولطملا   ) َح َب  قدص ع  یعدملاو 
( یناثلا بولطملا   ) َب ح قدصو س 
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: ناهربلا
لک ب ح قدص  اذا 

قفاوملا ضیقنلا  سکع  َب  َح  لک  قدص 
( لوالا بولطملا  وهو   ) َح َب  يوتسملا ع  هسکع  قدصیف 

( یناثلا بولطملا  وهو   ) َب ح ثدحیف س  ریخألا  اذه  لومحم  ضقنتو 
: وحن ۀیئزج  ۀبجوم  اهعوضوم  ضقنو  ۀیئزج ، ۀبلاس  ماتلا  اهضقن  ۀیلکلا ) ۀبلاسلا   ) 2

(. بهذ دیدحاللا  ضعب  : ) اهعوضوم ضقنو  بهذ ، ) الب  سیل  دیدحاللا  ضعب  : ) ماتلا اهضقنف  بهذب ، دیدحلا  نم  ءیش  ال 
: لوقن کلذ  یلع  ناهربللو 
قدص ال ب ح ضورفملا 

( لوألا بولطملا   ) َح َب  قدص س  یعدملاو 
( یناثلا بولطملا   ) َح َب  قدصو ع 

: ناهربلا
قدص ال ب ح اذا 

يوتسملا سکعلا  قدص ال ح ب 
( لوألا بولطملا  وهو   ) َح َب  قفاوملا س  هضیقن  سکع  قدصیف 

( یناثلا بولطملا  وهو   ) َب ح ثدحیف ع  ریختلا  اذه  لومحم  ضقننو 
ملعیف ۀـیئزجلا ، یلإ  امهـضقن  مدـع  یلع  ناهربلا  یفکی  کلذ  یلع  ۀـنهربللو  عوضوم . ضقن  ماـت و ال  ضقن  اـمهل  سیل  ناـتیئزجلا )  ) 4 ، 3

: لوقنف ضیقنلا ، سکعب  ۀیئزجلا  ۀبجوملا  ساکعنا  مدع  یف  انمدق  امک  ۀیلکلا ، یلإ  امهضقن  مدع  یلوأ  قیرطب 
(: ۀیئزجلا ۀبجوملا  یف  )

قدص ع ب ح ضورفملا 
( لوالا بولطملا   ) َح َب  امئاد ع  قدصت  یعدملا ال 

( یناثلا بولطملا   ) َح َب  امئاد س  قدصت  الو 
: ناهربلا

ذئنیح قدـصتف  یلکلا ، نیابتلا  اـهیفرط  یـضیقن  نیب  ۀبـسنلا  نوکت  اـهریداقت  ضعب  یف  نأ  ۀـیئزجلا  ۀـبجوملا  یف  ضیقنلا  سکع  یف  مدـقت 
: ۀیلکلا ۀبلاسلا 

َح َب  ال 
( لوألا بولطملا  وهو   ) َح َب  اهضیقن ع  بذکیف 

ۀیلکلا ۀبلاسلا  هذه  لومحم  ۀضوقنم  اضیأ  قدصتو 
َب ح لک 

( یناثلا بولطملا  وهو   ) َح َب  اهضیقن س  بذکیف 
(: ۀیئزجلا ۀبلاسلا  یفو  )

قدص س ب ح ضورفملا 
( لوالا بولطملا   ) َح َب  امئاد س  قدصت  یعدملاو ال 
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( یناثلا بولطملا   ) َب ح امئاد ع  قدصت  الو 
: ناهربلا

: ناک امل  و  ناسناب ، سیل  ناویحلا  ضعب  وحن  اقلطم  لومحملا  نم  معأ  عوضوملا  نوکی  دق  ۀیئزجلا  ۀبلاسلا  یف 
: ۀیلکلا ۀبجوملا  نذإ  قدصتف  اقلطم . صخألا  ضیقن  نم  صخأ  معألا  ضیقن  الوأ ) )

َح َب  لک 
( لوالا بولطملا  وهو   ) َح َب  اهضیقن س  بذکیف 

: ۀیلکلا ۀبلاسلا  نذإ  قدصتف  ایلک ، انیابت  صخألا  نیع  نیابی  معألا  ضیقن  ایناث )  ) و
َب ح ال 

( یناثلا بولطملا  وهو   ) َب ح اهضیقن ع  بذکیف 
یهیدبلا رشابملا  لالدتسالا  وأ  ۀیقطنملا  ۀهیدبلا 

نع ۀـلوحملا  ۀیـضقلا  یلإ  ۀبـسنلاب  رـشابملا  لالدتـسالا  عون  نم  یه  ضقنلا ) سوکعلا و  ضیقنلا و   ) اـیاضقلا ماـکحأ  نم  مدـقت  اـم  عیمج 
لدتـسیو سکعلابو ، يرخألا  بذک  یلع  نیتیـضقلا  يدحإ  قدـص  نم  ضقنلا  یف  لدتـسی  هنأل  ضقنلا ، سکعلا و  ضیقنلا و  يأ  لصألا ،

. لصألا بذک  یلع  ضقنلا  سکعلا و  بذک  نم  وأ  اضقن ، وأ  اسکع  هیلأ  لوح  ام  قدص  یلع  لصألا  قدص  نم  یقابلا  یف 
طسوت الب  طقف ، ۀمولعم  ةدحاو  ۀیضق  نم  لصحی  امنإ  اهقدص ، وأ  ۀیـضقلا  بذک  ینعأ  بولطملا ، یلإ  نهذلا  لاقتنا  نال  ارـشابم  هانیمـسو 

. يرخأ ۀیضق 
یمـسی دـق  و  هنایب . نم  رثکأ  یلإ  جاتحی  یهیدـب ال  هنم  رخآ  عون  یقبو  رـشابملا . لالدتـسالا  عاونأ  نم  عون  لـک  یلع  ناـهربلا  مدـقت  دـقو 

: لوقنف ۀیقطنملا ) ۀیهیدبلا  )
: ناک ولف  ریغتت ، يواستلا ال  ۀبسن  نإف  نییواستملا  نیئیشلا  نم  لک  یلإ  ًادحاو  ائیش  تفضأ  اذإ  هنأ  ۀیضایرلا  مولعلا  یف  تایهیدبلا  نم 

ح ب = 
: ناکل ( 4  ) ددع لثم  انیعم  اددع  امهنم  لک  یلإ  تفضأو 

ب+4=ح+4
: نوکیف ریغتت ، يواستلا ال  ۀبسن  نإف  ددعک 4  هیلع  امهتمسق  وأ  هیف  امهتبرض  وأ  انیعم  اددع  امهنم  لک  نم  تحرط  اذإ  کلذکو 

4 ح -   = 4 ب - 
4 ح *   = 4 و ب * 
4  ÷ ح  = 4 و ب ÷ 

نوکی هناف  هنم  رغصأ  وأ  َح  نم  ربکأ  ناک ب  ول  ۀبسنلا  ریغتت  اذکو ال 
هنم رغصأ  وأ   4 نم ح +  ربکأ   4 ب + 

اذکهو هنم  رغصأ  وأ   4 نم ح -  ربکأ   4 و ب - 
ریغتت ۀیضقلا ال  ۀبـسن  نإف  اهلومحم ، یلع  ۀملکلا  سفنو  ۀیـضقلا  عوضوم  یلع  ۀملک  دیزت  نأ  حص  ول  هنإف  ۀیـضقلا ، یف  لوقن  کلذ  ریظنو 

. قدصلا فیکلا و  مکلا و  ءاقب  ینعمب 
اهیفرط یلا  سأر )  ) ۀملک تفضاو  ناویح  ناسنا  لک  قدص : اذإف 

. ناویح سأر )  ) ناسنا سأر )  ) لک قدص :
الثم بحی )  ) ۀملک تفضأ  وأ 
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اناویح بحی )  ) اناسنا بحی ) نم   ) لک قدص :
رجحب ناویحلا  نم  ءیش  ال  قدص : اذإو 

( ایقلتسم  ) رجحب ایقلتسم )  ) ناویحلا نم  ءیش  ال  قدص :
بهذب سیل  ندعملا  ضعب  قدص : اذإو 

بهذ ۀعطقب )  ) سیل ندعملا  ۀعطق )  ) ضعب قدص :
ریغب اعم ، لومحملا  عوضوملا و  یلع  اهتدایز  حصت  ۀملک  ةدایزب  ۀقداص ، يرخأ  ۀیضق  یلإ  ۀقداص  ۀیضق  لک  لوحت  نأ  کل  نکمی  اذکهو 

. لیبقلا اذه  نم  رخآ  ءیش  يأ  وأ  العف  وأ  افصو  وأ  الاح  وأ  ۀفاضم  ۀملکلا  تناک  ءاوس  اهفیکو ، ۀیضقلا  مک  یف  رییغت 

لالدتسالا ثحابم  وأ  اهفیلأت  ۀئیهو  ۀجحلا  سماخلا : بابلا 

لالدتسالا ثحابم  وأ  اهفیلأت  ۀئیهو  ۀجحلا 

: ریدصت
ۀفرعم یلإ  لصوتلل  مدختـسی  يذـلا  یقیدـصتلا  مولعملا  ثحاـبم  يأ  ۀـجحلا ، ) ثحاـبم   ) هل دـصقم  یـصقأو  یقطنملل  فدـه  یمـسأ  نإ 
ثحبی امنإ  فرعملا  نأل  فرعملا ، ثحابم  یتح  دصقملا  اذهل  تامدقم  ۀقیقحلا  یف  اهلکف  باوبألا  نم  مدـقت  ام  اما  یقیدـصتلا . لوهجملا 

. لومحملا عوضوملا و  نم  ۀیضقلا  تادرفم  مهف  یلع  هب  ناعتسیل  هنع 
مـصخلا یلع  اهب  جـتحی  هنأل  ۀـجح )  ) تیمـس امنإو  اهب  لصحتـسی  بولطم  یلإ  اهب  هجتی  ایاضق  نم  فلأتی  امع  ةرابع  مهدـنع  ۀـجحلا )  ) و

(. ًالالدتسا  ) یمسی ۀلالدلا  لجأل  اهفیلأتو  اهتئیهتو  بولطملا ، یلع  لدت  اهنأل  ًالیلد )  ) یمستو بولطملا ، تابثإل 
نم دب  لب ال  ًادبأ ، ۀیضقب  ملعلا  یلإ  انیهتنا  امل  ّالإ  و  ۀجحب ، بلطت  نأ  بجی  اهلک  تسیل  ایاضقلا  نأ  ءیش : لک  لبق  هیلع  هیبنتلا  بجی  اممو 

. یملعلا رجتملل  لاملا  سأر  یه  و  بلاطملل ، ئدابملا  یه  امنإو  ۀبولطم ، نوکت  نأ  اهنأش  نم  سیل  ۀیهیدب  ایاضق  یلإ  ءاهتنالا 

ۀجحلا ماسقا  وا  لالدتسالا  قرط 

نم و  باحـسلا ؟ یف  قربلا  ةدهاشم  دنع  دعرلا  توص  عقوتی  يذلا ال  اذ  نم  و  ناخدلا ؟ ۀـیؤر  دـنع  رانلا  دوجوب  ملعلا  هل  لصحی  مل  انم  نم 
یلع مکحن  دـق  و  ۀـیرطلا ؟ ماسجالا  عطقت  ۀنیکـسلا  نإ  و  ءاملا ، یف  هعـضوب  لـتبی  رجحلا  نإ  و  يوقلا ، مجی  مونلا  نأ  طبنتـسی  ـال  يذـلا  اذ 

نم فالآ  یلإ  اذکه  هانبرج … و  ًاملق  هبشی  هنأل  نسح  هنأب  ملق  یلع  مکحن  وا  هفرعن ، ًامیرک  هتافص  ضعب  یف  هبشی  هنأل  میرک  هنأب  صخش 
یلإ اهلک  عجرت  روعـش  وذ  اهنم  ولخی  یتلا ال  ۀحـضاولا  تاجاتنتـسالا  هذـه  نإ  ۀـقیقحلا  یف  و  موی . لک  انیلع  ّرمت  تاجاتنتـسالا  هذـه  لاثما 

ءاملع نم  ناک  نإ  عاونألا و  کلت  دحأ  کلـس  هنا  طبنتـسملا  رعـشی  رثکألا ال  یلع  نکلو  اهنایب ، ددـصب  نحن  یتلا  ۀـفورعملا  ۀـجحلا  عاونا 
. نوملعی ثیح ال  نم  ةرطفلاب  نویقطنم  مه  سانلا  نم  ۀئاملا  یف  نیعستو  ۀعست  نإ  کل  لیق  ول  بجعت  دق  و  قطنملا .

ۀیملعلا قرطلا  ۀـسارد  نع  نغتـسی  مل  هبولطم ، لیـصحت  هیلع  رّذـتعی  وا  هماکحأ ، یف  أطخلا  نم  ریثک  یف  عقی  کلذ  عم  ناـسنالا  ناـک  اّـملو 
. جتنملا لالدتسالا  حیحصلا و  ریکفتلل 

: ۀسیئر عاونأ  ۀثالث  یه  هنع  ثحبلا  مدقت  يذلا  رشابملا  لالدتسالا  قیرط  ادع  لالدتسالل  ۀیملعلا  قرطلاو 
. هبولطم یلإ  لاقتنالا  یف  اهتحصب  ملسملا  ۀماعلا  دعاوقلا  نهذلا  مدختسی  نأ  وه  و  سایقلا ، )  ) 1

. قرطلا یف  ةدمعلا  وه  و 
. امهنیب ۀکرتشم  ۀهجل  رخآلا  یلع  مکحلا  یلإ  نیئیشلا  دحأ  مکح  نم  نهذلا  لقتنی  نأ  وه  و  لیثمتلا ، )  ) 2
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ًاماع ًامکح  اهنم  طبنتسیف  تایئزج ، ةدع  نهذلا  سردی  نأ  وه  و  ءارقتسالا ، )  ) 3

سایقلا  1

هراشا

: حرشلا هفیرعت و 
: هفیرعت

. رخآ لوق  هتاذل  هنع  مزل  تملس  یتم  ایاضق  نم  فلؤم  لوق  هنأب : سایقلا  اوفرع 
: حرشلا

. رثکألا ةدحاولا و  ۀیضقلا  معیف  يربخلا ، ماتلا  بکرملا  هانعمو  سنج . لوقلا :)  ) 1
هنأل رـشابملا ، لالدتـسالا  ایاضقلا  دـیقب  جرخیو  نینثألا ، لمـشی  ام  يأ  یقطنم  عمج  ایاضقلا  و  لصف . هرخآ :) یلإ  ایاضق …  نم  فلؤم   ) 2

. يرخأ ۀیضق  مزلتست  اهب  میلستلا  ریدقت  یلع  ةدحاو  ۀیضق  قبس  امک 
هنم مزلی  نأ  ًاسایق  هنوک  طرـش  لب  ًالعف ، ۀمّلـسم  هایاضق  نوکت  نأ  هیف  طرتشی  سایقلا ال  نأ  یلإ  ةراشإ  هیفو  میلـستلا . نم  تملـس :) یتم   ) 3

اهـسوکع قدصت  اهقدص  ریدقت  یلع  هنإف  اهـضقن ، وا  اهـسکع  نیبو  ۀیـضقلا  نیب  ۀـمزالملا  نأشک  رخآ ، لوق  هایاضقب  میلـستلا  ریدـقت  یلع 
: فرعی هنم  و  معأ . ًامزال  هنوک  زاوجل  يوتـسملا ، سکعلا  یف  مدقت  امک  بذکلا ، نود  طقف ، قدصلا  یف  موزلملا  عبتی  مزاللا  و  اهـضوقنو .

. اهبذک مزلتسی  هبذک  معن  اهل ، مزاللا  لوقلا  بذک  هنم  مزلی  ۀفلؤملا ال  ایاضقلا  بذک  نأ 
امهنأل امهنع  هفلخت  زاوجل  موزللا  وحن  یلع  رخآلا  لوقلا  امهعبتی  ایاضق ال  نم  افلأت  نإ  امهنأل و  لیثمتلا ، ءارقتسالا و  هب  جرخی  هنع :) مزل   ) 4

. یتأیسو ءارقتسالا . ضعب  ّالإ  نظلا ، نادیفی  ام  رثکأ 
. هتاذل ال  هنع ، ۀـجراخ  ۀـمدقمل  رخآلا  لوقلا  هنم  مزلی  امنإ  ةاواسملا  سایق  نإف  هلحم ، یف  یتأیـس  امک  ةاواسملا . سایق  هب  جرخی  هتاذـل :)  ) 5

: لثم
يواسی د جتنی ب  يواسی د …  حو  يواسی ح . ب 

. واسم يواسملا  يواسم  یهو : ۀیجراخلا  ۀمدقملا  قدصل  لب  هتاذل ، نکلو ال 
فصن ج. ب  انلوق : لثم  جتنی  اذلو ال 

اعبر لب  ًافصن ، سیل  فصنلا  فصن  نال  فصن د ، و ج 
: سایقلا یف  ۀماعلا  تاحالطصالا 

: یهو اهتابسانم . یف  اهرکذ  دریس  یتلا  عون  لکب  ۀصاخلا  تاحلطصملا  ادع  ۀماعلا ، تاحلطصملا  نایب  نم  ًالوا  دبال 
. ایاضقلا نیب  عقاولا  فیلأتلا  ۀئیه  اهب  دصقیو  سایقلا .) ةروص   ) 1

(. سایقلا داوم   ) ًاضیأ یمست  تامدقملا  و  سایقلا . ةروص  اهنم  فلأتت  ۀیضق  لک  یه  و  ۀمدقملا .)  ) 2
(. بولطملا  ) 3

. تامدقملا فیلأت  یف  نهذلا  ذخأ  دنع  ًابولطم )  ) یمسیو سایقلا . نم  مزاللا  لوقلا  وه  و 
. سایقلا نم  هلیصحت  دعب  اهب  یمسی  نکلو  هنیع ، بولطملا  یه  و  ۀجیتنلا .)  ) 4

ًالثم ۀیلمحلا  انللحو  انککف  اذإف  ۀیـضقلا  لیلحت  دعب  یقبت  یتلا  ءازجألا  ۀیتاذلا  ءازجألاب  ینعنو  ۀمدقملل . ۀیتاذلا  ءازجألا  یهو : دودحلا .)  ) 5
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نع امهنم  لک  درفُأ  اذإف  امهنیب ، طبرلل  نیفرطلاب  موقت  امنإ  ۀبـسنلا  نأل  ۀبـسنلا ، نود  لومحملا ، عوضوملا و  ّالإ  اـهنم  یقبی  ـال  اـهئازجأ  یلإ 
. اهباهذ دعب  امهل  ءاقب  الف  ۀبسنلا  نوؤش  نم  امهف  ۀهجلا  روسلا و  اما  و  امهنیب . ۀبسنلا  باهذ  هانعمف  رخآلا 

. یلاتلا مدقملا و  الا  اهنم  یقبی  اهئازجأ ال  یلإ  ۀیطرشلا  انللح  اذإ  کلذک  و 
. اهیف دودحلا )  ) یه و  تامدقملل . ۀیتاذلا  ءازجألا  یه  یلاتلا  مدقملا و  وا  لومحملا  عوضوملاف و 

: لوقنف لاثملاب ، تاحلطصملا  هذه  حضونلو 
. قساف رمخلا : براش  . 1

. هتداهش درت  قساف : لکو  . 2
. هتداهش درت  رمخلا : براش   … 3

(1  ) مقر ۀیضقلا . یف  رمخلا  براش  یلإ  قساف )  ) ۀملک ۀبسن  ۀطساوبف 
(3  ) مقر . ۀیضقلا یف  براشلا  ةداهشلا و  در  نیب  ۀبسنلا  انطبنتسا  ( 2  ) مقر ۀیضقلا  یف  قساف ) لک   ) یلإ ةداهشلا  ّدر  ۀبسنو 

ۀمدقم (: 2  ) و ( 1  ) نیتیضقلا نم  ةدحاو  لکف 
دودح هتداهش : درتو  قسافو ، رمخلا ، براشو 

ۀجیتنو بولطم  (: 3  ) مقر ۀیضقلاو 
سایقلا ةروص  نیتمدقملا : نیب  فیلأتلاو 

یلإ لاقتنالا  یلع  ۀلالدلل  لمعتـست  ۀیـسدنه  ۀمالع  یه  و  ۀجیتنلا . لبق  اهانعـضوو  ثالثلا ، طقنلا  ۀـمالعلا …  هذـه  انلمعتـسا  ّانأ  یفخی  الو 
. حیضوتللو راصتخالل  یتای  امیف  فورحلا  لامعتسا  دنع  اهلمعتسنسو  نذإ .)  ) أرقتو بولطملا 

هتئیهو هتدام  بسحب  سایقلا  ماسقأ 

: نیوحن نم  سایقلا  نع  ثحبلاف  سایقلا ، ) ةروص   ) یمست اهنیب  فیلأتلا  ۀئیهو  سایقلا ، ) داوم   ) یمست تامدقملا  نإ  انلق 
وا تاروهشملا  وا  تامّلسملا  نم  وا  ۀینظ  وا  ۀینیقی  تامدقملا  نوکت  نأب  ةروصلا ، نع  رظنلا  عطق  عم  اهفالتخا  ببـسب  هتدام ، )  ) ۀهج نم  . 1

، یتآلا سداسلا  بابلا  هلجأل  اندقع  يذلا  سمخلا ) تاعانصلا   ) اهیف ثحبلا  یمسیو  هباب . یف  یتأیـس  امم  اهریغ  وا  تالیخملا  وا  تایمهولا 
: یلإ کلذ  یلإ  رظنلاب  سایقلا  مسقنی  هنإف 

. ۀطلاغملا رعشلا و  ۀباطخلا و  لدجلا و  ناهربلا و 
. ۀهجلا هذه  نم  هنع  ثحبلل  دوقعم  بابلا  اذه  و  ةداملا . نأش  نع  رظنلا  عطق  عم  اهفالتخا ، ببسب  هتروص )  ) ۀهج نم  . 2
. همدعو هتامدقم  یف  اهضیقنب  وا  ۀجیتنلاب  حیرصتلا  رابتعاب  یئانثتساو ، ینارتقا  نیمسق  یلإ  ۀهجلا  هذه  نم  مسقنی  وه  و 

: وحن ءانثتسالا ، ۀملک  یلع  هلامتشال  ًایئانثتسا ، )  ) یمسی اهضیقنب ، وا  ۀجیتنلاب  هتامدقم  یف  حرصملا  وه  و  لوالاف ) )
. همارتحا بجاوف  املاع ، دمحم  ناک  نا  ( 1)

. ملاع هنکل  ( 2)
. همارتحا بجاو  دمحمف  ( … 3)

(1  ) مقر . ۀمدقملا یف  اهنیعب  ةروکذم  ( 3  ) مقر ۀجیتنلاف 
. هللا یصعی  وهف ال  الداع ، نالف  ناک  ول  ( 1)

. هللا یصع  دق  هنکلو  ( 2)
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. ًالداع نالف  ناک  ام  ( … 3)
(1  ) مقر . ۀمدقملا یف  اهضیقنب  حرصم  ( 3  ) مقر ۀجیتنلاف 

یه ۀجیتنلا و  نإف  ثحبلا ، لوا  یف  مدقتملا  لاثملاک  ًاینارتقا ، )  ) یمـسی اهـضیقنب ، ۀـجیتنلاب و ال  هتامدـقم  یف  حرـصملا  ریغ  وه  و  یناثلاو ) )
دوجو رابتعاب  ةوقلاب  ةروکذم  یه  امنإو  روکذـم ، اهـضیقن  نیتمدـقملا و ال  یف  ًاحیرـص  اهتئیهب  ةروکذـم  ریغ  هتداهـش » درت  رمخلا  براش  »
. ۀلقتسم ۀمدقم  یف  روکذم  امهنم  دحاو  لک  نإف  هتداهش ؛ ) درتو  رمخلا ، براش   ) امهو نیدحلا ، ینعأ  نیتمدقملا ، یف  ۀیتاذلا  اهئازجأ 

???

. هلاثم ًایطرش )  ) یمسیف ۀیلمحو ، ۀیطرش  وا  طقف ، تایطرش  نم  فلأتی  دق  و  ًایلمح .)  ) یمسیف طقف ، تایلمح  نم  فلأتی  دق  ینارتقالا  مث 
. ًامصتعم ناک  ًایراج ، ءاملا  ناک  املک  ( 1)

. ۀساجنلا ةاقالمب  سجنی  ناک ال  ًامصتعم ، ناک  املکو  ( 2)
. ۀساجنلا ةاقالمب  سجنی  ناک ال  ًایراج ، ءاملا  ناک  املک  ( … 3)

. ناتلصتم ناتیطرش  هاتمدقمف 
. ۀملک مسالا  ( 1 : ) ناث لاثم 

. ۀبرعم وا  ۀینبم  امإ  ۀملکلا  و  ( 2)
. برعم وا  ینبم  امإ  مسالا  ( … 3)

. ۀلصفنم ۀیطرش  ( 2  ) مقر ۀمدقملا  و  ۀیلمح ، ( 1  ) مقر ۀمدقملاف 
انثتسالا مث  ۀیطرشلا ، مث  ۀیلمحلا ، تاینارتقالا  نع  ًالوأ  ثحبن  نحنو 

یلمحلا نارتقالا  - 
: هدودح

ررکتم دـح  ۀـثالث : دودـح  یلع  ناتمدـقملا  لمتـشت  نأ  ًاضیأ  بجیو  بولطملا . اجتنیل  نیتمدـقم  یلع  ینارتقالا  ساـیقلا  لمتـشی  نا  بجی 
یف فذـحیو  نیرخآلا ، نیدـحلا  نیب  طبری  يذـلا  وه  كرتشملا  ررکتملا  دـحلا  و  ۀـیناثلاب . دـحو  یلوالاب ، صتخی  دـحو  اـمهنیب ، كرتشم 

. اهریغل ءیضتل  اهسفن  ینفت  ۀعمشلاک  وهف  ًالومحم ، رخآلا  اهل و  ًاعوضوم  امهدحأ  نوکی  ذإ  نیدحلا  نیذه  نم  فلأتت  یتلا  ۀجیتنلا 
: لوقنف هیلع ، دودحلا  قیبطتل  ۀماعلا ، تاحلطصملا  یف  مدقتملا  لاثملا  یلإ  دعنلو 

: نیب طبرلا  یطعا  يذلا  كرتشملا  ررکتملا  وه  قساف :)  ) أ
: نیبو یلوالا ، ۀمدقملاب  صتخملا  دحلا  وه  و  رمخلا ، ) براش   ) ب

. ۀیناثلا ۀمدقملاب  صتخملا  دحلا  وه  و  هتداهش ، ) درت   ) ج
 )(. صاخ مساب  ۀثالثلا  دودحلا  نم  دحاو  لک  اومس  دق  كرتشملا و  دحلا  فذحب  هتداهش ، ) درت  رمخلا  براش  : ) ناتمدقملا جتنت 

جتحی هنأل  ۀجحلا )  ) ًاضیأ یمسیو  رخآلا . یلإ  امهدحأ  ۀبسن  یف  هیقیفر  نیب  هطـسوتل  كرتشملا ، دحلا  وه  و  طسولا )  ) وا طسوالا ) دحلا  . ) أ
. نیدحلا نیب  ۀبسنلا  یلع  هب 

(. م  ) فرحب هل  زمرنو  نیدحلا . نیب  مکحلا  تابثإ  یف  طسوتی  هب  نأل  تابثإلا ، ) یف  ۀطساولا   ) ًاضیأ یمسیو 
اهیف ًاعوضوم  وه  ناک  ءاوس  يرغص ، )  ) هیلع ۀلمتشملا  ۀمدقملا  یمستو  ۀجیتنلا . یف  ًاعوضوم  نوکی  يذلا  دحلا  وه  و  رغصألا ، ) دحلا   ) ب

(. ب  ) فرحب هل  زمرنو  ًالومحم . ما 
وا اهیف  ًـالومحم  وه  ناـک  ءاوس  يربک ، )  ) هیلع ۀلمتـشملا  ۀـمدقملا  یمـستو  ۀـجیتنلا . یف  ًـالومحم  نوکی  يذـلا  وه  و  ربکـألا ، ) دـحلا   ) ج

(. نیفرط  ) نایمسی ًاعم  نادحلا  و  ح .)  ) فرحب هل  زمرنو  ًاعوضوم .
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: انلق اذاف 
لک ب م
لک م ح

م)  ) ررکتملا فذحب  لک ب ح  جتنی … 
: ینارتقالل ۀماعلا  دعاوقلا 

: یهو ًاجتنم ، نوکیل  هیف ، اهرفوت  بجی  ۀیساسأ  ۀماع  دعاوق  ًایطرش  وأ  ًایلمح  ناک  ءاوس  ینارتقالا  سایقلل 
. طسوالا دحلا  ررکت   1

نیب طابترالا  دجو  امل  و  ًاررکتم ، طسوأ  ًادح  ناک  امل  ّالإو  فالتخا ، ریغ  نم  يربکلا  يرغـصلا و  یف  هسفنب  ًاروکذـم  نوکی  نأ  بجی  يأ 
. یهیدب اذه  و  نیفرطلا .

(. نانذُأ اهل  ةراف  لکو  ةراف . هیف  طئاحلا  : ) لیق اذإ  ًالثم 
(. نانذُأ هل  طئاحلا  . ) جتنی هناف ال 

لجألو طقف . ةراف )  ) يربکلا یف  عوضوملا  و  ةراف ) هیف   ) يرغـصلا یف  لومحملا  نإف  ررکتی ، مل  انه  طسوا  دـح  هنأ  لیختی  يذـلا  دـحلا  نأل 
نوکتف طقف ، ةراف )  ) ۀـملک ررکتملا  ربتعن  نأ  اما  و  ۀـبذاک . اهنکلو  نانذُأ ) هل  ةراف  هیف  ام  لـکو   ) يربکلا یف  لوقن  نأ  اـمإف  ًاـجتنم  نوکی  نأ 

. ۀقداص یه  و  نانذُأ ، ) هل  ام  هیف  طئاحلا   ) اذکه ۀجیتنلا 
(. عمدت نیع  لکو  نیع . بهذلا  : ) لیق اذإ  ناث  لاثم 

(. عمدی بهذلا  : ) جتنی هنإف ال 
ظفللا الإ  ررکتی  مل  و  طـسوالا ، دـحلا  ررکتی  ملف  يربکلا ، یف  هنم  دارملا  ریغ  يرغـصلا  یف  هنم  دارملا  و  یظفل ، كرتشم  نیع )  ) ظـفل نـآل 

. طقف
: نیتمدقملا يدحإ  باجیإ  . 2

دحاولا ءیـشلا  نأ  یلإ  ًارظن  ربکألا ، رغـصألا و  نیب  طبرلا  ۀلـصلا و  داجیإ  یلع  اندعاسی  نیتبلاسلا ال  یف  طسولا  نأل  نیتبلاس ، نم  جاتنإ  الف 
امهـسفنأ یف  نانیابتم  امه  نیرمال  ًانیابم  نوکی  دـق  و  قطانلا ، ناسنإلل و  نیابملا  سرفلاک  امهنیب ، نیابت  ـال  اـمهو  نیرمـأل  ًاـنیابم  نوکی  دـق 

. نانیابتم ًاضیأ  رئاطلا  ناسنإلا و  و  رئاطلا ، ناسنإلل و  نیابملا  سرفلاک 
اذاف بلـسلا . باجیإلا و ال  جـتنی  الف  نانیابتم ، ما  طسولا  جراخ  نایقالتم  امهنا  ررکتملل  امهتنیابم  درجمل  نیدـحلا  لاـح  فرعن  ـالف  هیلعو ،

: انلق
. قطانب سرفلا  نم  ءیش  سرفب ال  ناسنإلا  نم  ءیش  ال 

. نایقالتم نیفرطلا  نأل  قطانب ، ) ناسنإلا  نم  ءیش  ال  : ) بلسلا جتنی  هنإف ال 
: انلوق ۀیناثلا  ۀمدقملاب  انلدبأ  ولو 

. رئاطب سرفلا  نم  ءیش  ال 
. نیتبلاس لک  یف  مالکلا  اذه  يرجیو  نانیابتم . نیفرطلا  نأل  رئاط ، ) ناسنإ  لک  : ) باجیإلا جتنی  هنإف ال 

: نیتمدقملا يدحا  ۀیلک  . 3
رثکأ یلع  لدت  ۀیئزجلا ال  نأل  ربکألا ، رغصألا و  نیب  ۀلصلا  داجیإ  یلع  ًاضیأ  اندعاسی  امهیف ال  طسولا  نأل  نیتیئزج ، نیتمدقم  نم  جاتنإ  الف 

هب یقالتی  يذلا  ضعبلا  سفن  وه  رغـصألا  عم  هب  یقالتی  يذلا  طسولا  نم  ضعبلا  نأ  نیتیئزجلا  یف  ملعی  الف  ۀـلمجلا ، یف  اهیفرط  یقالت  نم 
باجیإلا و ال جتنی  الف  نانیابتم ، ما  نایقالتما  ربکألا  رغـصألا و  نیفرطلا  لاح  فرعن  انّأ ال  کلذ  ینعمو  زئاج . امهالکو  هریغ . ما  ربکألا ، عم 
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: الثم لوقن  امک  بلسلا ،
. سرف ناویحلا  ضعبو  ناویح . ناسنإلا  ضعب  ًالوأ 

. قطان ناویحلا  ضعب  انلوق : ۀیناثلا  ۀمدقملاب  انلدبأ  اذإ  و  سرف .) ناسنإلا  ضعب  : ) باجیإلا جتنی  هنإف ال 
(. قطانب سیل  ناسنإلا  ضعب  : ) بلسلا جتنی  هنإف ال 

. قطانب سیل  ناویحلا  ضعبو  ناویح  ناسنإلا  ضعب  ًایناث :
. سرفب سیل  ناویحلا  ضعب  انلوق : ۀیناثلا  ۀمدقملاب  انلدبأ  اذإ  و  قطانب .) سیل  ناسنإلا  ضعب  : ) بلسلا جتنی  هنإف ال 

نیتمدـقملا یف  طسولا  عضوم  ناک  امهم  نیتیئزج  لـک  یف  مـالکلا  اذـه  يرجی  اذـکه  و  سرف .) ناـسنإلا  ضعب  : ) باـجیإلا جـتنی  ـال  هنإـف 
. ًافلتخم وأ  ًالومحم  وأ  ًاعوضوم 

: نیتمدقملا سخأ  عبتت  ۀجیتنلا   4
نأل ۀیئزج  ۀجیتنلا  تناک  ۀیئزج  تناک  اذإ  و  باجیإلا . نم  سخأ  بلسلا  نأل  ۀبلاس  ۀجیتنلا  تناک  ۀبلاس  نتیمدقملا  يدحإ  تناک  اذإ  ینعی 

. ۀیلکلا نم  سخأ  ۀیئزجلا 
. امهنم يوقأ  نوکتف  امهیلع  دیزت  نأ  نکمی  الف  ًاعم  نیتمدقملا  نع  ۀعرفتم  ۀجیتنلا  نأل  حضاو  طرشلا  اذهو 

: يربک ۀیئزجو  يرغص  ۀبلاس  نم  جاتنإ  5 ال 
. یناثلا طرشلا  لتخال  ّالإ  ۀبجوم و  يربکلا  ضرفت  نأ  دب  و ال  ثلاثلا . طرشلا  لتخال  ّالإ  ۀیلک و  يرغصلا  ضرفت  نأ  دب  الو 

نأل طسولا ، جراخ  نانیابتم  وا  نایقالتم  ربکألا  رغـصألا و  نأ  ملعی  هنإف ال  يربک ، ۀبجوم  ۀیئزجو  يرغـص  ۀیلک  ۀبلاس  نم  سایقلا  فلأت  اذإف 
طسوالا و يأ  ۀلمجلا  یف  اهیفرط  یقالت  یلع  لدت  ۀبجوملا  ۀیئزجلا  و  انه . طسوالا  عم  رغـصألا  يأ  اهیفرط  نیابت  یلع  لدـت  ۀـیلکلا  ۀـبلاسلا 

: انلق اذإ  ًالثمف  هل  ًایقالم  نوکی  نأ  زوجیو  هل  ًانیابم  طسوالا  ناک  امک  رغصألل  ًانیابم  طسوالا  جراخ  ربکألا  نوکی  نأ  زوجیف  انه ، ربکألا 
دوسأ ناسنإلا  ضعبو  ناسنإب ، بارغلا  نم  ءیش  ال 

ضعب : ) باجیإلا جـتنی  هناف ال  ضیبا  ناسنإلا  ضعب  انلوق : ۀـیناثلا  ۀـمدقملاب  انلدـبأ  ول  و  دوسأب ) سیل  بارغلا  ضعب  : ) بلـسلا جـتنی  هنإـف ال 
(. ضیبا بارغلا 

وه امک  هدـجت  مقعلا  فلتخی و  رمالا ال  ناف  افلتخم ، وا  الومحم  وا  نیتمدـقملا  یف  اعوضوم  طسوالا  عضو  یف  رایخلاب  لاثملا  یف  انه  تنأو 
جلا یف 

ۀعبرألا لاکشألا 

: دودح ۀثالث  نم  هل  دب  ینارتقالا ال  سایقلا  نإ  انلق :
: لوقنف انه ، هیلع  فیضنو  ربکأو . رغصأو  طسوأ 

يرغـصلا یف  ًاعوضوم  وا  امهیف ، ًالومحم  وا  اـمهیف  ًاـعوضوم  نوکی  دـق  یلمحلا  یفف  فلتخی ، نیتمدـقملا  یف  هیفرط  عم  طـسوالا  عضو  نإ 
. سکعلاب وا  يربکلا ، یف  ًالومحمو 

. ًامدقمو ًایلات  نوکی  یطرشلا  یف  اذک  و  ًالکش .)  ) یمست روصلا  هذه  نم  ةدحاو  لکو  روص . عبرأ  هذهف 
لاکـشألا نم  دحاو  لک  نع  ملکتنلو  نیفرطلا » نم  طسوالا  عضو  ۀیفیک  رابتعاب  ینارتقالا  سایقلا   » وه اذـه  یلع  مهحالطـصا  یف  لکـشلاف 

ینارتقالاب ا هعبتن  مث  یلمحلا ، یف  ۀعبرألا 
لوالا لکشلا 
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لوالا لکشلا 
عـضو نیع  طسوالا  عم  نیتمدـقملا  یف  نیدـحلا  عضو  نوکی  يأ  يربکلا . یف  ًاـعوضوم  يرغـصلا  یف  ًـالومحم  هیف  طـسوالا  ناـک  اـم  وهو 

یف ًالومحم  ربکألا  نوکی  امک  و  يرغـصلا ، یف  ًاعوضوم  نوکی  ۀـجیتنلا  یف  ًاعوضوم  رغـصألا  نوکی  امکف  ۀـجیتنلا : یف  رخآلا  عم  امهدـحأ 
. يربکلا یف  ًالومحم  نوکی  ۀجیتنلا 

یف هعـضو  ربکألا  نإ  و  يرغـصلا ، یف  هعـضو  نیع  ۀجیتنلا  یف  هعـضو  رغـصألا  نأ  لجأل  هنإف  اهیلإ . لصوتن  نأ  دیرن  ةدـئاف  ریـسفتلا  اذـهلو 
یقاوبلا فالخب  ۀـجحو ، لیلد  یلإ  جاتحی  هسفنب ال  جاتنإلا  نّیبو  عبطلا ، یـضتقم  یلع  لکـشلا  اذـه  ناک  يربکلا ، یف  هعـضو  نیع  ۀـجیتنلا 

یقاب یلع  لدتسی  هبو  لاکشألا . لوا  هولعج  اذلو 
: هطورش

: ناطرش لکشلا  اذهل 
ما ال، طسوألا  جراخ  یف  رغـصألا  یقالی  أیربکلا  یف  طسوألا  یلع  عقاولا  مکحلا  نأ  ملعی  الف  ۀـبلاس ، تناک  ول  ذإ  يرغـصلا ، ) باـجیإ  . ) 1

: ًالثم لوقن  امک  بلسلا  باجیإلا و ال  جتنی  الف  نارمألا ، لمحتیف 
ٍمان تابن  لکو  تابنب  رجحلا  نم  ءیش  ال 

(. تابنب ناسنإلا  نم  ءیش  ال   ) انلوق يرغصلاب  انلدبأ  ول  و  مان .) رجح  لک  : ) باجیإلا جتنی  هناف ال 
ام یلع  عقی  نأ  دب  يربکلا ال  یف  طسوألا  یلع  عقی  ام  نإف  ۀبجوم  يرغصلا  تناک  اذإ  اما  مانب .) ناسنإلا  نم  ءیـش  ال  : ) بلـسلا جتنی  هنإف ال 

. يرغصلا یف  طسوالا  هیلع  عقی 
الف رغـصألا ، یلع  هب  مکح  ام  ریغ  ربکألاب  هیلع  موکحملا  طسوألا  نم  ضعبلا  نوکی  نأ  زاـجل  ۀـیئزج  تناـک  ول  هنـأل  يربکلا ، ) ۀـیلک  . ) 2

عقاولا یف  طسوالا  نأل  یلوالا ، ) ةدعاقلا   ) یلإ عجار  طرشلا  اذه  نإ  ۀقیقحلا  یف  و  طسوألا . طسوتب  رغصألا  یلإ  ربکألا  نم  مکحلا  يدعتی 
: الثم لوقن  امک  ررکتم ؛ ریغ  ضرفلا  اذه  یلع 

رانلاب بهتلی  لئاسلا  ضعبو  لئاس  ءام  لک 
یه و  ءاملا ، عم  یقتلت  یتلا  هنم  ۀصحلا  صوصخ  ءاملا  یلع  هب  مکح  يذلا  لئاسلاب  دوصقملا  نأل  رانلاب ، ) بهتلی  ءاملا  ضعب   ) جتنی هنإف ال 

. ًاظفل ررکت  نإ  و  ینعملا ، یف  طسوالا  ررکتی  ملف  ًالثم . طفنلا  وه  و  رانلاب ، بهتلی  يذلا  لئاسلا  نم  ۀصحلا  ریغ 
ثحبن ّالأ  انسفنأ  یلع  انذخأ  انکلو  يرغـصلا .) ۀیلعف   ) هیف طرتشی  هنإ  لیق  دقف  ۀهجلا  ۀیحان  نم  اما  فیکلا ، مکلا و  ۀیحان  نم  هطورـش  هذه 

. انل ةدئاف  ریبک  اهیف  سیل  و  هملعن . نأ  بجت  امم  ًاریثک  انیلع  عیضت  ۀلوطملا  اهثاحبأ  نأل  تاهجوملا ، نع 
: هبورض

عبرألا عم  يرغـصلا  یف  عبرألا  روصلا  تنرتقا  اذإف  عبرألا ، تاروصحملا  نم  ةدحاو  نوکت  نأ  زوجی  اهـسفن  دح  یف  سایقلا  نم  ۀمدقم  لک 
. ۀعبرألا لاکشألا  عیمج  یف  کلذ  و  ۀعبرأ . یف  ۀعبرأ  برض  نم  ثدحت  نارتقالل  ةروص  ةرشع  تس  اندنع  تجرخ  يربکلا . یف 

(. ۀنیرق  ) و نارتقا )  ) و برض ) : ) ءامسأ ۀثالثب  یمست  نیتمدقملا  فیلأت  نم  ةروصلاو 
مکلا و یف  نیطرشلا  بسحبو  ًامیقع .)  ) یمسیف جتنم ، ریغ  اهضعبو  ًاسایق .)  ) یمسیف جتنم ، اهضعب  رشع  ۀتسلا  بورـضلا  وا  تانارتقالا  هذهو 
و بورض ، ۀینامث  هب  طقـست  لوالا  طرـشلا  نأل  ۀمیقع ، اهلکف  یقاوبلا  اما  طقف . ۀعبرأ  ۀجتنملا  بورـضلا  نوکت  لوالا  لکـشلا  اذهل  فیکلا 

یف يربکلا  نم  نیتیئزجلا  برض  لصاح  ۀعبرأ  هب  طقست  یناثلا  طرشلا  و  يربکلا ، نم  عبرألا  یف  يرغصلا  نم  نیتبلاسلا  برض  لصاح  یه 
. طقف ۀعبرأ  یقابلاف  يرغصلا ، نم  نیتبجوملا 

اذـه برـضأ  نم  جرختـست  اهلک  تاروصحملاف  عبرألا ، تاروصحملا  نم  ةدـحاو  اهنم  دـحاو  لک  جـتنی  جاتنإلا ، ۀـنّیب  ۀـعبرألا  هذـه  لـکو 
مث ۀیلکلا ، ۀبجوملا  جتنی  ام  لوالاف  هجئاتن : یف  تاروصحملا  بترت  بسح  یلع  هبورض  اوبتر  دق  و  ًالضاف .)  ) و ًالماک )  ) یمس اذلو  لکشلا .
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. ۀیئزجلا ۀبلاسلا  جتنی  ام  مث  ۀیئزجلا ، ۀبجوملا  جتنی  ام  مث  ۀیلکلا ، ۀبلاسلا  جتنی  ام 
. ۀیلک ۀبجوم  جتنی  نیتیلک ، نیتبجوم  نم  لوالا ) )

لک ب م
هلاثم لکو م ح 

لک ب ح … 
. ۀیلک ۀبلاس  جتنی  ۀیلک ، ۀبلاسو  ۀیلک  ۀبجوم  نم  یناثلا ) )

لک ب م
هلاثم و ال م ح 

 …ال ب ح
. ۀیئزج ۀبجوم  جتنی  ۀیلک ، ۀبجومو  ۀیئزج  ۀبجوم  نم  ثلاثلا ) )

ع ب م
هلاثم لکو م ح 
 …ع ب ح

. ۀیئزج ۀبلاس  جتنی  ۀیلک ، ۀبلاسو  ۀیئزج  ۀبجوم  نم  عبارلا ) )
ع ب م

هلاثم و ال م ح 
 …س ب ح

یناثلا لکشلا 
هنإف هعضو  فلتخی  ربکألا  نکلو  ۀجیتنلا ، يرغصلا و  یف  ًاعوضوم  هیف  رغـصألا  نوکیف  ًاعم ، نیتمدقملا  یف  ًالومحم  هیف  طسولا  ناک  ام  وهو 

. ۀجیتنلا یف  لومحم  يربکلا  یف  عوضوم 
عضولا دحتم  هیف  رغصألا  نأ  لجألو  هتیسایق . یلع  لیلدلا  یلإ  جاتحی  جاتنإلا  نّیب  ریغ  عبطلا ، یضتقم  نع  ًادیعب  لکـشلا  اذه  ناک  انه  نم  و 

برقأ عوضوملا  نأل  يرخألا ، لاکـشألا  یقاب  نم  عبطلا  یـضتقم  یلإ  برقأ  ناک  لوالا ؛ لکـشلاک  امهیف  ًاعوضوم  يرغـصلا  ۀـجیتنلا و  یف 
. نهذلا یلإ 

: هطورش
: اضیا ناطرش  یناثلا  لکشلل 

. يربکلا ۀیلکو  فیکلا  یف  نیتمدقملا  فالتخا 
نأل فیکلا ، یف  قافتالا  عم  جتنی  لکـشلا ال  اذه  نأل  ۀـبلاس ، يرخألا  تناک  ۀـبجوم  امهادـحإ  تناک  اذإف  فیکلا ، یف  فالتخالا  لوالا ) )

امهنع بلـسی  نأ  یف  ناکرتشی  وا  دحاو  ءیـش  امهیلع  لمحی  نأ  یف  ناکرتشی  کلذ  عم  و  نینیابتم ، نانوکی  دـق  ربکألا  رغـصألا و  نیفرطلا 
. بلسلا باجیإلا و ال  جتنی  الف  دحاو  ءیش  امهنع  بلسی  وا  امهیلع  لمحی  نأ  یف  ًاضیأ  ناکرتشیو  نییقالتم  نانوکی  دق  مث  رخآ ، ءیش 

: کلذ لاثم 
: لوقنف امهنع ، رجحلا  بلسو  امهیلع  ناویحلا  لمح  یف  ناکرتشیو  نانیابتم  سرفلا  ناسنألا و 

ناویح سرف  لکو  ناویح . ناسنإ  لک  أ .
رجحب سرفلا  نم  ءیش  رجحب و ال  ناسنإلا  نم  ءیش  ال  ب .

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 992 

http://www.ghaemiyeh.com


نیلاثملا یف  لدـبتف  امهنع ، رجحلا  بلـسو  امهیلع  ناویحلا  لمح  یف  ناکرتشی  ًاضیأ  قطانلا  ناسنإلا و  مث  بلـسلا . امهیف  ۀـجیتنلا  یف  قحلاو 
. باجیإلا امهیف  ۀجیتنلا  یف  قحلا  نوکیف  قطانلا ، سرفلاب 

یف هیلع  موکحملا  نوـکی  نأ  بجو  دـحاو ، ءیـش  یلع  اـمهعمج  حـصی  ـال  هجو  یلع  يربـکلا  يرغـصلا و  یف  ناـمکحلا  فـلتخا  اذإ  اـما 
یف ۀـجیتنلا  نوکت  اذـلف  بلـسلا ، ۀبـسن  امهنیب  ۀبـسنلا  نوکتو  ربکألا ، رغـصألا و  نافرطلا  نیابتیف  يرخألا . یف  هیلع  موکحملا  ریغ  امهادـحإ 

. نیتمدقملا سخأ  عبتت  ًامئاد ، ۀبلاس  یناثلا  لکشلا 
نأل نایفانتم ، ما  نایقالتم  ربکألا  رغـصألا و  لاح  ملعی  مل  فیکلا  یف  فالتخالا  عم  ۀـیئزج  تناـک  ول  هنـأل  يربکلا ، ۀـیلک  یناـثلا ) طرـشلا  )

و ال يربکلا . یف  روکذملا  ربکألا  ضعبو  رغصألا  نیب  ةافانملا  یلع  الإ  نالدت  فیکلا ال  یف  اتفلتخا  اذإ  ۀیلکلا  يرغصلا  عم  ۀیئزجلا  يربکلا 
. فالتخالا لصحیف  ةاقالملا ، یلع  نالدت  امک ال  رکذی ، مل  يذلا  ربکألا  نم  رخآلا  ضعبلا  رغصألا و  نیب  ةافانملا  یلع  نالدت 

: کلذ لاثم 
فلظ يذب  سیل  ناویحلا  ضعبو  فلظ  وذ  رتجم  لک 

اط رتجملا  ضعب  : ) باجیإلا جتنی  هنإف ال  رئاط ، ۀملک  ربکألاب  انلدبأ  ول  و  ناویحب .) سیل  رتجملا  ضعب  : ) بلسلا جتنی  هنإف ال 
: هبورض

برض لصاح  ۀینامث ، هب  طقست  لوالا  طرشلا  نأل  طقف ، ۀعبرأ  هنم  ۀجتنملا  بورضلا  نوکت  لکـشلا  اذه  یف  نیروکذملا  نیطرـشلا  بسحب 
طرـشلا و  يرخأ . ۀـعبرأ  هذـهف  نیتبجوملا ، یف  نیتجوملا  برـض  لصاحو  ۀـعبرأ ، هذـهف  يربکلا  نم  نیتبلاسلا  یف  يرغـصلا  نم  نیتبلاـسلا 

یف ۀیئزجلا  ۀـبلاسلا  عم  يرغـصلا  یف  ناتبجوملا  و  يربکلا ، یف  ۀـیئزجلا  ۀـبجوملا  عم  يرغـصلا  یف  ناتبلاسلا  یه  ۀـعبرأ و  هب  طقـست  یناثلا 
. يربکلا

: يرتس امک  لوالا  لکشلا  طسوتب  اهیلع  نهربی  اهلک  ۀجتنم ، بورض  ۀعبرأ  یقابلاف 
ۀیلک ۀبلاس  جتنی  ۀیلک ، ۀبلاسو  ۀیلک  ۀبجوم  نم  لوالا ) برضلا  )

: هلاثم
فلظ وذ  رتجم  لک 

فلظ يذب  رئاطلا  نم  ءیش  الو 
رئاطب رتجملا  نم  ءیش   …ال 

، لوـالا لکـشلا  نم  یناـثلا  برـضلا  نم  فلأـتیف  يرغـصلا ، سفن  یلإ  سکعلا  مض  مث  يوتـسملا ، سکعلاـب  يربکلا  سکعب  هیلع  نهربیو 
: زومرلا لامعتساب  لاقیف  ۀبولطملا ، ۀجیتنلا  سفن  جتنیو 

لک ب م و ال ح م ضورفملا 
جتنی … ال ب ح هنأ  یعدملا 

: ثدحیف يرغصلا  یلإ  اهمضنو  ال م ج )  ) یلإ يوتسملا  سکعلاب  يربکلا  سکعن  ناهربلا :) )
لک ب م.

( لوالا لکشلا  نم  یناثلا  برضلا   ) و ال م ج
( بولطملا وهو   ) جتنی … ال ب ج

ۀیلک ۀبلاس  جتنی  ۀیلک  ۀبجومو  ۀیلک  ۀبلاس  نم  یناثلا ) )
: هلاثم

مئادب تانکمملا  نم  ءیش  ال 
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مئاد قح  لکو 
قحب تانکمملا  نم  ءیش   …ال 

: لاقیف ۀجیتنلا ، سکعب  مث  اهل ، يرغص  لصألا  يربکو  يربک  اهلعجی  مث  يرغصلا ، سکعب  هیلع  نهربی 
لک ج م ضورفملا ال ب م .

یعدملا … ال ب ج
: ناهربلا

تقدص ال ب م اذإ 
( يوتسملا سکعلا   ) تقدص ال م ب

: نوکیف اهل  يربک  هلعجب  لصألا  يربک  یلإ  سکعلا  اذه  مضنف 
( لوالا نم  یناثلا  برضلا   ) لک ج م و ال م ب

 …ال ج ب
( بولطملا وهو   ) یلإ ال ب ج سکعنتو 

. ۀیئزج ۀبلاس  جتنی  ۀیلک ، ۀبلاسو  ۀیئزج  ۀبجوم  نم  ثلاثلا ) )
بهذ ندعملا  ضعب  هلاثم :
بهذب ۀضفلا  نم  ءیش  الو 

ۀضفب سیل  ندعملا  ضعب  … 
: لاقیف لوالا ، برضلا  یلع  هب  نهرب  امب  هیلع  نهربیو 

ضورفملا ع ب م و ال ج م
یعدملا … س ب ج

( يربکلا  ) تقدص ال ج م اذإ  ناهربلا :
( يوتسملا سکعلا   ) تقدص ال م ج

: ثدحی يرغصلا  یلإ  همضبو 
( لوالا نم  عبارلا  برضلا   ) ع ب م و ال م ح

( بولطملا وهو   )  …س ب ج
. ۀیئزج ۀبلاس  جتنی  ۀیلک ، ۀبجومو  ۀیئزج  ۀبلاس  نم  عبارلا ) )

ندعمب سیل  مسجلا  ضعب  هلاثم :
ندعم بهذ  لکو 

بهذب سیل  مسجلا  ضعب  … 
ال ۀیئزج ، يربکلا  سکعو  سکعنت . ۀیئزج ال  ۀبلاس  يرغصلا  نأل  ۀثالثلا ، بورـضلا  یف  اهانرکذ  یتلا  سکعلا )( ) ۀقیرطب   ) هیلع نهربی  الو 

: لاقیف فلخلا ، ) ۀقیرط   ) یمست يرخأ  ۀقیرط  یلإ  هیلع  ناهربلل  ذئنیح  عزفنف  نیتیئزج . نم  سایق  هنأل ال  سایق ، يرغصلا  نم  اهنم و  مئتلی 
لکو ج م ضورفملا س ب م .

یعدملا … س ب ج
: ناهربلا
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قدصت س ب ج مل  ول 
( ۀجیتنلا  ) لک ب ج اهضیقن  قدصل 

: لوالا لکشلا  نم  لوالا  برضلا  نم  سایق  فلأتیف  لصألا ، يربکل  يرغص  ضیقنلا  اذه  لعجنف 
لکو ج م لک ب ج .

لک ب م … 
ۀجیتنلا س ب م هذه  ضیقن  بذکیف 

اهقدص ضورفملا  يرغصلا  نیع  وهو 
ضرفلا فالخ  اذهو 

( بولطملا وهو   ) قدص س ب ج بجوف 
نیرمت

بارلا برضلا  یلع  اهب  انّهرب  یتلا  فلخلا  ۀقیرطب  یلوالا  ۀثالثلا  بورضلا  نم  دحاو  لک  یلع  نهرب 
ثلاثلا لکشلا 

هناف هعضو  فلتخی  رغـصألا  نکلو  اعم ، ۀجیتنلا  يربکلا و  یف  الومحم  ربکألا  نوکیف  اعم ، نیتمدقملا  یف  اعوضوم  هیف  طسوالا  ناک  ام  وهو 
. ۀجیتنلا یف  عوضوم  يرغصلا  یف  لومحم 

یلإ برقا  وه  يذلا  ۀجیتنلا  عوضوم  یف  ناک  فالتخالا  نال  یناثلا . لکشلا  نم  دعباو  عبطلا ، یضتقم  نع  ادیعب  لکشلا  اذه  ناک  انه  نم  و 
نم برقا  ناک  لوالا  لکشلاک  ۀجیتنلا  يربکلا و  یف  عضولا  دحتم  هیف  ربکألا  نا  لجألو  اهلومحم . یف  یناثلا  یف  فالتخالا  ناک  و  نهذلا .

. عبارلا
: هطورش

: اضیا ناطرش  لکشلا  اذهل 
. نیتمدقملا يدحأ  ۀیلکو  يرغصلا ، باجیإ 

نع جراخلا  رغصألا  یقالیا  باجیإلا ، وا  بلسلاب  طسوالا  یلع  لومحملا  ربکألا  لاح  ملعن  الف  ۀبلاس . يرغـصلا  تناک  ول  هنالف  لوالا )  ) امأ
. هقرافی وا  طسولا 

، نینیابتم نیئیش  وا  نییقالتم  نیئیش  نیابیو  یقالی  دق  دحاو  ءیشو  ربکألا . یقالیو  رغـصألا  نیابی  طسوالا  ناف  ۀبجوم  يربکلا  تناک  ول  هنال 
. نانیابتم امهو  رجشلا  نیابیو  ناویحلا  یقالیو  نایقالتم  امهو  سرفلا  نیابیو  ناویحلا  یقالی  قطانلاک 

نیئیـش نیابی  دـق  نییقالتم و  نیئیـش  نیابی  دـق  دـحاولا  ءیـشلا  و  اعم . ربکألا  رغـصألا و  نیابی  طسوالا  ناف  ًاضیأ ، ۀـبلاس  يربکلا  تناک  ولو 
: لیق اذإف  نانیابتم . امهو  ناویحلا  رجشلا و  نیابیو  نایقالتم  امهو  ناویحلا  سرفلل و  نیابملا  بهذلاک  نینیابتم ،

ناویح قطان  لکو  سرفب  قطانلا  نم  ءیش  ال  أ .
. باجیإلا جتنی  هناف ال  رجش )  ) سرف ناکم  انعضو  ول  و  بلسلا . جتنی  هناف ال 

ناویحب بهذلا  نم  ءیشال  سرفب  بهذلا  نم  ءیش  ال  ب .
. باجیإلا جتنی  هناف ال  رجش )  ) سرف ناکم  انعضو  ول  و  بلسلا . جتنی  هناف ال 

سیل و  نیتیئزج . نم  جتنی  هنا ال  سایقلل  ۀماعلا  دعاوقلا  نم  ۀثلاثلا  ةدعاقلا  یف  مدقت  دق  هنألف  نیتمدـقملا ، يدـحإ  ۀـیلک  وه  و  یناثلا )  ) اماو
یتمدقملا يدحإ  صوصخ  ۀیلک  رابتعا  یضتقی  ام  انه 

: هبورض
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لکشلاک بورض  ۀینامث  هب  طقـست  لوالا  طرـشلا  نال  طقف . ۀتـس  لکـشلا  اذه  نم  ۀجتنملا  بورـضلا  نوکت  نیروکذملا  نیطرـشلا  بسحب 
یلإ اهنم  لک  جاتحی  ۀتـس  یقابلاف  ۀبلاسلا ، ۀیئزجلا  عم  ۀبجوملا  ۀـیئزجلا  و  ناتبجوملا ، ناتیئزجلا  نابرـض : هب  طقـسی  یناثلا  طرـشلا  و  لوألا .

. ۀیئزج ۀبجوم  جتنی  نیتیلک ، نیتبجوم  نم  لوألا ) برضلا  . ) ۀیئزج اعیمج  اهجئاتنو  ناهرب .
ندعم بهذ  لک  هلاثم :
نمثلا یلاغ  بهذ  لکو 

نمثلا یلاغ  ندعملا  ضعب 
. بولطملا جتنیل  لوالا ، لکشلا  ثلاث  نم  نوکیف  لصألا ، يربک  یلإ  اهمض  مث  يرغصلا ، سکعب  هیلع  نهربیو 

لکو م ح لک م ب  ضورفملا 
یعدملا ع ب ح

: ناهربلا
لک م ب تقدص  اذإ 

( يوتسملا سکعلا   ) تقدص ع ب م
نوکیل لصألا  يربک  یلإ  سکعلا  مضنف 

( لوالا ثلاث   ) لکو م ح ع ب م 
( بولطملا  ) ع ب ح

. لاثملاک هجو ، نم  ول  نم ح و  معا  نوکی ب  نأ  زاوجل  ۀیلک  جتنی  الو 
. ۀیئزج ۀبلاس  جتنی  ۀبلاس ، يربکلا  نیتیلک و  نم  یناثلا ) )

: هلاثم
ندعم بهذ  لک 

ۀضفب بهذلا  نم  ءیش  الو 
ۀضفب سیل  ندعملا  ضعب  … 

: لوقنف لوالاک ، يرغصلا  سکعب  هیلع  نهربیو 
لک م ب و ال م ح ضورفملا 

یعدملا … س ب ح
: ثدحیف يربکلا  یلإ  اهمضنف  ع ب م )  ) نوکتف يرغصلا  سکعن  ناهربلا :

( لوالا عبار   ) ع ب م و ال م ح
( بولطملا  )  …س ب ح

. ۀیئزج ۀبجوم  جتنی  ۀیئزج ، يرغصلا  نیتبجوم و  نم  ثلاثلا ) )
: هلاثم

ضیبا رئاطلا  ضعب 
ناویح رئاط  لکو 

ناویح ضیبألا  ضعب  … 
: لوقنف لوالاک ، يرغصلا  سکعب  ناهربلا :
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لکو م ح ضورفملا ع م ب 
یعدملا … ع ب ح

: ثدحیف يربکلا  یلإ  اهمضنو  ع ب م ، )  ) یلإ يرغصلا  سکعن  ناهربلا :
( لوالا ثلاث   ) لکو م ح ع ب م 

( بولطملا  ) ع ب ح
ۀیئزج ۀبجوم  جتنی  ۀیئزج  يربکلا  نیتبجوم و  نم  عبارلا ) )

: هلاثم
ناویح رئاط  لک 

ضیبا رئاطلا  ضعب 
ضیبا ناویحلا  ضعب 

: لوقنف ۀجیتنلا ، سکعب  مث  اهل ، يربک  لصألا  يرغصو  يرغص  اهلعج  مث  يربکلا ، سکعب  هیلع  نهربیو 
عو م ح لک م ب  ضورفملا 

یعدملا … ع ب ح
: ثدحیف لصألا  يرغصل  يرغص  اهلعجنو  ع ح م )  ) یلإ يربکلا  سکعن  ناهربلا :

( لوالا ثلاث   ) لک م ب ع ح م 
ع ح ب

( بولطملا  ) یلإ ع ب ح يوتسملا  سکعلاب  سکعنیو 
ۀیئزج ۀبلاس  جتنی  ۀیئزج ، ۀبلاسو  ۀیلک  ۀبجوم  نم  سماخلا ) )

: هلاثم
ساسح ناویح  لک 

ناسناب سیل  ناویحلا  ضعبو 
ناسناب سیل  ساسحلا  ضعب  … 

کلذلف نیتیئزج . نیب  سایق  ۀیئزج و ال  یلإ  سکعنت  ۀـیلکلا  ۀـبجوملا  و  سکعنت ؛ ۀـیئزجلا ال  ۀـبلاسلا  نال  سکعلا ، قیرطب  هیلع  نهربی  الو 
؛ فلخلاب هیلع  نهربی 

: لوقنف
لک م ب و س م ح ضورفملا 

یعدملا س ب ح
قدصت س ب ح مل  ول  ناهربلا :

لک ب ح اهضیقن  قدصل 
: ثدحیف لصألا  يرغصل  يربک  هلعجن 

( لوالا نم  لوالا   ) لکو ب ح لک م ب 
لک م ح

ۀقداصلا يربکلا  نیع  وه  س م ح و 
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اهضیقن بذکیف 
( بولطملا  ) قدصی س ب ح نا  بجیف  فلخ ) اذه  )

ۀیئزج ۀبلاس  جتنی  ۀیلک ، ۀبلاسو  ۀیئزج  ۀبجوم  نم  سداسلا ) )
: هلاثم

ندعم بهذلا  ضعب 
دیدحب بهذلا  نم  ءیش  الو 

دیدحب سیل  ندعملا  ضعب  … 
. بولطملا جتنیل  لوالا ، لکشلا  عبار  نم  نوکیل  لصألا  يربک  یلإ  همض  مث  يرغصلا ، سکعب  هیلع  نهربیو 

ضورفملا ع م ب و ال م ح
یعدملا … س ب ح

: ثدحیل يربکلا  یلإ  همضنف  ع ب م ، )  ) یلإ يرغصلا  سکعن  ناهربلا :
( لوالا عبار   ) ع ب م و ال م ح

( بولطملا  )  …س ب ح

تاهیبنت

: فلخلا ۀقیرط 
. یناثلا بورضک  فلخلا . ۀقیرطب  هیلع  ناهربلا  ۀماقإ  نکمی  ثلاثلا  لکشلا  بورض  نم  الک  نأ  . 1

. بولطملا قدص  یلع  هب  لدتسیل  بولطملا . ضیقن  بذک  یلع  هب  نهربی  رشابم  ریغ  لالدتسا  فلخلا :)  ) و
یلإ مضی  ضیقنلا  قدص  ضرف  ذإو  اهضیقن . قدصل  قدصت  مل  ول  لاقیف  اهتابثإ . بولطملا  ۀجیتنلا  ضیقن  ذخؤی  ۀصاخ  لاکـشألا  یف  وه  و 

ۀمدقملا ضقانی  ام  جتنیف  لوالا . لکـشلا  بورـض  نم  برـض  ۀمدقملا  هذه  ضیقنلا و  نم  فلأتیل  اهقدـص . ضورفملا  نیتمدـقملا  يدـحإ 
قدص تبثیف  بولطملا . ضیقن  بذک  نم  اشنی  نأ  دب  اهبذکو ال  ۀجیتنلا . هذه  بذـکت  نأ  دـب  الف  فلخ . اذـه  ضرفلاب . ۀـقداصلا  يرخألا 

. هتلثما تمدقت  دق  و  بولطملا .
مئتلیل ضورفملا . سایقلا  نم  اهراتخی  نأ  بجی  ۀمدقم  ۀیأ  ظحالیلو  هنهذل . اذحش  بورضلا  عیمج  یف  هلامعتـسا  يرجی  نأ  بلاطلا  یلعو 

جتنملا برضلا  ۀمدقملا  نم  ضیقنلا و  نم 
: ضارتفالا لیلد 

سأب و ال  یناثلا . نم  وا  لکشلا  اذه  نم  ۀیئزج  هیتمدقم  يدحإ  نوکت  يذلا  بورضلا  ضعب  جاتنإ  یلع  ضارتفالا )  ) لیلدب لدتـسی  دق  و  . 2
: ثالث لحارم  هل  و  فلخلا . سکعلا و  لیلدب  هنع  ینغ  یف  اوناک  نإ  و  بالطلا . راکفأل  ًاریونت  هحرشب 

: ًالثم انلوق  یف  نأل  د .)  ) فرح هضرفنف  ۀیئزجلا ، ۀیضقلا  یف  مکحلا  دروم  وه  يذلا  ضعبلل  ًاصاخ  ًامسا  ضرفن  نأ  وه  و  ضرفلا ، )  ) یلوالا
حلطـصنف اهوحنو . رئاطو  درقو  سرف  لثم  هنع . ناسنإلا  بلـس  حصی  نیعم  ءیـش  ضعبلا  یف  دصقی  نأ  دـب  ال  ناسنإب ) سیل  ناویحلا  ضعب  )

(. ضعب م  ) انلوق نع  يرخأ  ةرابع  د )  ) نوکی ضعب م ب ) : ) ۀیضقلا لثم  یفف  د ، )  ) هیمسنو نیعملا  ءیشلا  اذه  یلع 
: اعطق نیتقداص  نیتیضق  یلع  لصحن  نا  عیطتسن  روکذملا  ضرفلا  دعب  هناف  ضرفلا ، ) دعب  نیتقداص  نیتیضق  جارختسا   ) ۀیناثلا

، ۀقداص لک د م )  ) نوکت مدقتملا  لاثملا  یفف  ۀیئزجلا ، ۀیضقلا  عوضوم  اهلومحمو  د )  ) ضورفملا مسالا  اهعوضوم  ۀیلک ، ۀبجوم  ۀیـضق  . 1
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. اعطق صخالا  دارفا  عیمج  یلع  لمحی  معالا  و  ضرفلا ، بسح  ضعب م  د )  ) نال
لک  ) نوکت لاثملا  یفف  ۀیئزجلا ، لومحم  اهلومحمو  د ، )  ) ضورفملا مسالا  اهعوضوم  ۀیئزجلا ، فیکل  اعبت  ۀبلاس  وا  ۀبجوم  ۀیلک : ۀیضق  . 2
وه د )  ) نال ۀقداص ، ال د ب )  ) نوکت س م ب )  ) لثم ۀـبلاس  ۀـیئزجلا  تناک  اذإ  و  ب .)  ) هلک وه  يذـلا  ضعبلا  وه  د )  ) نال ۀـقداص ، د ب )

(. ب  ) هنع بولسملا  ضعبلا 
ۀعفان تانارتقا  فیلات  یف  اهلمعتسنف  انتامولعم ، ةورث  دیزت  نیتیضقلا  کلت  جارختـسا  دعب  انال  بولطملل ، ) ۀجتنملا  تانارتقالا  فیلأت   ) ۀثلاثلا

. اهقدص تابثا  بولطملا  ۀجیتنلا  جارختسال  امهقدص ، ضورفملا  سایقلل  نیتمدقملا  نم  امهنم و 
: لوقنف ثلاثلا ، لکشلا  نم  سماخلا  برضلا  یلع  لالدتسالا  یف  هلحارم ، انمهف  نا  دعب  لیلدلا  اذه  برجنلو 

( ثلاثلا نم  سماخلا   ) لک م ب و س م ح ضورفملا 
یعدملا … س ب ح

ضارتفالاب ناهربلا :
: نیتقداصلا نیتیضقلا  جرختسنف  د ، )  ) هنا سیل ح ، وه  يذلا  ۀیئزجلا س م ح ) ۀبلاسلا  یف   ) ضعب م ضرفن 

لک د م . 1
ال د ح . 2

(1  ) مقر ۀیضقلا . ذخان  مث 
: ثدحیف لصالا ، يرغصل  يرغص  اهلعجنو 

( لوالا لکشلا  لوا   ) لک م ب لک د م و 
لک د ب … 

: ثدحیف ( ، 2  ) مقر ۀیضقلل  يرغص  اهلعجن  ۀجیتنلا  هذه  مث 
( ثلاثلا لکشلا  یناث   ) لک د ب و ال د ح

( بولطملا وهو   )  …س ب ح
: لوقنف یناثلا ، لکشلا  نم  عبارلا  برضلا  یلع  لالدتسالا  یف  ایناث  هبرجنلو 

لک ح م ضورفملا س ب م و 
یعدملا … س ب ح

. ضارتفالاب ناهربلا :
: نیتقداصلا نیتیضقلا  جرختسنف  س ب م ، )  ) ۀیئزجلا ۀبلاسلا  یف  کلذ  و  د )  ) هنا سیل م  وه  يذلا  ضعب ب )  ) ضرفن

لک د ب ( 1)
ال د م ( 2)

: ثدحیف لصالا ، يربکل  يرغص  اهلعجنو  ( 2  ) مقر ۀیضقلا  ذخان  مث 
( یناثلا لکشلا  یناث   ) لک ح م ال د م و 

 …ال د ح
ع ب د یلا : ( 1  ) مقر ۀیضقلا  سکعن  مث 

: ثدحیف يرغص  هلعجنو  ةریخالا  ۀجیتنلا  یلا  سکعلا  اذه  مضنو 
( لوالا لکشلا  عبار   ) ع ب د و ال د ح
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( بولطملا وهو   )  …س ب ح
وه يذلا  ثلاثلا  لکـشلا  نم  الا  اسایق  فلؤن  نا  انعطتـسا  امل  هالول  هنال  ( ، 1  ) مقر ۀیضقلل  يوتسملا  سکعلا  ءانثالا  یف  انلمعتـسا  انا  تیارف 

. یناثلا نع  رخاتم 
. یناثلا نم  ثلاثلا  برضلا  یلع  ضارتفالا  لیلد  یف  سکعلا  اذه  لمعتسن  کلذک  و 

نیرمتلا ةدایزل  ۀیئزج ، اهتامدقم  يدحا  نوکت  یتلا  بورضلا  نم  انرکذ  ام  ریغ  یف  ضارتفالا  لیلد  لمعتسی  نا  بلاطلا  یلعو 
: درلا

لکشلا یف  نیتمدقملا  لیدبتب  اما  لوالا : لکشلا  یلا  لکشلا  لیوحت  وه  و  درلا ، )  ) لوالا ادع  ۀثالثلا  لاکـشالا  جاتنا  یلع  نیهاربلا  نم  3 و 
یف و  سکعلل ، ۀلباقلا  هبورض  ضعب  یف  يربکلا  سکعت  یناثلا  لکشلا  یفف  يوتسملا ، اهـسکع  یلا  نیتمدقملا  يدحا  لیوحتب  اما  و  عبارلا ،

وا لومحملا  ضقن  لامعتسا  یلا  جاتحن  دق  امهبورض  ضعب  یف  قبس … و  امک  سکعلل ، ۀلباقلا  هبورض  ضعب  یف  يرغـصلا  سکعت  ثلاثلا 
. ۀبولطملا ۀجیتنلا  سفن  جتنملا  لوالا  لکشلا  یلا  لصوتن  یتح  يوتسملا ، سکعلا  نم  نکمتن  مل  اذا  ضیقنلا  سکع 

. نیرمتلا ضرغل  نیلکشلا  بورض  عیمج  یلع  ۀقدب  کلذ  قبطی  نا  بلاطلا  یلعو 
عبارلا لکشلا 

فلاخی ۀـجیتنلا  یف  ربکالا  رغـصالا و  عضو  نوکیف  لوالا ، سکع  يربکلا  یف  ـالومحم  يرغـصلا  یف  اـعوضوم  هیف  طـسوالا  ناـک  اـم  وهو 
. نیتمدقملا یف  امهعضو 

. نهذلا نع  جاتنالا  ضماغ  عبطلا  یضتقم  نع  عیمجلا  دعبا  لکشلا  اذه  ناک  انه  نم  و 
لوالا ۀثالثلاب  اوفتکاو  مهتافلؤم  یف  قطنملا  ءاملع  نم  ۀعامج  هکرت  اذلو 

: هطورش
. ۀماعلا دعاوقلا  یف  اهرکذ  مدقت  یتلا  لکش  لک  یف  ۀماعلا  ۀثالثلا  طورشلا  لکشلا  اذه  جاتنإ  یف  طرتشی 

: هب ناصاخ  ناطرش  هیف  اضیأ  طرتشیو  يربک . ۀیئزجو  يرغص  ۀبلاس  نم  و ال  نیتیئزج ، نم  و ال  نیتبلاس ، نم  فلأتی  الأ  یهو :
. ۀیئزج ۀبلاس  هتامدقم  يدحإ  نوکت  الأ  . 1

نا بجی  لب  ۀبجوم ، يربکلا  نوکت  نأ  زاج  امل  ۀیئزج ، ۀـبجوم  تناک  يرغـصلا  نا  ولف  نیتبجوم ، ناتمدـقملا  تناک  اذإ  يرغـصلا  ۀـیلک  . 2
. ۀیلک ۀبلاس  نوکت 

: هبورض
. نیتبلاسلا یف  نیتبلاسلا  برض  لصاح  ۀعبرا  طقست  لوالا  طرشلاب  هنال  طقف : ۀسمخ  هنم  ۀجتنملا  بورضلا  نوکت  ۀسمخلا  طورـشلا  بسحب 

: دحاو طقسی  ثلاثلابو  بلسلا . باجیالاب و  نیتفلتخم  وا  نیتبجوم  اتناک  ءاوس  ناتیئزجلا  ۀثالث : طقست  یناثلابو 
: دحاو برض  سماخلابو  ۀیلکلا . ۀبجوملا  عم  يربک  وا  يرغص  ۀیئزجلا  ۀبلاسلا  نابرض : عبارلابو  ۀیئزجلا . ۀبجوملا  عم  ۀیلکلا  ۀبلاسلا 

. يربکلا ۀیلکلا  ۀبجوملا  عم  يرغصلا  ۀیئزجلا  ۀبجوملا 
: ناهربلا اهیلع  میقن  بورض  ۀسمخ  یقابلاف 

ۀیئزج ۀبجوم  جتنی  نیتیلک ، نیتبجوم  نم  لوالا ) برضلا  )
: هلاثم

ناویح ناسنإ  لک 
ناسنإ قطان  لکو 

قطان ناویحلا  ضعب  … 
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. لاقیف بولطملا ، لصحیل  ۀجیتنلا  سکعن  مث  لوالا ، لکشلا  یلإ  دتریف  يرخألا ، ناکم  یف  امهادحا  نیتمدقملا  لیدبتب  درلاب ، هیلع  نهربیو 
لک ح م لک م ب و  ضورفملا 

 …ع ب ح
: ثدحیف نیتمدقملا  لیدبتب  درلاب  ناهربلا :

( لوالا نم  لوالا   ) لک م ب لک ح م 
لک ح ب … 

( بولطملا وهو   ) یلإ ع ب ح سکعنیو 
. لاثملاک ربکألا ، نم  معا  رغصألا  نوکی  نا  زاوجل  ۀیلک  برضلا  اذه  جتنی  امنإو ال 

ۀیئزج ۀبجوم  جتنی  ۀیئزج ، ۀبجومو  ۀیلک  ۀبجوم  نم  یناثلا ) )
ناویح ناسنا  لک  هلاثم :

ناسنا دولولا  ضعبو 
دولو ناویحلا  ضعب  … 

. رغصالا مومع  زاوجل  ایلک  جتنی  و ال  ۀجیتنلا ، سکعب  مث  نیتمدقملا  لیدبتب  درلاب  هیلع  نهربیو 
ۀیلک ۀبلاس  جتنی  ۀیلک ، ۀبجومو  ۀیلک  ۀبلاس  نم  ثلاثلا ) )

: هلاثم
مئادب نکمملا  نم  ءیش  ال 

نکمم ثداوحلل  لحم  لکو 
. ثداوحلل لحمب  مئادلا  نم  ءیش   …ال 

. ۀجیتنلا سکعب  مث  نیتمدقملا ، لیدبتب  درلاب  اضیا  هیلع  نهربیو 
ۀیئزج ۀبلاس  جتنی  ۀیلک ، ۀبلاسو  ۀیلک  ۀبجوم  نم  عبارلا ) )

: هلاثم
رخبتی لئاس  لک 

لئاسب دیدحلا  نم  ءیش  الو 
دیدحب سیل  رخبتی  ام  ضعب  … 

فیلاتو نیتمدقملا ، سکعب  نهربی  نکلو  ۀبلاس . يرغـص  نم  جتنی  لوالا ال  لکـشلا  نال  نیتمدقملا ، لیدـبتب  درلاب  هیلع  ناهربلا  نکمی  الو 
: لاقیف بولطملا ، جتنیل  نیسکعلا . نم  لوالا  لکشلا  سایق 

لک م ب و ال ح م ضورفملا 
یعدملا … س ب ح

: یلا نیتمدقملا  سکعن  ناهربلا :
( لوالا عبار   ) ع ب م ال م ح

( بولطملا وهو   )  …س ب ح
ۀیئزج ۀبلاس  جتنی  ۀیلک . ۀبلاسو  ۀیئزج  ۀبجوم  نم  سماخلا 

: هلاثم
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رخبتی لئاسلا  ضعب 
لئاسب دیدحلا  نم  ءیش  ال 

دیدحب سیل  رخبتی  ام  ضعب  … 
رف الب  قباسلاک ، نیتمدقملا  سکعب  هیلع  نهربی  نا  نکمیو  ببسلا ، نیعل  نیتمدقملا ، لیدبتب  هیلع  نهربی  اضیا ال  اذهو 

تانیرمت

. ضارتفالا لیلدب  عبارلا  لکشلا  نم  سماخلا  مث  یناثلا  برضلا  یلع  نهرب  . 1
. فلخلا لیلدب  عبارلا  لکشلا  نم  عبارلا  مث  ثلاثلا  برضلا  یلع  نهرب  . 2

سکعلا ذـخا  مث  نیتمدـقملا  نم  لـک  لوـمحم  ۀـضوقنم  ذـخاب  نکلو  درلا ، )  ) ۀـقیرطب یناـثلا  لکـشلا  نم  عـبارلا  برـضلا  یلع  نـهرب  . 3
. بولطملا جتنیل  يربکلا ، ۀضوقنمل  يوتسملا 

سکعلا ذـخا  مث  نیتمدـقملا  نم  لک  لومحم  ۀـضوقنم  ذـخاب  نکلو  درلا .)  ) ۀـقیرطب ثلاثلا  لکـشلا  نم  سماـخلا  برـضلا  یلع  نهرب  . 4
. بولطملا لصحیل  قفاوملا ، ضیقنلا  سکعل  سایقلا  اذه  ۀجیتن  سکع  مث  لوالا ، لکشلا  نم  سایق  فیلاتل  يربکلا  ۀضوقنمل  يوتسملا 

یقابلا کیلعو  نیتمدقملا : نم  لک  لومحم  ۀضوقنم  ذخاب  نکلو  درلا )  ) ۀقیرطب یناثلا  لکـشلا  نم  یناثلا  مث  لوالا  برـضلا  یلع  نهرب  . 5
کتاـفتلا نسح  کـلذ  عبتیو  بولطملا ، یلا  لـصتل  نیبرـضلا  نم  لـک  یف  يوتـسملا  سکعلا  مادختـسا  یلا  جاتحتـس  کـناف  ناـهربلا  نم 

. هلامعتسا عقوم  یف  کتراهمو 
نم نکمتت  مل  اذإ  و  نیتمدقملا . نم  لکل  لومحملا  ۀضوقنم  ذخاب  درلا  ۀقیرطب  یناثلا  لکشلا  نم  ثلاثلا  برـضلا  یلع  نهربت  نا  برج  . 6

. کلذ یف  رسلا  نیبف  ۀجیتنلا  یلا  لوصولا 
. تئش ام  اهنم  رتخاو  فلخلا  ۀقیرطب  ثلاثلا  بورض  نم  نیبرض  یلع  نهرب  . 7

( رثکا لاثملاب  رمالا  هل  حضتیل  تانیرمتلا ، هذه  عیمج  یف  اهیلع  نهربی  یتلا  بورضلل  ۀیعقاو  ۀلثما  هیدی  نیب  عضی  نا  بلاطلاب  نسحی  )

یطرشلا ینارتقالا 

: هدودحو هفیرعت 
الکب اما  ۀیطرـشلا : ۀیـضقلا  یلع  هلامتـشا  ۀهج  نم  الا  یطرـشلا  ینارتقالا  هنع  فلتخی  و ال  هدودحو . یلمحلا  ینارتقالا  سایقلا  ینعم  مدـقت 

نا رمالا  ۀیاغ  ربکالا ، رغـصالا و  طسوالا و  یلع  هلامتـشا  ۀهج  نم  یلمحلا  دودح  سفن  هدودح  نوکت  کلذلف  ةدحاو ، ۀمدقم  وا  هیتمدـقم 
. ئجیسو یلاتلا ، وا  مدقملا  نم  أزج  ۀصاخ  طسوالا  نوکی  دق  هنا  امک  ۀیطرشلا ، نم  یلاتلا  وا  مدقملا  نوکی  دق  دحلا 

( ۀیطرشلا ایاضقلا  نم  اهلک  وا  هتامدقم  ضعب  ناک  يذلا  ینارتقالا  : ) هناب هفرعن  نا  حصی  نذإف 
: هماسقا

: تامیسقت یطرشلا  ینارتقالل 
نم وا  ۀلصتمو ، ۀیلمح  نم  وا  لاصفنالا ، لاصتالاب و  نیتفلتخم  وا  نیتلصفنم ، وا  نیتلـصتم ، نم  فلأتی  دقف  هتامدقم :) ۀهج  نم  همیـسقت  . ) 1

. ۀسمخ ماسقأ  هذهف  ۀلصفنمو . ۀیلمح 
، لصألاب نیتیـضق  نم  ۀـفلؤم  اهنأ  يأ  ًایناث ، ًافیلأت  ۀـفلؤم  ۀیطرـشلا  تناک  امل  هناف  مات :) ریغ  وا  امات  اءزج  طسوالا  دـحلا  رابتعاب  همیـسقت  . ) 2
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يرخأو امهنم ، لک  یف  یلاتلا  وا  مدقملا  عیمج  یف  يأ  مات  ءزج  یف  ةرات  نیتیطرـش  نیتیـضق  نیب  كارتشالف  نیفرط . نم  ۀفلؤم  امهنم  لکو 
: ماسقا ۀثالث  هذهف  يرخا . نم  مات  ریغ  ءزجو  ۀمدقم  نم  مات  ءزج  یف  ۀثلاثو  امهنم . لک  یف  یلاتلا  وا  مدقملا  ضعب  یف  يأ  مات  ریغ  ءزج  یف 

: وحن امهنم ، مات  ءزج  یف  ناتمدقملا  هیف  تکرتشا  ام  لوالا ) )
. هیفکی امب  عنق  القاع  ناسنالا  ناک  املک 

. ینغتسا هیفکی  امب  عنق  املکو 
. ینغتسا القاع  ناسنالا  ناک  املک 

: وحن امهنم ، مات  ریغ  ءزج  یف  ناتمدقملا  هیف  تکرتشا  ام  یناثلا ) )
. دلاخ نآرقلاف  ةزجعم ، نآرقلا  ناک  اذإ 

. لدبتی دلاخلاف ال  ءاقبلا  هانعم  دولخلا  ناک  اذإو 
. لدبتی نآرقلاف ال  ءاقبلا ، هانعم  دولخلا  ناک  اذاف  ةزجعم ، نآرقلا  ناک  اذا  … 

نم یلمح  ینارتقا  سایق  امهنم  فلأتی  لدـبتی ، ) دـلاخلاف ال   ) يربکلا نم  یلاتلا  و  دـلاخ ) نآرقلاف   ) يرغـصلا نم  یلاـتلا  نأ  ۀـقدب  ظـحالف 
(. لدبتی نآرقلا ال   ) جتنی لوالا ، لکشلا 

ۀیطرشلا هذه  نوکتو  يرغصلا . مدقم  اهمدقم  ۀیطرشل  ایلات  ۀیطرشلا  هذه  لعجن  مث  يربکلا ، مدقم  اهمدقم  ۀیطرشل  ایلات  ۀجیتنلا  هذه  لعجنف 
. ۀبولطملا ۀجیتنلا )  ) یه ةریخالا 

هماسقا و رکذن  و ال  مسقلا . اذه  نایب  نم  رادقملا  اذهب  یفتکن  نحنو  نیتلـصتم . نم  فلات  اذإ  مسقلا  اذه  نم  ۀجیتنلا  ذخا  ۀقیرط  یه  هذهو 
. يراجلا عبطلل  هتفلاخملو  اهیلع  مالکلا  لوطل  هطورش  ال 

ۀـیلمحلا و نم  فلؤملا  یف  مسقلا  اذـه  روصتن  امناو  يرخالا . نم  مات  ریغ  امهادـحا  نم  مات  ءزج  یف  ناتمدـقملا  هیف  تکرتشا  ام  ثلاـثلا ) )
ۀیلمح نم  ۀبکرم  يرخالا  ۀطیسب و  نیتیطرشلا  يدحا  ضرفن  نا  دب  الف  ۀضحملا  تایطرشلا  یف  امأ  هطورش . حرشو  هحرش  یتایـسوۀیطرشلا 

: وحن ۀیناثلا ، نم  مات  ریغ  یلوالا و  نم  امات  اءزج  كرتشملا  دحلا  نوکیل  لصالاب ، ۀیطرشو 
. يدس هتما  كرتی  الف  ایبن  دمحم  ناک  اذاف  هللا  نم  ةوبنلا  تناک  اذا 

. ایداه بصنی  نا  بجو  يدس  هتما  كرتی  مل  اذاو 
. ایداه بصنی  نا  بجو  ایبن  ادمحم  ناک  اذاف  هللا ، نم  ةوبنلا  تناک  اذا  … 

یلع جتنیف  مات ، ءزجب  ناتمدقملا  هیف  تکرتشا  ام  وه  و  لوالا ، مسقلا  نم  یطرـش  سایق  امهنم  فلأتی  يربکلا  عم  يرغـصلا  یلات  نا  ظحالف :
هذه نوکتف  يرغصلا ، مدقم  اهمدقم  ۀیطرشل  ایلات  ۀجیتنلا  هذه  لعجن  مث  ایداه ، ) بصنی  نا  بجو  ایبن  دمحم  ناک  اذا  : ) لوالا لکشلا  وحن 

. ۀبولطملا ۀجیتنلا  یه  ةدیدجلا  ۀیطرشلا 
. نیتلصتم نم  فلأت  اذا  ثلاثلا  مسقلا  اذه  نم  ۀجیتنلا  ذخا  ۀقیرط  یه  هذهو 

. یناثلا مسقلا  یف  مدقتملا  ببسلل  ۀضحملا ، تایطرشلا  یف  مسقلا  اذه  نع  نایبلا  اذهب  یفتکنو 
???

و ۀیطرـشو . ۀـیلمح  نم  فلؤملا  یف  ثلاثلا  مسقلا  نع  و  امهنم ، مات  ءزجب  ناتمدـقملا  هیف  تکرتشا  ام  وه  لوالا و  مسقلا  نع  مـالکلا  یقبی 
یلا یطرـشلا  ینارتقالا  مدـقت  امک  مسقنی  لوقنف : ام ، دـح  یلا  اهنع  ثحبلا  یف  عسوتن  نحن  يراجلا ، عبطلل  ۀـقفاوم  ماسقالا  هذـه  تناک  امل 

الا هذه  بسح  السلستم  ثحبلا  لعجنف  تافلتخملا ، وا  تالصفنملا  وا  تالصتملا  نم  نیتمدقملا  نوک  ۀهج  نم  ماسقا  ۀسمخ 
تالصتملا نم  فلؤملا  . 1

ۀهج نم  و  ۀعبرالا ، لاکـشالل  هفیلأت  ۀهج  نم  ةذقلاب : ةذقلا  وذح  یلمحلا  ینارتقالاب  قحلی  امهنم  مات  ءزجب  هاتمدقم  تکرتشا  اذا  عونلا  اذه 
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. ضارتفالا فلخلا و  سکعلاب و  اهنایبو  جئاتنلا ، ۀهج  نم  و  فیکلا ، مکلا و  یف  اهطورش 
طرش اذه  و  نیتیموزل . نم  فلأتی  نا  طرتشی  معن  ۀلصتملا . ۀیطرشلاب  ۀیلمحلا  ریغی  نا  بلاطلا  یلع  امناو  رارکتلا . لیـصفتلا و  یلا  ۀجاح  الف 

، ۀـیتاذ تسیل  اهدودـح  نیب  ۀـقالعلا  نأ  یلا  ارظن  جاتنالا ، یف  اهل  مکح  تایقافتالا ال  نال  ۀلـصتملا ، ۀیطرـشلا  تانارتقالا  ماسقا  عیمجل  ماـع 
قیقح ریغ  سایق  ةروص  اهنم  فلأتی  امناو 

الصفنملا نم  فلؤملا  . 2
: دیهمت

دقف مات ، ریغ  وا  مات  ءزج  یف  اهعم  كرتشت  يرخا  ۀلـصفنمب  تنرتقا  اذاف  بذکلا ، قدصلا و  یف  اهیفرط  نیب  دانعلا  یلع  لدت  امنا  ۀلـصفنملا 
امهسفنا و ال امهنیب  دانعلا  مزلتـسی  نیرمال ال  ءیـش  دانع  نال  ۀتباث ، ۀجیتن  یلع  لصحن  نا  عیطتـسن  هجو  یلع  نیفرطلا  نیب  طابترالا  رهظی  ال 
امهنیابت و ال مزلتـسی  نیرمال ال  ءیـش  ۀینابم  نا  نم  ۀماعلا  دعاوقلا  نم  ۀیناثلا  ةدعاقلا  یف  نیتبلاسلا  یف  هانلق  ام  ریظن  اذـه  و  همدـع . مزلتـسی 

. تالصفنملا نم  فلؤم  سایق  الف  نیتلصفنم ، نیب  جاتنا  نذإف ال  همدع ،
اذاف اهیلا ، اهلیوحت  نکمیف  ۀلـصتم ، مزلتـست  ۀلـصفنملا  نکلو  امهلاح ، یلع  نیتلـصفنملا  یلع  دمجن  نا  اندرا  اذا  ام  دح  یلا  حیحـص  اذـهو 

نکمی اضیا  ۀلصتملا  ناف  ۀلصفنم ، ۀجیتنلا  لعج  یلع  رـصن  نا  اندرا  اذإ  و  ۀلـصتم . جتنی  نیتلـصتم  نم  سایقلا  فلات  اعم  نیتلـصفنملا  انلوح 
. دیرن امک  ۀلصفنم  ۀجیتن  یلع  لصحنف  اهل ، ۀمزال  ۀلصفنم  یلا  اهلیوحت 

قنف سایقلا ، نم  عونلا  اذه  نع  ثحبلا  لبق  سکعلابو ، اهل  ۀمزال  ۀلصتم  یلا  ۀلصفنملا  لیوحت  ۀفرعم  نم  الوا  انل  دب  هیلعو ال 
: ۀلصتم یلا  ۀبجوملا  ۀلصفنملا  لیوحت 

: ۀثالث ۀلصفنملا  ماسقا  نا  هلحم  یف  انیب  دق 
لک مدقم  ناتلـصتم  اهنمف  اهنم ، دحاو  لک  یلا  اهلیوحت  زوجیف  فیکلا  مکلا و  یف  اهل  ۀقفاوم  تالـصتم  عبرا  مزلتـست  یه  و  ۀیقیقحلا ) . ) 1
هناف امهدـحا  ققحت  اذاف  اهیفرط ، نیب  عمجلا  ۀلاحتـسا  یلع  تلد  امل  ۀـقیقحلا  نال  رخالا . ضیقن  یلاتلا  نیفرطلا و  دـحا  نیع  اـمهنم  ةدـحاو 

ۀلاحتسا یلع  لدت  اضیا  ۀقیقحلا  نال  رخالا ، نیع  یلاتلا  نیفرطلا و  دحا  ضیقن  امهنم  ةدحاو  لک  مدقم  ناتلصتم  اهنمو  رخالا . ءافتنا  مزلتسی 
: انلوق قدص  اذاف  رخالا ، ققحت  مزلتسی  وهف  امهدحا  عفترا  اذاف  اهیفرط  نم  ولخلا 

( ۀیقیقح ۀیضق   ) درف وأ  جوز  اما  ددعلا 
: عبرالا تالصتملا  تقدص 

. درفب سیل  وهف  اجوز  ددعلا  ناک  اذا  . 1
. جوزب سیل  وهف  ادرف  ددعلا  ناک  اذا  . 2

. درف وهف  اجوز  ددعلا  نکی  مل  اذا  . 3

. جوز وهف  ادرف  ددعلا  نکی  مل  اذا  . 4
اهنال رخـالا ، ضیقن  یلاـتلا  نیفرطلا و  دـحا  نیع  اـمهنم  ةدـحاو  لـک  مدـقم  نیتللا  نیتیلوـالا  نیتلـصتملا  مزلتـست  یه  و  عمجلا ) ۀـعنام  . ) 2

: قدص اذاف  ولخلا ، ۀلاحتسا  یلع  لدت  و ال  عمجلا ، ۀلاحتسا  یلع  اهتلالد  یف  ۀقیقحلاک 
( عمج ۀعنام   ) رجح وا  رجش  اما  ءیشلا 

: ناتلصتملا تقدص 
. رجحب سیل  وهف  ارجش  ءیشلا  ناک  اذا  . 1
. رجشب سیل  وهف  ارجح  ءیشلا  ناک  اذا  . 2

: ناتلصتملا قدصت  الو 
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رجح وهف  ارجش  ءیشلا  نکی  مل  اذا  . 3
رجش وهف  ارجح  ءیشلا  نکی  مل  اذا  . 4

اهنال رخالا ، نیع  یلاتلا  نیفرطلا و  دحا  ضیقن  امهنم  ةدـحاو  لک  مدـقم  نیتللا  طقف  نیتریخالا  نیتلـصتملا  مزلتـست  یه  و  ولخلا ) ۀـعنام   ) 3
: قدص اذاف  عمجلا ، ۀلاحتسا  یلع  لدت  و ال  ولخلا ، ۀلاحتسا  یلع  اهتلالد  یف  ۀیقیقحلاک 

( ولخ ۀعنام   ) قرغی وا ال  ءاملا  یف  اما  دیز 
: ناتلصتملا تقدص 

قرغی وهف ال  ءاملا  یف  دیز  نکی  مل  اذا  . 3
ءاملا یف  وهف  دیز  قرغ  اذا  . 4

: نایلوالا ناتلصتملا  قدصت  الو 
قرغی وهف  ءاملا  یف  دیز  ناک  اذا  . 1
ءاملا یف  سیل  وهف  دیز  قرغ  اذا  . 2
ۀلصتم یلا  ۀبلاسلا  ۀلصفنملا  لیوحت 

عمجلا و یتعنام  نم  لکو  ۀبجوملا ، وحن  یلع  عبرأ  یلا  ۀیقیقحلا  ۀیئزج : ۀبلاس  ۀلـصتم  یلا  لوحت  اهناف  ۀیئزج  وأ  ۀیلک  ۀبلاسلا  ۀلـصفنملا  اما 
: ۀیقیقحلا وحن  یلع  انلق  اذاف  ًاضیأ ، ۀبجوملا  وحن  یلع  نینثا  یلا  ولخلا 

ًاعوفرم وا  ًابرعم  مسالا  نوکی  نأ  اما  ۀتبلا  سیل 
: ۀیتآلا عبرالا  تالصتملا  قدصت  هناف 

عوفرمب سیل  وهف  ابرعم  مسالا  ناک  اذا  نوکی  دق ال  . 1
برعمب سیل  وهف  اعوفرم  مسالا  ناک  اذا  نوکی  دق ال  . 2

عوفرم وهف  ابرعم  مسالا  نکی  مل  اذا  نوکی  دق ال  . 3
برعم وهف  اعوفرم  مسالا  نکی  مل  اذا  نوکی  دق ال  . 4

: اذکه ۀیلک  الثم  ا )  ) مقر ۀلصتملا  انلعج  ولف  لاثملا ، اذه  یف  ایلک  تالصتملا  هذه  ضعب  قدصت  الو 
عوفرمب سیل  وهف  ابرعم  مسالا  ناک  اذا  ۀتبلأ  سیل 

: وهو اهضیقن  قدصل  ۀبذاک ، اهناف 
عوفرمب سیل  وهف  ابرعم  مسالا  ناک  اذا  نوکی  دق 

. امهل ۀلثما  عضی  نا  بلاطلا  یلع  و  ناتبلاسلا . ولخلا  عمجلا و  ۀعنام  لوحت  اذکهو 
ۀلصفنم یلا  ۀلصتملا  لیوحت 

. امهیلا اهلیوحت  زوجیف  فیکلا ، مکلا و  یف  اهعم  نیتقفتملا  ولخلا ، ۀعنامو  عمجلا  ۀعنام  مزلتست  ۀبجوملا  ۀیموزللا  ۀلصتملاو 
الاو اعطق ، هضیقن  عم  عمتجی  وهف ال  یلاتلا  مزلتـسی  ناک  امل  مدـقملا  نـال  یلاـتلا ، ضیقنو  مدـقملا  نیع  نم  فلاـتت  عمجلا ) ۀـعنام   ) یلوـالا

: قدص اذاف  هضیقنو ، یلاتلا  يأ  ناضیقنلا  عمتجال 
ءاملا یف  وهف  دیز  قرغ  املک 

تقدص
( عمج ۀعنام   ) ءاملا یف  سیل  وا  قرغ  دق  دیز  اما  امئاد 

ولخی الف  یلاتلا ، ضیقن  عم  عمتجی  ناک ال  امل  مدـقملا  نال  یلوالا ، سکعب  یلاتلا ، نیعو  مدـقملا  ضیقن  نم  فلاـتت  ولخلا ) ۀـعنام   ) ۀـیناثلا
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هنا هانعمف  هضیقنب ) یلاتلا  عافتراو  مدقملاب  مدقملا  ضیقن  عافتراو   ) اعم اعفتری  ناب  امهنم  الخ  ول  الاو  یلاتلا ، نیعو  مدقملا  ضیقن  نم  رمالا 
: قدصت نا  دب  مدقتملا ال  لاثملا  یفف  فلخ . اذه  و  یلاتلا . ضیقنو  مدقملا  عامتجا  زاج 

( ولخ ۀعنام   ) ءاملا یف  وا  قرغی  مل  دیز  اما  امئاد 
. فیکلا مکلا و  یف  اهعم  نیتقفتملا  ولخلا  ۀعنامو  عمجلا ، ۀعنام  یلا  اهلیوحت  یف  ۀبجوملا  یلع  لمحت  ۀبلاسلاو 

هطورشو تالصفنملا  نم  فیلأتلا 
نیب نوکی  کلذکف ال  امهنیب ، زایتما  ۀلصفنملا ال  یف  یلاتلا  مدقملا و  ناک  امل  لوقنف : ثحبلا ، عوضوم  یف  عرشن  مدقتملا  دیهمتلا  اذه  دعب 

. ۀعبرألا لاکشالا  عونلا  اذه  نم  فلأتت  الف  کل ، حص  يرغصلا  اهتلعج  امهیاف  عبطلاب ، زایتما  نیتفلؤملا  نیتلصفنملا 
و ةروصلا ، نوکت  لکش  يأ  یلع  و  نیتلصتملا ، نیب  فیلأتلا  ةروص  یعارت  نا  یغبنیف  نیتلـصتم . یلإ  نالوحی  ناتلـصفنملا  تناک  امل  نکلو 

هیف ةرفوتم  لکش  فلتأیل  يرغص ، صوصخلاب  نیتمدقملا  يدحإ  لعج  یلإ  رطضی  دق  اذلو  ثداحلا ، لکشلا  کلذ  طورش  ةاعارم  نم  دب  ال 
. طورشلا

یلا ۀلـصفنملا  لیوحت  بوجو  ةاعارم  مدع  نم  ئـشان  فالتخالا  نا  رهاظلا  و  ریثک . فالتخاو  مالک  اهیف  نییقطنمللف  عونلا  اذه  طورـش  اما 
انوکی الاو  اعم  نیتمدقملا  باجیا  طورـشلا  ۀلمج  نم  نا  مهرثکأ  وأ  مهـضعب  رکذـف  ًاسأر ، نیتلـصفنملا  نم  ۀـجیتنلا  ذـخا  ظحالیف  ۀلـصتم ،
یتعنام امهالک  وا  ۀبلاس  امهادحا  تناک  ول  ناجتنی و  امهدـجن  اناف  نیتلـصتم  یلا  نیتلـصفنملا  انلوح  ول  نکلو  نیتیقیقح . عمج و ال  یتعنام 

امک سایقلا ، کلذ  طورش  یلع  ایواح  ۀعبرالا  لاکـشالا  دحا  نم  سایق  ةروص  یلع  ناتلـصتملا  فلؤت  نا  بجی  هنا  ریغ  نیتیقیقح . وا  عمج 
. هلاثم یتایس  امک  ثلاثلا . لکشلا  نم  اسایق  نافلؤی  نیتلصتم  یلا  امهلیوحت  بجو  عمج  یتعنام  ناتمدقملا  تناک  ول  الثمف  انمدق 

. لکشلا کلذ  طورش  رفوت  مدعل  ناجتنی  امهناف ال  لکشلا  اذه  ریغ  یلع  افلات  ول  اما 
لاکـشالا دحا  نم  اسایق  نافلؤی  نیتلـصتم  یلا  نیتلـصفنملا  لیوحت  حصی  نا  وه  و  ماع ، دحاو  طرـش  عونلا  اذـهل  لوقن : نا  عیطتـسنف  هیلعو 

نراقی مث  نیتمدـقملل ، ۀـمزاللا  تالـصتملا  عیمج  جارختـسال  هدـهج  لذـبی  نا  بلاطلا  یلع  و  لکـشلا . کلذ  طورـش  یلع  ایواح  ۀـعبرالا 
بولطمل جتنملا  سایقلا  ةروص  یلع  لصحیل  ضعبب  اهضعب 

: ۀجیتنلا ذخا  ۀقیرط 
مـسقلا صوصخ  نع  ثحبن  امنا  ضرفلا  بسح  نحنو  عونلا . اذه  یف  ۀـجیتنلا  جارختـسال  اهعابتا  مزلی  یتلا  ۀـقیرطلا  فرعن  هلک  مدـقت  امم 

: یتأی ام  عبتن  نأ  انیلعف  امهنم . مات  ءزجب  ناتمدقملا  هیف  تکرتشا  ام  وه  و  هنم ، لوألا 
. اهیلا لوحت  نا  نکمی  یتلا  تالصتملا  عیمج  یلا  نیتلصفنملا  نم  الک  لوحن  . 1

. نیتنثا یلا  ولخلا  عمجلا و  یتعنام  نم  الکو  تالصتم  عبرا  یلا  لوحت  ۀیقیقحلا  نا  مدقت  دقو 
دح اهیف  ررکتی  یتلا  ةروصلا  راتخنف  يرخـالا ، نم  ۀـلوحملا  تالـصتملا  نیبو  نیتمدـقملا  يدـحا  نم  ۀـلوحملا  تالـصتملا  نیب  نراـقن  . 2

جتنت اهنم  ةدـحاو  راتخن  نا  انیفکیو  ةدـحاو . نم  رثکأ  ۀـجتنملا  ةروصلا  نوکت  رثکالا  یلع  و  هطورـش . هیف  رفوتت  لکـش  یلع  نوکتو  طسوا 
. بولطملا

. ولخ ۀعنام  وا  عمج  ۀعنام  اما  اهل  ۀمزال  ۀلصفنم  یلا  انئش  اذا  اهلوحنو  ۀلصتم ، ۀجیتنلا  ذخان  . 3
عبرالاب عبرالا  ۀـنراقم  نم  ثدـحیف  ًاضیأ ، عبرا  یلا  ۀـیناثلا  تالـصتم و  عبرأ  یلا  یلوالا  لوحن  نیتقیقح ، نم  افلؤم  سایقلا  ناـک  ول  ـالثمف 

ۀمزالملا اهضعب  جتنی  ۀیقابلا  ینامثلا  و  سایق . اهنم  فلأتی  الف  طسوا  دح  اهیف  ررکتی  اهنم ال  ینامث  دجن  اهـصحف  دنع  و  ةروص . ةرـشع  تس 
ام اهنم  بلاطلا  راتخی  نا  یغبنیو  لاکـشالا ، فلتخمب  کلذ  و  امهیـضیقن ، نیب  ۀمزالملا  رخآلا  اهـضعبو  نیتیقیقحلا ، یف  نیفرطلا  ینیع  نیب 

. هبولطمب سمأ  وه 
: ۀلثمالا ضعب  ربتخن  نیرمتلا  لجالو 
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یلإ لصوتلا  لجأل  مکاحلا ، هعنـصی  ءیـش  لواف  ربح ، اهنا  مهتملا  یعدا  ءارمح ، ۀـعقب  هبوث  یلع  و  لـتق ، یف  مهتمب  هل  ءیج  اـمکاح  نأ  ول 
: لوقی نأ  هدییأت ، وا  مهتملا  يوعد  لاطبإ 

( عمج ۀعنام   ) ربح وا  مد  اما  ۀعقبلا  هذه 
( ولخ ۀعنام   ) لسغلاب لوزت  وا ال  مد  اما  یهو 

: نیتلصتملا یلا  عمجلا  ۀعنام  لوحتف 
. ربحب تسیل  یهف  امد  ۀعقبلا  تناک  املک  . 1

. مدب تسیل  یهف  اربح  تناک  املک  . 2
: نیتلصتملا یلا  ولخلا  ۀعنام  لوحتو 

. لسغلاب لوزت  الف  امد  ۀعقبلا  نکت  مل  املک  . 3
. مد یهف  لسغلاب  ۀعقبلا  تلاز  املک  . 4

مقر 1، نم  ناتفلؤملا  امهو  طسوا ، دح  امهیف  ررکتی  اهنم ال  ناتنثا  روص : عبرا  ثدحت   4 مقر 3 ، نیتلصتملاب   2 مقر 1 ، نیتلصتملا  ۀنراقمبو 
.4 مقر 2 ، نم  3 و 

: یتای ام  جتنیف  يرغص ، مقر 4  انلعج  اذا  لوالا  لکشلا  نم  یهف   4 مقر 1 ، نم  ۀفلؤملا  اما 
. ربحب تسیلف  لسغلاب  لوزت  ۀعقبلا  تناک  املک 

: نیتلصفنملا یلا  ۀلصتملا )  ) ۀجیتنلا هذه  لیوحت  نکمیو 
( ولخ ۀعنام   ) ربحب تسیل  وا  لسغلاب  لوزت  الأ  اما  و  عمج ) ۀعنام   ) اربح نوکت  نا  اما  لسغلاب و  ۀعقبلا  لوزت  نا  اما 

لسغلاب لوزت  الف  اربح  ۀعقبلا  تناک  املک  یلی : ام  جتنی  اضیأ  لوالا  لکشلا  نم  یهف   3 مقر 2 ، نم  ۀفلؤملا  اماو 
: نیتلصفنملا یلا  ۀجیتنلا  هذه  لیوحت  نکمیو 

( عمج ۀعنام   ) لسغلاب لوزت  نا  اما  اربح و  ۀعقبلا  نوکت  نا  اما 
( ولخ ۀعنام   ) لسغلاب لوزت  وا ال  اربح  نوکت  الا  اماو 

بجوی ام  اذه  سیل  و  مدقملا . یلاتلا و  نیفرطلا  لیدبتب  الا  قرفلا  سیل  و  یلوالا . ۀـجیتنلل  نیتلـصفنملا  نیع  نیتلـصفنملا  نیتاه  نا  ظحالو 
رم مدقت  امک  اهیءزج  نیب  یعبط  مدقت  ذا ال  ۀلصفنملا  یف  قرفلا 

ۀلصفنملا ۀلصتملا و  نم  فلؤملا  . 3
: هفانصا

نم ماـت  ءزج  یف  كرتشملا  وه  هنم و  لوـألا  مسقلا  نع  ثحبن  اـمنإ  ضرفلا  بسح  نحنو  ۀـثالثلا ، ماـسقألا  یلإ  مسقنی  اـضیأ  عونلا  اذـهو 
. نیتمدقملا

هذهف اهیلات ، وأ  اهمدقم  كرتشملا  دحلا  نوکی  نأ  امإ  نیریدقتلا  یلع  و  يربک ، وأ  يرغـص  امإ  ۀلـصتملا  نأل  ۀعبرأ ، مسقلا  اذـه  فانـصأو 
. اهیءزج نیب  عبطلاب  زایتما  ذإ ال  اهیلات ، وأ  اهمدقم  كرتشملا  دحلا  نوکی  نأ  نیب  اهیف  قرف  الف  ۀلصفنملا  امأ  ۀعبرأ .

: ۀجیتنلا ذخا  ۀقیرطو  هطورش 
وه لوألا و  عونلا  یلإ  عجریف  نیتلصتم . نم  ذئنیح  سایقلا  فلأتیف  ۀلـصتم . یلإ  ۀلـصفنملا  درب  ّالإ  ۀلـصفنملا  ۀلـصتملا و  نم  جاتنإلا  مئتلی  ال 

ًایواح ۀعبرألا  لاکشألا  دحأ  نم  جتنم  سایق  فیلات  ۀلصتملا  یلإ  ۀلصفنملا  عاجرإب  نکمأ  نإف  هجاتناو ، هطورـش  یف  نیتلـصتم  نم  فلؤملا 
. ًامیقع ناک  ّالإو  كاذف ، طورشلا  یلع 

ۀیئزح ۀبلاس  ۀلصتم  یلإ  لّوحت  امنإ  ۀبلاسلا  ۀلصفنملا  نأل  ام  دح  یلإ  حیحص  طرشلا  اذه  و  ۀبلاس ، ۀلصفنملا  نوکت  ّالإ  هیف  طرتشا  مهضعبو 
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ۀیلک ۀـبجوم  نم  فلؤملا  ثلاثلا ، لکـشلا  نم  سماخلا  برـضلا  یف  الإ  لاکـشألا  عیمج  یف  جاتنإلا  یف  عقوم  اـهل  سیل  ۀـیئزجلا  ۀـبلاسلا  و 
. ناردان نابرضلا  ناذهو  ۀیلک . ۀبجومو  ۀیئزج  ۀبلاس  نم  فلؤملا  یناثلا  لکشلا  نم  عبارلا  برضلا  ۀیئزج و  ۀبلاسو 

نیبرـضلا دـحأ  لـصألا  یف  ةروکذـملا  ۀلـصتملا  عـم  فـلؤت  نأ  ۀـیئزج  ۀـبلاس  ۀلـصتم  یلإ  اـهلیوحتب  نکمأ  اذإ  ۀـبلاسلا  ۀلـصفنملاف  هـیلعو 
: انلق اذإ  ًالثم  هقالطإ . یلع  ًاحیحص  طرشلا  اذه  سیلف  ًاجتنم ، نوکی  سایقلا  نإف  نیروکذملا ،

( ولخ ۀعنام   ) ًاسرف وأ  ًاناسنإ  اذه  نوکی  نأ  امإ  ۀتبلا  سیل 
ًاناویح ناک  ًاناسنإ  اذه  ناک  املکو 

ولخلا ۀعنام  ۀلـصفنملا  هذـه  نأ  ذإ  ًاجتنم ، ًالکـش  ۀـضورفملا  ۀلـصتملا  عم  فلؤت  ۀلـصتم ال  یلإ  ۀلـصفنملا  انلوح  اذا  هنأل  ناجتنی ، امهنإف ال 
: نیتلصتملا یلإ  لّوحت 

. سرف وهف  ًاناسنإ  اذه  نکی  مل  اذا  نوکی  دق ال  ( 1)

. ناسنا وهف  ًاسرف  اذه  نکی  مل  اذإ  نوکی  دق ال  ( 2)
و عبارلا ، وأ  لوألا  لکشلا  نم  ناک  ۀیلصألاب  ( 2  ) ۀلصتملا انرق  ول  و  طسوأ ، دح  امهیف  ررکتی  ۀیلصألا ال  ۀلصتملاب  ( 1  ) مقر ۀلصتملا  انرق  ولف 

: انلوق ۀیلصألا  ۀلصتملا  نم  لدبن  نأ  اندرأ  ولوهیف  ۀیئزجلا  ۀبلاسلا  جتنی  ال 
. ًاناسنا ناک  ًاقطان  اذه  ناک  املک 

: جتنیف یناثلا ، لکشلا  نم  عبارلا  برضلا  ( 2  ) مقر ۀلصتملا  عم  فلؤت  اهنإف 
قطان وهف  ًاسرف  اذه  نکی  مل  اذإ  نوکی  دق ال 

ۀلصتملا ۀیلمحلا و  نم  فلؤملا  . 4
: هفانصا

ءزج نأل  دحاو  مسق  هلف  هیلا ، ةراشإلا  تمدقت  امک  ۀلصتملا ، نم  مات  ریغ  ۀیلمحلا  نم  مات  ءزج  یف  كارتشإلا  نوکی  نأ  عونلا  اذه  یف  بجی 
. حضاو اذه  و  امهیف . مات  ریغ  امهیف و ال  ًامات  كرتشملاب  ءزجلا  نوکی  نأ  ضرف  حصی  الف  لصألاب ، ۀیضق  ۀیطرشلا  ءزجو  درفم ، ۀیلمحلا 

. ۀعبرأ هذهف  اهیلات ، یف  وأ  ۀلصتملا  مدقم  یف  امإ  ۀکرشلاف  نیریدقتلا  یلع  و  يربک ، وأ  يرغص  اما  ۀلصتملا  نأل  فانصأ ، ۀعبرأ  عونلا  اذهلو 
. يربک وأ  يرغص  تناک  ءاوس  ۀلصتملا ، یلات  یف  امهیف  ۀکرشلا  تناک  ام  امهو  نافنص . عبطلا  یلإ  اهنم  بیرقلا  و 

: ۀجیتنلا ذخا  ۀقیرط 
: یلی ام  عبتن  ۀعبرألا  فانصألا  هذه  عیمج  یف  ۀجیتنلا  ذخألو 

طورـش یلع  ًایواح  ۀعبرألا  لاکـشألا  دحأ  نم  ًایلمح  ًاسایق  امهنم  فلؤنف  ۀکرـشلا ، هیف  تعقو  یتلا  ۀلـصتملا  فرط  عم  ۀیلمحلا  نراقن  نأ   1
(. ۀیلمح ۀیضق   ) جتنیل لکشلا ،

ۀلصتم ۀجیتنلا  امهنم  فلؤنل  كارتشالا ، نم  یلاخلا  رخآلا  ۀلصتملا  فرط  عم  اهلعجنف  ۀجتانلا ، ۀیلمحلا  یه  قباسلا و  فیلأتلا  ۀجیتن  ذخان   2
ۀیلمحلا یناثلا  فرطلا  و  ًایلات ، وا  ًامدـقم  ًاضیأ  لعجیف  ًایلات ، وأ  ًامدـقم  ناک  ءاوس  كارتشالا  نم  یلاخلا  ۀلـصتملا  فرط  سفن  اهیفرط  دـحأ 

. قباسلا فیلأتلا  نم  ۀجتانلا 
: هلاثم

. ًاردان ناک  ًابهذ ، ندعملا  ناک  املک 
. نیمث ردان  لک 

. ًانیمث ناک  ًابهذ ، ندعملا  ناک  املک  … 
ۀجیتنلل ًایلات  ۀجیتنلا  هذه  انلعج  مث  ًانیمث .) ندعملا  ناک   ) لوالا لکـشلا  نم  جـتنأ  ۀـیلمحلا  سفنو  ۀلـصتملا  یلات  نم  ًایلمح  ًاسایق  انفلأ  دـقف 
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. ۀکرشلا هیف  عقت  مل  يذلا  اهفرط  وه  یلوالا و  ۀلصتملا  مدقم  اهمدقم  ۀلصتملا 
: ناث لاثم 

. لیلذب رارحألا  نم  دحا  ال 
. لیلذ دلبلا  یف  دوجوم  لکف  ۀملاظ ، ۀموکحلا  تناک  املکو 

. دلبلا یف  دوجومب  رارحألا  نم  دحأ  الف  ۀملاظ ، ۀموکحلا  تناک  املک  … 
ًایلات ۀجیتنلا  هذه  انلعج  دلبلا ، ) یف  دوجومب  رارحألا  نم  دحأ  ال   ) یناثلا لکشلا  نم  جتنأ  ۀلـصتملا  یلاتو  ۀیلمحلا  نم  ًایلمح  ًاسایق  انفلأ  دقف 

. ۀکرشلا هیف  عقت  مل  يذلا  اهفرط  وه  و  لصألا ، یف  ۀلصتملا  مدقم  اهمدقم  ۀلصتمل 
: طورشلا

یف امهیف  ۀکرـشلا  عقت  ناذللا  نافنـصلا  امهو  اهنم ، عبطلا  یلإ  بیرقلا  طورـش  الإ  اهنم  رکذن  الف  ۀعبرألا ، فانـصألا  هذه  جاتنإ  طورـش  اما 
: امهطرشو امهل . انلثم  امک  يربک ، وا  يرغص  تناک  ءاوس  ۀلصتملا ، یلات 

. یلمحلا سایقلا  یف  ةروکذملا  هطورش  یلع  لمتشی  لکش  ۀلصتملا  یلاتو  ۀیلمحلا  نم  فلأتی  نأ  ًالوأ 
ۀـضوقنم یلإ  لوحت  يأ  اـهلومحم ، ضقنب  اـهل  ۀـمزال  ۀـبجوم  یلإ  لّوحت  نأ  بجیف  ۀـبلاس ، تناـک  وـلف  ۀـبجوم ، ۀلـصتملا  نوـکت  نأ  ًاـیناث 

. هنم نوکی  يذلا  لکشلا  طورش  یلع  ًالمتشم  ۀلصتملا ، یلات  ضیقنو  لصألا  یف  ۀیلمحلا  نم  یلمحلا  سایقلا  فلأتی  ذئنیحو  لومحملا .
: هلاثم

. رارحأ سانلا  ضعبف  ةرئاج ، ۀلودلا  تناک  اذإ  ۀتبلا  سیل 
. رح دیعس  لکو 

: اذکه ۀیلک ، ۀبجوم  اهلومحم  ۀضوقنم  یلإ  لوحت  ۀیلکلا ، ۀبلاسلا  ۀلصتملا  نإف 
. رارحأب سانلا  نم  ءیش  الف  ةرئاج ، ۀلودلا  تناک  املک 

: اذکه ۀجیتنلا ، ذخأ  یف  مدقت  ام  وحن  یلع  یناثلا ، لکشلا  نم  جتنی  ۀیلمحلا  یلإ  اهمضبو 
. ءادعسب سانلا  نم  ءیش  الف  ةرئاج ، ۀلودلا  تناک  امّلک 

هیفنـص دحأ  یلإ  لحنی  فلخلا  سایق  نأ  امیـس  ال  لالدتـسالا ، یف  ةریبک  ۀـیمهأ  ۀلـصتملا  ۀـیلمحلا و  نم  فلؤملا  وه  عونلا و  اذـهل  هیبنت ) )
لإ فلخلا  سایق  لحنی  فیک  یتأیس  هنإف  کلاب ، یلع  اذه  نکیلو  نیعوبطملا .

ۀلصفنملا ۀیلمحلا و  نم  فلؤملا  . 5
. ههجو مدقت  دق  و  ۀلصفنملا . نم  مات  ریغ  ۀیلمحلا  نم  مات  ءزج  یف  هیف  كارتشالا  نوکی  نأ  بجی  هقباسک  عونلا  اذهو 

عقت نیریدقتلا  یلع  و  اهـضعب ، عم  نوکت  دق  عبطلا و  یلإ  بیرقلا  وه  ۀلـصفنملا و  ءازجأ  عیمج  عم  نوکت  دـق  ۀـیلمحلل  هیف  ۀکرـشلا  نأ  ریغ 
. فانصأ ۀعبرأ  هذهف  يربک ، وأ  يرغص  امإ  ۀیلمحلا 

: هلاثم
. ددع ۀثالثلا   1

. درف وا  جوز  اما  ددعلا   2
. درف وا  جوز  اما  ۀثالثلا   3

ریدقتب لاثملا  یف  ۀلصفنملا  نأل  ۀلـصفنملا ، ءازجأ  عیمج  عم  ۀکرـشلا  نوک  عم  يرغـص  ۀیلمح  نم  فلؤملا  لوألا  فنـصلا  نم  لاثملا  اذهو 
(. درف ددعلا  اما  جوز و  ددعلا  امإ  ًامئاد  )

. ًاعم ۀلصفنملا  یئزج  یف  ةدوجوم  نیتمدقملا  نیب  ۀکرتشملا  ددعلا )  ) ۀملکف
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یتلا ۀجیتنلا  یف  هناکم  یقابلا  ۀیلمحلا  ءزج  انذخأو  ددع ، )  ) ۀملک وه  و  كرتشملا ، دحلا  انطقـسأ  انأ  تیأر  دقف  لاثملا  یف  ۀجیتنلا  ذخا  امأ 
. اضیأ ۀلصفنم  یه 

. یلمحلا یف  لوألا  لکشلا  جاهنم  یلع  وه  و 
. عونلا اذه  نع  نایبلا  نم  رادقملا  اذهب  یفتکنو  عونلا . اذه  جئاتن  ذخأ  یف  عنصن  اذکهو 

ۀمتاخ
نإف اهیلإ  ۀجاحلا  اهتدئاف و  ةرثک  یلا  ًارظن  اهسیردت ، داتعملا  قطنملا  بتک  یف  دوهعملا  فالخ  یلع  ۀیطرـشلا  تانارتقالا  ثحب  یف  انلطأ  دق 
مهأ یلع  انرصتقاو  رصتخملا ، اذه  اهعـسی  یتلا ال  ثاحبألا  نم  اریثک  انکرت  انک  نإ  و  ۀیطرـشلا . تانارتقالا  یلع  ینتبت  ۀیملعلا  نیهاربلا  رثکأ 

طلاب ًاقولع  دشأ  یه  یتلا  ماسقالا 

یئانثتسالا سایقلا 

: هفیلاتو هفیرعت 
هوحنو ةاواسملا  سایقک  يرخأ ، ۀمدقم  یلع  اهیف  جاتنإلا  فقوتی  یتلا ال  يأ  ۀـلماکلا ؛ ۀـسیقألا  نم  وه  و  هفیرعتو ؛ سایقلا  اذـه  رکذ  مدـقت 

. عباوتلا یف  یتأیس  ام  یلع 
اهـضیقنب وأ  اهنیعب  ةروکذم  ۀجیتنلا  نوکت  نأ  لیحتـسی  لوقن : انهف  اهـضیقن ، وأ  ۀجیتنلا  نیع  امإ  لعفلاب  هیف  رکذی  یئانثتـسالا  نأ  مدقت  اّملو 

اهنأ اهـضیقنب  وأ  اهنیعب  ةروکذم  اهنأ  ینعمف  بولطملا . یلع  ةرداصم  جاتنإلا  نوکی  ذـئنیح  هنأل  اهقدـصب ، مّلـسم  ۀلقتـسم  ۀـمدقم  اهنأ  یلع 
. ۀمدقم نم  ءزج  اهنأ  یلع  ةروکذم 

نم فلأتت  اهنأل  ۀیطرش  ۀیضق  اهیف  ةروکذملا  ۀمدقملا  نأ  ضرفی  نأ  دب  الف  ۀیـضق ، ءزج  نوکت  کلذ  عم  ۀیـضق و  اهـسفنب  یه  تناک  املو 
یلع ۀلمتشملا  يأ  ۀیئانثتـسالا  یهف  يرخالا  ۀمدقملا  امأ  ۀیطرـش . سایقلا  اذه  یتمدقم  يدحإ  اذه  یلع  نوکت  نا  بجیف  لصألاب . نیتیـضق 

. ًایئانثتسا سایقلا  یمس  اهلجأ  نم  یتلا  ءانثتسالا  ةادأ 
لیصفت یتأیس  ام  یلع  هضیقن  وأ  رخآلا  فرطلا  جتنیل  هضیقن  وأ  ۀیطرشلا  یفرط  دحأ  اهیف  ینثتسی  ۀیئانثتسالاو 

: همیسقت
لاصفنالا یلاصتالا و  یلإ  سایقلا  اذه  مسقنی  اهبسحبو  ۀلصفنم  نوکت  دق  ۀلصتم و  نوکت  دق  ۀیطرشلا  هذهو 

: هطورش
: رومأ ۀثالث  سایقلا  اذه  یف  طرتشیو 

. نیتیئزج نم  جتنی  الف  نیتمدقملا ، يدحإ  ۀیلک   1
. ۀیقافتا ۀیطرشلا  نوکت  ّالأ   2

. اهناکم عضوتف  اهل ، ۀمزال  ۀبجوم  یلإ  لّوحت  ۀبلاسلا  نأ  ۀصاخ  ۀلصتملا  یف  طرشلا  اذه  ینعمو  ۀیطرشلا . باجیإ   3
لیصفتلاب امهرکذن  نحنو  جاتنإلا ، یف  مکح  نیمدقتملا  نیمسقلا  نم  لکلو 

یلاصتالا مکح 
. ناتقیرط یلاصتالا  یئانثتسالا  نم  ۀجیتنلا  ذخأل 

ینثتـسا ول  نکلو  ًایواسم . مأ  معأ  مزاللا  ناکأ  ءاوس  ًاعطق ، مزاللا  ققحت  موزلملا  ققحت  اذإ  هنأل  یلاتلا ، نیع  جـتنیل  مدـقملا  نیع  ءانثتـسا   1
. صخألا توبث  هنم  مزلی  معألا ال  توبثو  معأ . مزاللا  نوکی  نأ  زاوجل  مدقملا ، نیع  جتنی  نأ  بجی  هنإف ال  یلاتلا  نیع 
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: هلاثم
. راج ءاملا  اذه  نکل  ًامصتعم . ناک  ًایراج  ءاملا  ناک  املک 

. مصتعم وهف  … 
. ریثک دکار  وه  ًامصتعم و  نوکی  نأ  زاوجل  راج ، ) وهف   ) جتنی هناف ال  مصتعم ) هنکل  : ) انلق ولف 

ضیقن ینثتسا  ول  نکلو  معأ ، مزاللا  ناک  ول  یتح  ًاعطق ، موزلملا  یفتنا  مزاللا  یفتنا  اذإ  هنأل  مدقملا . ضیقن  جتنیل  یلاتلا ، ضیقن  ءانثتسا  . 2
نم معأ  صخألا  ضیقن  نأل  معألا ، بلـس  مزلتـسی  صخألا ال  بلـسو  معأ . مزاللا  نوکی  نأ  زاوجل  یلاـتلا ، ضیقن  جـتنی  ـال  هنإـف  مدـقملا 

. معألا ضیقن 
: هلاثم

. راجب سیل  وهف  مصتعمب . سیل  ءاملا  اذه  نکل  ًامصتعم . ناک  ًایراج  ءاملا  ناک  املک 
ثک هنأل  مصتعم  وه  و  ًایراج ، نوکی  الأ  زاوجل  مصتعمب ) سیل   ) جتنی هناف ال  راجب ) سیل  هنکل  : ) انلق ولف 

یلاصفنالا مکح 
: قرط ثالث  یلاصفنالا  یئانثتسالا  نم  ۀجیتنلا  ذخأل 

: تلق اذإف  رخآلا ، نیع  جتنی  امهدحأ  ضیقن  ءانثتساو  رخآلا ، ضیقن  جتنی  نیفرطلا  دحأ  نیع  ءانثتسا  نإف  ۀیقیقح )  ) ۀیطرشلا تناک  اذا   1
. درف وأ  جوز  امإ  ددعلا 

: اذکه روص  عبرأ  یلع  عقی  ءانثتسالا  نإف 
درفب سیل  وهف  جتنی  جوز  ددعلا  اذه  نکل  أ 
جوزب سیل  وهف  جتنی  درف  ددعلا  اذه  نکل  ب 

درف وهف  جتنی  جوزب  سیل  ددعلا  اذه  نکل  ج 
جوز وهف  جتنی  درفب  سیل  ددعلا  اذه  نکل  د 

وأ لعف  وأ  مسا  امإ  ۀـملکلا   ) لثم رثکأف ، ءازجأ  ۀـثالث  تاذ  نوکت  دـق  و  نیءزج . تاذ  ۀلـصفنملا  تناک  اذإ  اذـه  هیف . رـسع  حـضاو ال  وهو 
تـسیل و  ًالعف ، تسیل  یهف  : ) لوقتف ۀـیقابلا  ءازجألا  ددـعب  تایلمح  جـتنی  هناف  مسا ) اهنکل   ) ًـالثم تلقف  اهدـحأ  نیع  تینثتـسا  اذإـف  فرح )

(. ًافرح
لعف امإ  ۀملکلا  هذهف  : ) لوقتف ۀیقابلا ، ءازجألا  نایعأ  نم  ۀلـصفنم  جتنی  هناف  ًامـسا ) تسیل  اهنکل  : ) ًالثم تلقف  امهدحأ  ضیقن  تینثتـسا  اذإو 

یف رـصحنیل  هضیقن ، وأ  اهئازجأ  دحأ  نیع  ینثتـستف  رخآ ، یئانثتـسا  سایقل  ۀمدقم  ۀجیتنلا  هذه  ربتعت  نأ  اذـه  دـعب  زوجی  دـق  و  فرح .) وأ 
. نیعم ءزج 

هیف رصحنی  دحاو  مسق  یقبی  یتح  تاءانثتسالا  یفوتستف  ۀثالث  نم  رثکأ  ۀلصفنملا  ءازجأ  تناک  ول  ۀقیرطلا  هذه  لمعتـست  نأ  نکمی  اذکهو 
نایبل هب  انهرب  نأ  قبـس  امک  ءاصقتـسالا ، ناهرب  وأ  میـسقتلا ، ربسلا و  ناهرب  وأ  دیدرتلا  نارودلا و  ۀقیرط  ۀقیرطلا  هذـه  یمـست  دـق  و  رمآلا .

. لوالا ءزجلا  یف  بسنلا  ثحب  یف  نیضیقنلا  نیب  ۀبسنلا 
. لدجلا ةرظانملا و  یف  ًاریثک  ۀعفان  ۀقیرطلا  هذهو 

نأل رخآلا  ضیقن  امهدحا  نیع  ءانثتـسا  جـتنی  رخآلا و ال  نیع  جـتنی  نیفرطلا  دـحأ  ضیقن  ءانثتـسا  نإف  ولخ ، ) ۀـعنام   ) ۀیطرـشلا تناک  اذا   2
. رخآلا بذک  امهدحأ  قدص  نم  مزلی  الف  نینیعلا  نیب  عمجلا  نم  عنام  هنأ ال  ضورفملا 

نأل رخآلا ، نیع  امهدحأ  ضیقن  ءانثتـسا  جتنی  و ال  رخالا . ضیقن  جتنی  نیفرطلا  دحأ  نیع  ءانثتـسا  نإف  عمج ، ) ۀعنام   ) ۀیطرـشلا تناک  اذا   3
. حضاو هلبق  ام  اذه و  و  رخآلا . قدص  امهدحأ  بذک  نم  مزلی  الف  امهنم  عقاولا  ولخی  نأ  زوجی  هنأ  ضورفملا 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 1011 

http://www.ghaemiyeh.com


سایقلا قحاول  یف  ۀمتاخ 

: ریمضلا وأ  رمضملا  سایقلا 
يدحإ فذحن  دقف  سایقلل : ۀیقطنملا  ةروصلاب  مزتلن  بلاغلا ال  یلع  نکلو  اهب . رعشن  دق ال  ۀسیقألا و  لمعتسن  انتاباتکو  انمالک  رثکأ  یف  انإ 
فلاخن وأ  تامدـقملا  لبق  ًالوأ  ۀـجیتنلا  رکذـن  دـق  هنأ  امک  ۀـلفغل ، وأ  بطاخملا  ءاـکذ  وأ  اـهحوضو  یلع  اداـمتعا  ۀـجیتنلا  وأ  تامدـقملا 

. ۀلماک سایق  ةروص  یلإ  انمالک  درن  نأ  انایحأ  انیلع  بعصی  اذلو  تامدقملل . یعیبطلا  بیترتلا 
تلق اذإ  امک  ًاریمض )  ) یمـسی طقف  هاربک  تفذح  ام  و  رمـضملا ) سایقلا   ) یمـسی تامدقملا  يدحإ  وأ  ۀجیتنلا  هنم  فذحت  يذلا  سایقلاو 

. وه هلصأو  قطان .) هنأل  ناسنا  اذه  )
( يرغص  ) قطان اذه 

( يربک  ) ناسنا قطان  لکو 
( ۀجیتن  ) ناسنا اذهف  … 

. ۀجیتنلا تمدقو  يربکلا  هنم  تفذحف 
. ۀجیتنلا میدقت  عم  يرغصلا  فذحتف  ناسنإ ) قطان  لک  نأل  ناسنإ  اذه   ) لوقت دقو 

یلع رمی  ام  کلذ  یلع  سقو  ۀمولعم . اهنأل  ۀجیتنلا ، رکذ  نع  نیتمدقملاب  یفتکتف  ناسنإ ) قطان  لک  نأل  قطان ، اذه   ) لوقت دقو 
: لیلحتلاب تامدقملا  بسک 

ۀثالثلا راودألا  نإ  انلقو  لوهجملا . یلإ  لصوتی  نأ  لجأل  راودأ  ۀـسمخ  هیلع  ّرمت  لـقعلا  نأ  اـنرکذ  باـتکلا  لوأ  یف  اـنأ  نورکذـتت  مکنظأ 
هذـه هیف  قبطن  يذـلا  تقولا  لح  نآلا  و  لوألا . ءزجلا  رخآ  یف  فیرعتلا  بسک  یلع  راودألا  هذـه  اـنقبط  دـق  و  رکفلا )  ) یه اـهنم  ةریخـألا 

. سایقلا عاونأ  سرد  نم  مدقت  امدعب  یقیدصتلا  مولعملا  بسک  یلع  راودألا 
: اهحضونل ۀسمخلا  راودألا  کلت  رکذنلف 

رمأ هدـنع  نکی  مل  ول  هنأل  لوهجم  رمأ  لیـصحتل  تامدـقملا  بسکل  رکفی  نمل  مزال  رودـلا  اذـه  نأ  کش  و ال  لکـشملا .) ۀـهجاوم   ) 1 . 
تامدـقم نم  رودـلا  اذـه  نوکی  اذـلو  هلح . یلإ  قیرطلا  یف  رکف  امل  هب  لهجلا  نم  ةریح  یف  عقوف  ههجاوو  هیلإ  تفتلا  دـق  لکـشم  لوهجم 

. هسفن رکفلا  نم  رکفلا ال 
وأ ۀبجوم  ۀلـصفنم ؛ وأ  ۀلـصتم  ۀیطرـش  وأ  ۀیلمح  ۀیـضق  هنأ  ۀئیهلا  ۀهج  نم  فرعی  نأ  هعون  ۀفرعم  نم  ضرغلا  و  لکـشملا .) عون  ۀـفرعم   ) 2

دعاوقلا و يأ  وأ  فراعملا  مولعلا و  يأ  بسانی  هنأ  ةداملا  ۀهج  نم  هفرعی  مث  اذـکهو . ۀـهجوم  ریغ  وأ  ۀـهجوم  ۀلـصحم  وأ  ۀـلودعم  ۀـبلاس 
نم رحبب  مطتراو  هناـکم  یف  فقول  ّـالإ  تامدـقملا و  لیـصحتو  ریکفتلاـب  لاغتـشالا  لـبق  ۀـمزال  ۀـفرعملا  هذـه  نأ  کـش  ـال  و  تاـیرظنلا .
اذـه ناک  اذـلف  لکـشملا . اهب  لحیو  اهمظنی  نأ  نع  ًالـضف  هتامولعم  یلإ  لاقتنالا  عیطتـسی  هنهذ و ال  دـّبلتیف  ًالهج  الإ  هدـیزت  تامولعملا ال 

. هسفن هنم  هتامدقم ال  نم  وه  و  ریکفتلل ؛ هنم  دب  رودلا ال 
ۀفرعمو لکشملا  ۀهجاوم  نم  غرفی  ام  دنع  ناسنإلا  نإف  هتاکرحو ، رکفلا  راودأ  لوأ  اذه  و  تامولعملا .) یلا  لکـشملا  نم  لقعلا  ۀکرح   ) 3

عزفلا و اذهف  لحلا . یلع  هدـعاسی  ام  اهنم  صنتقیل  اهنع  شتفیل  هدـنع  اهنزتخا  یتلا  تامولعملا  یلإ  عجریف  هلح  قیرط  یلإ  هرکف  عزفی  هعون 
. رکفلا راودأ  لوأ  ناک  اذلف  ریکفتلا ، أدبم  وه  و  مولعملا ، یلإ  لوهجملا  نم  لاقتناو  لقعلل  ۀکرح  وه  تامولعملا  یلإ  عوجرلا 

لزت هدنعو  نورکفملا  زاتمی  هبو  اهقـشأو ، تاکرحلا  راودألا و  مهأ  وه  رکفلل و  یناثلا  رودلا  وه  اذه  و  تامولعملا .) نیب  لقعلا  ۀکرح  . ) 4
لح یلإ  اقح  هلصوت  یتلا  هتلاض  دجیف  تایهیدبلا  یلإ  عجریو  تامولعملا  نع  صحفلا  نسحی  نا  عاطتسا  نمف  نورورغملا  طروتیو  مادقألا 
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یلإ ۀلـصوملا  تامدقملا  لیـصحتو  تامولعملا  صحفل  ۀطوبـضم  دعاوق  كانه  سیل  و  ملعلا . نم  ًامیظع  ًاظح  یتوأ  يذلا  اذـهف  لکـشملا 
. لوهجملا فشکو  لکشملا  لح  نم  بولطملا 

: لوقنف لصفلا  اذه  اندقع  اهلجألو  لیلحتلا )  ) اهیمسن تامدقملا  بسکل  اهیلإ  نوکرلا  نکمی  ۀماع  ۀقیرط  انل  نکلو 
: یلی ام  عبتن  یلمحلا  ینارتقالا  قیرط  نم  هلح  اندرأ  اذإف  ۀیلمح  نکتلو  ایاضقلا  نم  ۀیضق  هنأ  دب  الف  لکشملا  انهجاو  اذإ 

دحلا لومحملا  سایقلا و  یف  رغـصألا  دحلا  نوکی  عوضوملا  نأ  دب  لومحمو و ال  عوضوم  یلإ  ضرفلاب  ۀیلمح  وه  بولطملا و  للحن  ًالوأ 
. ةدح یلع  امهنم  ًالک  ربکألا  رغصألا و  عضنف  هیف  ربکألا 

وأ ًالصف  وأ  ًاعون  وأ  ًاسنج  ناک  ءاوس  هیلع  ربکألا  رغصألا و  لمح  نکمی  ام  لکو  ربکألا  رغـصألا و  یلع  هلمح  نکمی  ام  لک  بلطن  مث  ًایناث 
اندنع لصحتف  هنع . امهنم  دحاو  لک  بلـس  نکمی  ام  لکو  امهنم  دـحاو  لک  نع  هبلـس  نکمی  ام  لک  ًاضیأ  بلطنو  ًاماع . ًاضرع  وأ  ۀـصاخ 

. ۀیبلسو ۀیباجیإ  ۀیلمح  ایاضق  ةدع 
نیبو ۀـهج  نم  ًالومحم  وأ  ًاعوضوم  نوکی  رغـصألا  دـحلا  اـهیف  یتلا  اـیاضقلا  نیب  مئـالنف  تاـمولعملا . نم  هیلع  انلـصح  اـمیف  رظنن  مث  ًاـثلاث 
هجو یلع  نیفرطلا  نم  نیتیـضق  نیب  مئالن  نا  انعطتـسا  اذإف  يرخأ ، ۀـهج  نم  ًالومحم  وأ  ًاـعوضوم  نوکی  ربکـألا  دـحلا  اـهیف  یتلا  اـیاضقلا 
. رخآ ًاقیرط  سمتلن  نأ  انیلعف  ّالإ  بولطملا و  یلإ  لصوتن  نأ  انعطتساو  انحجن  دقف  طورشلا  هیف  ةرفوتم  لاکشالا  نم  لکش  امهنم  فلأتی 
ۀمزال ۀیلمح  یلإ  ۀیطرشلا  عاجرا  رتخن  مل  اذإ  ۀیطرش  ایاضق  نم  انتامولعم  فلؤنف  ۀیطرـش  ۀیـضق  بولطملا  ناک  اذإ  عبتت  ًانیع  ۀقیرطلا  هذهو 

. اهل
: یلی ام  عبتن  یئانثتسالا  سایقلا  قیرط  نم  بولطملا  لح  اندرا  اذاو 

. همزاول لک  نع  هضیقن و  تاموزلم  لک  نع  مث  همزاول  لک  نع  بولطملا و  تاموزلم  لک  نع  صحفن  ًالوأ 
. طقف ًابذک  وأ  طقف  ًاقدص  وأ  ًابذکو  ًاقدص  هضیقن  دناعی  ام  لک  نع  صحفن  مث  ًایناث 

امهّیأف ایاضقلا  نم  لک  نم  یلاتلا  ضیقنو  مدـقملا  نیع  ینثتـسنو  اـهفلؤی  اـم  اندـجو  اذإ  ۀلـصتم  اـیاضق  لوـألا  صحفلا  نم  فلؤن  مث  ًاـثلاث 
. بولطملا یلإ  هنم  لقتنن  یلاصتا  یئانثتسا  سایق  هب  فلأتی  حصی ،

بولطملل دناعملا  رخآلا  ءزجلا  نیع  ینثتـسنو  اهفلؤی  ام  ًاضیأ  اندجو  اذإ  اهیتخا  نم  وأ  ۀیقیقح  ۀلـصفنم  ایاضق  یناثلا  صحفلا  نم  فلؤن  وأ 
. بولطملا یلإ  هنم  لقتنن  یلاصفنا  یئانثتسا  سایق  هب  فلأتی  حصی ، اهیأف  ۀفلؤملا  ایاضقلا  عیمج  یف  رخآلا  ءزجلا  ضیقن  ینثتسنو  هضیقن  وأ 

لقتنی نأ  دب  هنإف ال  جتنم  سایق  فیلأت  هل  متی  ام  دنع  رکفلا  نم  ۀلحرم  رخآ  ۀکرحلا  هذه  و  لوهجملا ) یلإ  تامولعملا  نم  لقعلا  ۀکرح   ) 5
لکشملا لح  یه  بولطملا و  یه  نوکت  یتلا  ۀجیتنلا  یلإ  هنم 

ۀبکرملا تاسایقلا 

: فیرعتو دیهمت 
لیلحتلا لسلـستل  الإو  رظنو ، بسک  یلإ  اهب  ملعلا  جاتحی  ۀیهیدب ال  تامدقم  یلإ  لیلحتلا  یف  ءاهتنالا  نم  بولطملا  یلع  لالدتـسالل  دـب  ال 

بـسک یلإ  رمـألا  لوأ  نم  لـیلحتلا  یهتنی  ةراـت  نیوـحن : یلع  تایهیدـبلا  یلا  ءاـهتنالا  و  بوـلطملا . لیـصحت  لیحتـسیف  ۀـیاهنلا ، ریغ  یلإ 
و هدحو . هب  بولطملا  لصح  دق  هنأل  طیسبلا ، ) سایقلاب   ) یمـسی سایق  امهنم  فلأتیف  امهنم ، بولطملا  لصحنو  فقیف ، نیتیهیدب  نیتمدقم 

. اهماسقأو اهعاونأ  نع  انملکت  یتلا  ۀسیقألا  عیمج  ضورفم  اذه 
نوکت لب  ذـئنیح ، امهدـنع  بسکلا  فقی  الف  ناتیبسک ، امهالک  وأ  ۀـیبسک  امهادـحإ  نیتمدـقم  یلإ  رمألا  لوأ  نم  لـیلحتلا  یهتنی  يرخأو 

، ۀیبسکلا سفن  هتجیتن  نوکت  رخآ  سایق  فیلأت  یلإ  ئجتلنف  هلیـصحتل ، ًایناث  تامدقملا  بسک  نم  انل  دـب  رخآ ال  ًابولطم  ۀـیبسکلا  ۀـمدقملا 
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لیصحتل نیسایق  فیلأت  نم  ذئنیح  دب  الف  نیتیبسک  ًاعم  ناتمدقملا  تناک  ول  و  لوألا . سایقلل  ۀمدقم  نوکت  یناثلا  سایقلا  اذه  ۀجیتن  نأ  يأ 
. نیتمدقملا

تناک نإ  و  بسکلا ، اهیلع  فقو  ۀیهیدب  اهلک  تناک  نإ  هیتمدقم  وأ  لوألا  سایقلا  ۀـمدقم  لیـصحتل  ًایناث  ۀـفلؤملا  تامدـقملا  هذـه  نإ  مث 
بـسک یلإ  جاتحت  ۀیهیدب ال  تامدقم  یلع  انفاطم  یف  فقن  یتح  اذکه  اهددعب … و  ۀـسیقا  فیلأت  یلإ  تجاتحا  ۀـیبسک  اهلک  وأ  اهـضعب 
یمست یلـصألا  بولطملا  وه  دحاو  بولطم  یلإ  اهب  یهتنیل  رخآلا  یف  ۀمدقم  اهدحأ  ۀجیتن  نوکت  یتلا  ۀبترتملا  تافیلأتلا  هذه  لثمو  رظنو .

. رثکأ وأ  نیسایق  نم  بکرتی  هنأل  بکرملا ، ) سایقلا  )
«. دحاو بولطم  لیصحتل  رثکأف  نیسایق  نم  فلأت  ام  : » وه نذإ  بکرملا  سایقلاف 

، دحاو بولطمل  ۀقوسم  نیتنثا  قوف  ةریثک  تامدقم  نیهاربلا  ضعب  یف  دجن  دق  کلذلف  ۀبکرملا ، تاسایقلا  لمعتسن  لاوحألا  نم  ریثک  یفو 
هنم تفذح  امنإو  هانمدق ، يذـلا  وحنلا  یلع  ۀقـسانتم  ةددـعتم  تاسایق  یلإ  درت  ۀـقیقحلا  یف  یه  و  دـحاو ، سایق  اهنأ  هل  ةربخ  نم ال  اهنظیف 

ۀنطف یلإ  جاتحی  دق  اهلـصأ  یلإ  اهعاجرإو  هحرـش . مّدـقت  يذـلا  رمـضملا ) سایقلا   ) ۀـقیرط یلع  تامدـقملا  ضعب  وأ  ۀطـسوتملا ، جـئاتنلا 
. ۀبردو

: بکرملا سایقلا  ماسقا 
: لوصفمو لوصوم  یلإ  بکرملا  سایقلا  مسقنی  مدقت  ام  یلعو 

: کلوقک رخآ ، سایقل  ۀمدقم  ةرمو  سایقل  ۀجیتن  ةرم  رکذت  لب  جئاتنلا ؛ هیف  يوطنت  يذلا ال  وه  و  لوصوملا ، )  ) 1
ساسح رعاش  لک  أ 

ملأتی ساسح  لکو  ب 
. ملأتی رعاش  لک  … 

: سأر نم  لوقنف  مدقتملا ، سایقلا  هلجأل  تقس  يذلا  یلصألا  بولطملا  جتنیل  رخآ  سایقل  ۀمدقم  اهلعجتف  ۀجیتنلا  هذه  ذخأت  مث 
ملأتی رعاش  لک  أ .

ۀفطاعلا يوق  ملأتی  نم  لکو  ب .
. ۀفطاعلا يوق  رعاش  لک  … 

. اهنوفذحیف ۀطسوتملا  جئاتنلا  حوضو  یلع  ًادامتعا  مولعلا  یف  ًالامعتسا  رثکأ  لوصفملا  و  لوصولا . یف  ۀقباسلا  ۀجیتنلا  نیع  هذهو 
هنم ناهذألل . ًاریونت  اهضعب  نع  ثحبلاب  سأب  اهیف و ال  ۀیصوصخل  ۀصاخ  ءامسأب  اهضعب  یمسی  دق  ۀبکرملا  تاسایقلاو 

فلخلا سایق 

دق و  حرشلا . ضعب  كانه  هانحرشو  فلخلا ) ۀقیرط   ) هانیمسو ثلاثلا  لکشلا  تاهیبنت  لوأ  یف  ةرم  نیترم : فلخلا  سایقل  رکذ  انم  قبس  دق 
یطرشلا و ینارتقالا  نم  عبارلا  مسقلا  رخآ  یف  هیلع  انهبن  يرخأ  ةرمو  ثلاثلا . یناثلا و  نیلکشلا  بورض  ضعب  یلع  ناهربلل  هانمدختسا  انک 

. مسقلا اذه  نم  یطرش  سایق  یلإ  لحنی  فلخلا  سایق  نإ  انلق  ذإ  ۀیلمحو  ۀلصتم  نم  فلؤملا  وه 
. ۀیتآلا تالیصفتلا  یف  لوخدلا  لبق  نیثحبلا  نیذه  یلإ  عجری  نأ  نآلا  بلاطلل  ریخلا  نم  و 

سمتلیف ةرـشابم  ریغ  ۀـقیرط  ذاختا  یلإ  لاتحیف  ةرـشابم ، ۀـقیرطب  هبولطم  یلع  لالدتـسالا  نع  زجعی  دـق  ثحابلا  نأ  ملعی  نأ  یغبنی  يذـلاو 
یمـسملا وه  بولطملا  تابثأل  ضیقنلا  لاطبإو  ًاـعم . نابذـکی  ـال  نیـضیقنلا  نـأل  هبولطم  قدـص  تبثیل  هبولطم  ضیقن  نـالطب  یلع  لیلدـلا 

. رشابملا ریغ  لالدتسالا  عون  نم  فلخلا  ۀقیرط  نأ  یلإ  ثلاثلا  لکشلا  تاهیبنت  یف  قبس  امیف  انرشأ  اذلو  فلخلا ، ) سایقب  )
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: هنأب فلخلا  سایق  فیرعت  انل  لصحی  انه  نم  و 
« هضیقن لاطباب  بولطملا  تبثی  بکرم  سایق  »

یئانثتساو ۀیلمحو  ۀلصتم  نم  فلؤم  یطرش  ینارتقا  نیسایق : نم  فلأتی  هنألف  بکرم  سایق  هنأ  امأ 
: هتیفیک

اهل انلمعتسا  یتلا  دراوملا  یلإ  ءیـش  لک  لبق  عجرنلو  اهحرـشنس  یتلا  ۀقیرطلا  لمعتـسن  نأ  انیلعف  هضیقن ، لاطبإب  بولطملا  تابثإ  اندرأ  اذإ 
: لوقنف یناثلا ، ) لکشلا  نم  عبارلا  برضلا   ) لاثملل اهنم  رتخنلو  قبس ، امیف  فلخلا  سایق 

لک ج م قدص ا س ب م و 2  ضورفملا 
س ب ج ۀجیتنلا : قدص  یعدملا 

، فلخلا مزلتـسی  هقدـص  نأل  قداصب  سیل  هضیقن  نکلو  هضیقن  قدـصل  بولطملا  قدـصی  مل  ول  لوقن : نأ  فلخلاـب  ناـهربلا ) ۀـصالخ   ) و
قدـص دـنع  فلخلا  موزل  نایبلو  فلخلا . موزلب  هاربک  یلع  لدتـسی  یئانثتـسا  ساـیق  يرت  اـمک  اذـه  و  ًاـقداص . بولطملا  نوکی  نأ  بجیف 

. قدصلا ۀضورفم  ۀیلمح  نم  بولطملا و  ضیقن  اهیلاتو  ًایفنم  بولطملا  اهمدقم  ۀلصتم  نم  فلؤم  یطرش  ینارتقا  سایقب  لدتسی  ضیقنلا 
. هانرتخا يذلا  لاثملاب  لیثمتلا  عم  لحارملا  نم  یتأی  ام  عبتن  فلخلاب  ناهربلا ) لیصفت   ) و

نم سایق  امهنم  فلأتیف  لـک ج م )  ) یه يربکلا و  نکتلو  قدـصلا  ۀـضورفم  ۀـمدقم  یلإ  همـضنو  لـک ب ج )  ) بولطملا ضیقن  ذـخأن   1
. لوألا لکشلا 

لک ج م لک ب ج ،
لک ب م جتنی 

س ب  ) بذکت نأ  امإف  ناضیقن : امهنأ  دجنف  س ب م )  ) یه قدصلا و  ۀضورفملا  يرخألا  ۀمدقملا  یلا  ۀلصاحلا  ۀجیتنلا  هذه  سیقن  مث   2
وه اذه  و  لک ب م .)  ) یه ۀلـصاحلا و  ۀجیتنلا  هذه  بذکت  نا  اما  و  اهقدص ، نم  ضرف  ام  فالخ  يأ  فلخ  اذه  اهقدص ، ضورفملا  و  م )

. نیعتملا
بسح هیف  للخ  سایقلا ال  فیلأت  نأل  نیتمدقملا ، يدحإ  بذک  نم  ًائـشان  ۀمدقتملا  ۀجیتنلا  هذه  بذک  نوکی  نأ  دب  ال  ذئنیح : لوقن  مث   3

لک ب ج، بولطملا ) ضیقن   ) یه یتلا  ۀیناثلا  ۀمدقملا  بذک  نیعتی  نأ  دـب  الف  قدـصلا ، ۀـضورفملا  ۀـمدقملا  بذـک  زوجی  و ال  ضرفلا ،
(. س ب ج  ) بولطملا تبثیف 

: اذکه لالدتسالا  عضوی  ریخألابو   4
. یطرش ینارتقا  سایق  نم  أ .

لکف ب ح) قدصی س ب ج  مل  ول   ) انلوق یه  یتلا  يرغصلا   1
لک ج م)  ) انلوق وه  اهقدص  ضورفملا  يربکلا   2

: یطرشلا نم  عبارلا  عونلا  ۀجیتن  ذخأ  یف  هانرکذ  امبسح  جتنیف 
لکف ب م… ) قدصی س ب ج  مل  ول  )

. یئانثتسا سایق  نم  ب 
: یهو قباسلا  یطرشلا  ۀجیتن  يرغصلا   1

لکف ب م. قدصی س ب ج  مل  ول 
( ۀبذاک لک ب م  نکل   ) و انلوق : يربکلا   2

ضرفلا بسح  قداص  س ب م )  ) وه اهضیقن و  هنأل 
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بولطملا وه  ًاقداص و  س ب ج )  ) نوکی نأ  بجی  جتنیف :

ةاواسملا سایق 

ةراشا

لاثملا هیف  لصألا  نأل  ةاواسملا  سایق  یمـس  امنإو  ةاواسملا ) ساـیق   ) بکرملا ساـیقلا  یلإ  اـهعاجرإ  نکمی  یتلا  ۀلکـشملا  تاـسایقلا  نم 
: مهلوقک امهوحنو  ۀهباشملا  ۀلثامملا و  یلع  لمتشی  دق  وهف  ّالإو  جل ، ) واسم  جتنی أ  جل  واسم  بو  بل  واسم  أ   ) فورعملا

: مهلوقکو رصانعلا ، نم  ناسنإلاف  رصانعلا ، نم  ۀفطنلا  ۀفطن و  نم  ناسنإلا 
. ناسنإلا نم  ءزج  مسجلاف  ناسنإلا ، نم  ءزج  ناویحلا  ناویحلا و  نم  ءزج  مسجلا 

لثامملا و  ءزج ، ءزجلا  ءزجو  ٍواسم ، يواسملا  يواسم  وحن  یه  ۀـفوذحم و  ۀـیجراخ  ۀـمدقم  قدـص  یلع  فقوتی  ةاواسملا  ساـیق  قدـصو 
. اذکهو لثامم …  لثامملل 

: وحن ۀیجراخلا  ۀمدقملا  تبذک  ول  جتنی  اذلو ال 
سیل فصنلا  فصن  نأل  ۀینامثلا ، فصن  نانثالا  جتنی : هناف ال  ۀینامثلا ، ) فصن  ۀعبرألا  ۀعبرألا و  فصن  نانثالا  )

: سایقلا اذه  لیلحت 
وه ۀیناثلا و  ۀمدقملا  عوضوم  نأل  طسولا ، مامت  یف  هیف  ۀکرـش  ذإ ال  جـتنملا ، فولأملا  سایقلل  ۀـفلاخم  ۀـئیه  یلع  يرت  امک  سایقلا  اذـهو 

ۀفوذحملا ۀـیجراخلا  ۀـمدقملا  کلت  مضب  مظتنم  سایق  یلإ  هعاجرإو  هلیلحت  نم  دـب  الف  بل ، ) واسم   ) وه یلوألا و  لومحم  نم  ءزج  (ب )
سایق فلأتی  فیک  رهظی  الف  ۀیجراخلا ، ۀمدقملا  مض  درجمب  لکـشملا  لحنی  رظنلا ال  ئداب  یف  و  سایقلا . ۀـئیه  یلع  ریـصیل  هیتمدـقم  یلإ 
هذهل جتنملا  سایقلا  یف  ۀبترتملا  دودحلا  یلإ  لالحنالا  رـسع  دع  اذلو  سایقلا  عاونا  يأ  نم  هنا  و  طسولا ، مامت  یف  تامدقملا  هیف  كرتشت 

. ۀبکرملا نم  هدع  مهضعبو  ةدرفملا ، تاسایقلا  نم  مهضعب  هدعو  ۀجیتنلا 
. نیسایق نم  بکرم  هنإ  لوقنف  تابکرملا ، نم  هدعن  نأ  حصألاو 

( بل ٍواسم  أ   ) یلوألا ۀمدقملا  هارغص  لوألا :) سایقلا  )
يواسمل ج) ٍواسم  بل  ٍواسم  لک   ) هاربکو

نع ۀیناث  ةرابع  يواسی ج ) ام   ) نوکی اهبسحب  هنأل  جل ) واسم  ب   ) يأ ةاواسملا  سایق  نم  ۀیناثلا  ۀمدقملا  نم  ةذوخأم  ۀقداص  يربکلا  هذه  و 
لوقنف ب )  ) فرحب يواسی ج ) ام   ) ةرابع لدـبت  نأ  حـصیو  ۀـیهیدب  ۀـقداص  ۀیـضق  نوکت  يواـسی ب ، يواـسی ب  اـم  لـک  تلق : ولف  (ب )

. بل ٍواسم  هیف : طسوألا  یلمحلا و  لوألا  لکشلا  نم  لوألا  سایقلا  اذه  نوکی  هیلعو  يواسمل ج .) واسم  بل  واسم   ) اهناکم
يواسمل ج) ٍواسم  أ   ) جتنیف

(. يواسمل ج ٍواسم  أ   ) لوألا نم  ۀقباسلا  ۀجیتنلا  هارغص  یناثلا :) سایقلا  )
هیف طسوألا  ًاضیأ و  یلمحلا  لوألا  لکـشلا  نم  ًاسایق  مظتنیف  جل ) ٍواسم  يواسمل ج  يواسملا   ) یه ةروکذملا و  ۀـیجراخلا  ۀـمدقملا  هاربکو 

(. يواسمل ج ٍواسم  )
( بولطملا وهو   ) جل واسم  جتنیف أ 

لوصالا دعاوقلا و   1

ۀعانصلا هذه  تاحلطصم   1
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. هعضاوم یلإ  یقابلا  ئجرنو  ًالعف ، ۀجاحلل  ۀمدقملا  یف  اهضعب  رکذن  نآلا  اهب و  ۀصاخ  تاحلطصم  ۀعانص  لکک  ۀعانصلا  هذهل 
لدعلا و نع  ًانایحأ  ۀجراخلا  ۀلیحلا  لامعتـسال  ًابلاغ  ًانراقم  مالکلاب ، ۀموصخلا  یف  جاجللا  ددللا و  وه  ۀغل  لدـجلا  نإ  لدـجلا ، )  ) ۀـملک  1

. فاکتعالا جحلا و  یف  امیس  ال  ۀلداجملا ، نع  ۀیمالسإلا  ۀعیرشلا  تهن  اذلو  فاصنإلا .
(. اقیبوط  ) ۀینانویلاب یمست  یتلا  اهددصب و  نحن  یتلا  ۀعانصلا  یف  اهولمعتساو  ۀملکلا  هذه  برعلا  ۀقطانم  لقن  دقو 

و ةرظانملا ، ظفل  لثم  نم  یتح  اهب ، دوصقملا  حیضوت  یتأیـس  ام  یلع  ۀعانـصلا  هذه  ینعم  یلإ  ۀیبرعلا  ظافلألا  بسنأ  لدجلا )  ) ۀظفل هذهو 
ۀعانـصلا هذه  یف  ةرظانملا )  ) ۀملک تلمعتـسا  امک  ۀلمجلا ، یف  ۀعانـصلا  هذـه  بسانت  اهنم  ةدـحاو  ّلک  تناک  نإ  و  ۀـثحابملا ، ةرواحملا و 

. مسالا اذهب  نوتملا  ضعب  تفلأ  و  ةرظانملا ) بادآ   ) لیقف اضیأ ،
نم فلؤملا  لوقلا  ذئنیح  هب  نودیریف  اهلامعتـسا ، ۀکلم  یلع  هوقلطأ  امک  ۀعانـصلا  لامعتـسا  سفن  یلع  ًاضیأ  لّدـجلا )  ) ظفل نوقلطی  دـقو 

: اضیا هل  لاقی  دق  و  ۀعانصلا . دعاوق  یلع  يراجلا  ریغلل و  مزلملا  تاملسملا  وأ  تاروهشملا 
(. یلدج  ) و لداجم ) : ) هل لاقیف  ۀعانصلا  لمعتسم  امأ  یلدجلا . لوقلا  وأ  ۀیلدجلا  ۀجحلا  وأ  یلدجلا  سایقلا 

ۀیعامتجالا ۀیـسایسلا و  ءارآلا  نایدألا و  لحنلا و  للملا و  بهاذملاک و  هب ، ) مزتلملا  وأ  هب  دقتعملا  يأرلا   ) انه اهب  داریو  عضولا .)  ) ۀملک  2
. کلذ یلإ  ام  و  ۀیملعلا ، و 

یلع يأرلاف  هل ، ةدـیقع  نکی  مل  نإ  همزتلیو و  هل  بصعتیف  رخآ  ضرغل  هقنتعی  دـق  هتدـیقع ، هنـأل  هنع  عفادـیو  يأرلا  قنتعی  اـمک  ناـسنإلاو 
نع اوربعی  نأ  ۀعانـصلا  هذـه  لهأ  دارأف  هضقن ، وأ  هتاـبثإل  یلدـجلا  ضرغ  هب  قلعتی  اـمهنم  لـکو  هب ، مزتلم  يأرو  هب  دـقتعم  يأر  نیمـسق :

ماهب ال. ًادقتعم  ناکأ  ءاوس  مزتلملا  يأرلا  قلطم  هب  نودیریو  ًاراصتخا ، عضولا )  ) ۀملک اولمعتساف  ۀعماج ، ةدحاو  ۀملکب  نیمسق 
نم ًابیرق  عضولا  ینعم  نوکی  اذه  یلع  و  ابولطم .)  ) ناهربلا یف  یمست  یتلا  یه  و  ًاعـضو )  ) لدجلا یف  سایقلا  ۀجیتن  اضیأ  نوّمـسی  دق  امک 

. اهلاطبإ وأ  اهتابثإ  داری  یتلا  يوعدلا  ینعم 

لدجلا یلا  ۀجاحلا  هجو   2

، اهوحنو ۀـیعامتجاو  ۀیـسایسو  ۀـینید  نم  هئارآو  هدـئاقع  یف  هتدـلج ، ءانبأ  نم  هریغ  نیبو  هنیب  تاعزانمو  فالخ  نع  کفنی  ناسنإلا ال  نإ 
یف لادجلا  ةرظانملا و  یلإ  کلذ  رجنیو  همدهو  هضقن  دیرت  يرخأو  هیلع ، ظفاحتو  هرصانت  ۀفئاط  ناتفئاط : عضو  لک  یلإ  سایقلاب  فلأتتف 

. روهمجلا مامأ  همصخ  ماحفإو  هرظن  ۀهجو  دییأتل  ۀّجحلا  لیلدلا و  قیرف  ّلک  سمتلیف  مالکلا ،
ءوجللا و  عقاوملا ، نم  ۀلمج  یف  هب  ذخألا  مدع  یلإ  وعدی  ام  بابسألا  نم  كانه  نکلو  بولطملا ، لیصحتل  نومـضم  میوق  لیبس  ناهربلاو 

بابـسألا امأ  ناهربلا . دعب  ةدیفملا  ۀقیرطلا  هنّإف  لدجلا ، یلإ  ۀجاحلا  قثبنت  انه  و  هددـصب . نحن  يذـلا  لدـجلا  لیبس  وه  و  رخآ ، لیبس  یلإ 
. رومأ یهف  ناهربلاب  ذخألا  مدع  یلإ  ۀیعادلا 

عم قحلا  ناک  اذإف  لاح ، ّلک  یلع  دحاو  قحلا  نأل  نیعزانتملا  نیقیرفلا  نم  لک  هلمعتـسی  نأ  نکمی  ۀلأسم ال  ّلک  یف  دـحاو  ناهربلا  نإ   1
. هبولطم دییأتل  لدجلا  لیبس  یلإ  ئجتلی  رخآلا  قیرفلا  ّنإف  نیقیرفلا  دحأ 

رثکألا یلع  لداجملا  ضرغو  مهنیب ، تاعیاذلا  تاروهشملا  نم  نکت  مل  اذإ  ۀیناهربلا  تامدقملا  كاردإ  نع  نوکی  ام  دعبأ  روهمجلا  نإ   2
لامعتسا هنکمیو  هبناج  یف  قحلا  ناک  نإ  ۀیلدجلا و  ۀقیرطلاب  ةروهشملا  تامدقملا  لامعتسا  یلإ  انه  ئجتلیف  روهمجلا  مامأ  همـصخ  ماحفإ 

. ناهربلا
. هکاردإ نع  همصخ  زجعل  وأ  ناهربلا  نع  هزجعل  لدجلا  یلإ  عزانملا  ئجتلیف  هکاردإ  وا  ناهربلا  ۀماقإ  یلع  يوقی  دحا  لک  سیل  هنا   3

هنهذ نرّمی  ام  یلإ  جاتحی  ۀـیملعلا  بلاطملا  یلع  ناهربلا  ۀـماقإ  نم  اهیف  نکمتی  یتلا  ۀـجردلا  یلإ  لوصولا  لـبق  مولعلا  یف  ئدـتبملا  نإ   4
لبق بلاطملا  کلت  یلإ  نانئمطالا  ۀعانقلا و  لیصحت  یلإ  جاتحی  دق  امک  ناهربلا ، ریغ  ۀقیرطب  بلاطملا  یلع  لالدتسالا  یلع  ۀیلقعلا  هتوقو 
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. لّدجلا لیبس  ّالإ  کلذ  یلإ  لیبس  هل  سیل  و  اهیلع . ناهربلا  نم  نکمتی  نأ 
ظفاحی نأ  دیری  نم  ّلکو  ۀفرعملا  همهت  نم  لکل  بجی  ّهنأب  مکحن  نا  عیطتـسنو  لدجلا  یلا  ۀـجاحلا  ةوق  انل  رهظت  بابـسألا  هذـه  ۀـفرعمبو 

اومدـقتم هب  ینع  يذـلا  نفلا  اذـه  کلذـب  لفکتملا  و  اهلوصأو . اهنیناوقو  لدـجلا  ۀعانـص  نع  ثحبی  نأ  تناک  ۀـیأ  ءارآلا  دـئاقعلا و  یلع 
انیـس و نبا  سیئرلاک  ءاملعلا  مظاعأ  نم  ۀلیلق  ۀئف  ادـع  هل  رربم  ًالامهإ ال  ۀیمالـسإلا  ةرودـلا  یف  نورخأتملا  هلمهأو  نیینانویلا  نم  ۀفـسالفلا 

. نیققحملا مامإ  یسوطلا  نیدلا  ریصن  ۀجاوخلا 

ناهربلا لدجلا و  نیب  ۀنراقملا   3

هیف ناقرتفی  ام  نایبو  امهنیب  ۀنراقملا  ثحب  نم  دب  الف  ناهربلا ، دعب  ۀیناثلا  ۀبترملاب  یتأی  وه  و  لالدتـسالا ، نم  رخآ  بولـسأ  لدجلا  نإ  انلق 
: لوقنف

تامدـقملا یلع  دـمتعی  اّمنإف  لدـجلا )  ) امأ قحلا ، جـتنتل  قح ، وه  ام  ۀـهج  نم  قح  یه  یتلا  تامدـقملا  یلع  ّالإ  دـمتعی  ـال  ناـهربلا  نإ   1
انلق امک  قح  وه  امب  قحلا  لداجملا  بلطی  ذإ ال  ّاعقاو ، ّاقح  تناک  نإ  و  ّاقح ، نوکت  نأ  اهیف  طرتشی  و ال  ۀملسم ، یه  ام  ۀهج  نم  ۀملـسملا 

مأ تاعئاذلا ، ۀماعلا و  تاروهـشملا  یه  روهمجلا و  دنع  ۀملـسم  تناکأ  ءاوس  ۀملـسملا  تامدـقملاب  همازلإ  مصخلا و  ماحفإ  بلطی  اّمنإ  لب 
. ۀصاخ مصخلا  صخش  دنع  ۀملسم  مأ  مصخلا ، اهب  فرتعی  ۀصاخ  ۀفئاط  دنع  ۀملسم 

نیـصخش نیب  موقیف  قئاقحلا  یلإ  هلاـصیإو  ریغلا  میلعت  ضرغل  ماـقی  دـقف  ناـهربلا  اـمأ  نیمـصاختم ، نیـصخشب  ـالإ  موقی  ـال  لدـجلا  نإ   2
. قحلا یلإ  لصتل  اهمّلعیو  هسفن  هب  یجانیل  صخشلا  همیقی  دق  و  لدجلاک ،

نا نکمی  هنإف  لدجلا  امأ  نیعزانتملا . نیقیرفلا  نم  لک  همیقی  نأ  نکمی  ۀلأسم ال  لک  یف  دحاو  ناهربلا  نأ  قباسلا  ثحبلا  یف  مدـقت  هنا   3
تامّلـسملا تاروهـشملا و  یلع  دـمتعی  هنإ  ماد  ام  و  قح ، وه  امب  قحلا  هماحفإو ال  مصخلا  مازلإ  هنم  ضرغلا  ماد  ام  ًاعم  ناـقیرفلا  هلمعتـسی 

نم ًاریثک  میقی  نأ  نیقیرفلا  دـحأل  نکمی  لب  یفنلا . بناج  یف  تقولا  نیع  یف  رخآلا  اهـضعبو  تاـبثإلا  بناـج  یف  اهـضعب  نوکی  دـق  یتلا 
ًارهاظ ددعت  نإ  و  ةدحاولا ، ۀلأسملا  یف  ددعتی  ًادحاو ال  ّالإ  نوکی  ناهربلا ال  نإ  امنیب  دحاو ، يأر  یلع  رـصحلل  بجوم  الب  ۀیلدجلا  ۀـلدألا 

. ناهربلا ثحب  یف  مدقت  ام  یلع  عبرألا  للعلا  ددعتب 
ججحلا نم  هریغ  سایقلا و  لمعتـسی  نأ  نکمیف  لداجملا  امأ  ناهربلا  ثحب  یف  مدقت  ام  یلع  سایقلا  نم  ّالإ  نوکت  ناهربلا ال  ةروص  نإ   4

. ءارقتسالا سایقلا و  یلع  لدجلا  دمتعی  ام  رثکأ  نأ  ریغ  ةروصلا ، ۀهج  نم  ناهربلا  نم  معأ  لدجلاف  لیثمتلا ، ءارقتسالاک و 

لدجلا فیرعت   4

: یلی امب  لدجلا  نف  فیرعت  ۀحص  مدقت  ام  عیمج  نم  حوضوب  رهظیو 
عـضو يأ  ۀظفاحم  یلع  داری و  بولطم  يأ  یلع  ۀملـسملا  تامدقملا  نم  ۀجحلا  ۀماقإ  یلع  ناکمإلا  بسح  اهعم  ردتقی  ۀیملع  ۀعانـص  هنإ  )

(. ۀضقانم هیلع  هجوتت  هجو ال  یلع  قفتی ،
بحاص هنوک  یف  حدقی  بلاطملا ال  ضعب  لیـصحت  نع  لداجملا  زجع  نأ  یلع  هیبنتلا  لجألف  ناکمإلا ) بسح   ) ةرابعب فیرعتلا  دیق  امنإو 

. ًابیبط هنوک  یفنی  هنإف ال  ضارمألا  ضعب  ةاوادم  نع  ًالثم  بیبطلا  زجعک  ۀعانص ،
: یلی امک  يرخأ  ةرابعب  لدجلا  فیرعت  نع  ریبعتلا  نکمیو 

یف ۀضقانملا  موزل  نع  زارتحالا  نم  ةدارإلا و  بسح  اهدر  نم  وأ  تاملسملا  نم  ۀفلؤملا  ججحلا  ۀماقإ  نم  ناسنإلا  نکمت  ۀعانـص  لدجلا  )
(. عضولا یلع  ۀظفاحملا 

لدجلا دئاوف   5
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ۀعفانلا ءارآلا  ۀـیوقت  نم  لداجملا  نکمتی  نأ  یه  و  تاذـلاب ، ةدوصقملا  اهتعفنمو  لدـجلا  ۀعانـص  نم  ۀیلـصألا  ةدـئافلا  انل  رهظت  مدـقت  امم 
دئاوف ۀعانـصلا  اذهلو  کلذ . روهمجلا  كردی  هجو  یلع  ةدسافلا  ءارآلا  يوذو  نیذوعـشملا ، یلع  ۀـبلغلا  نیلطبملا و  مازلإ  نم  اهدـییأتو و 

: اهضعب رکذن  ضرعلاب ، اهنم  دصقت  رخأ 
باب لک  یف  ةدیفملا  ةریثکلا و  تامدقملا  داریإ  نم  ۀعانصلا  وذ  نکمتی  ذإ  اهباستکاو ، تامدقملا  لیـصحت  یف  اهتیوقتو  ناهذألا  ۀضایر   1

. اهریغ ۀیملعلا و  بلاطملا  یلع  ۀجحلا  ۀماقإ  نم  و 
نم نکمتی  ۀعانـصلا  هذـه  ببـسب  هل  لصحت  یتلا  ۀـیلدجلا  ةوقلاـب  هنإـف  ناـسنإلا ، یلع  ضرعت  یتلا  ۀـلأسملا  یف  نیقیلا  قحلا و  لیـصحت   2

قحلا حولی  دق  امهیف  لمأتلا  امهنم و  لک  لاح  نع  صحفلا  دعب  ذئنیحو  ۀلأسملا . یف  بلـسلا  باجیإلا و  یفرط  نم  لکل  تامدـقملا  فیلأت 
. لطابلا رخآلا  فرطلا  فیزیو  امهنم ، فرط  يأ  یف  هنأ  زیمیف  هل ،

شحوتسیو اهرکنی  ءدب  ئداب  هنأ  ذإ  ۀیلدجلا ، تامدقملا  ببسب  هل ، بلاطلا  ملعلا  یف  تارداصملا  ۀفرعمل  ئدتبملا  ملعتملا  یلع  لیهستلا   3
اهیلإ نئمطیف  اهب  داقتعالا  هیلع  لهـستو  اهب  قیدصتلا  هدیفت  ۀـیلدجلا  تامدـقملا  و  اهیلع . ناهربلا  یلإ  لوصولا  یلع  دـعب  وقی  مل  هنأل  اهنم ،

. اهنیهارب ۀفرعمو  ملعلا  یف  لوخدلا  لبق 
بناج یف  قحلا  ناک  نإ  ۀـغوارملا و  ۀمـصاخملا و  ةرواـحملا و  یلع  يوقی  ذإ  هموصخ ، یلع  ۀـبلغلا  بلاـط  اـضیأ  ۀعانـصلا  هذـه  عفنتو   4

ۀیسایسلا و ءارآلا  یف  تاعزانملا  هیف  ترثک  يذلا  رصعلا  اذه  یف  امیس  ال  هتاراجمو ، هتلداجم  نع  فیعضلا  همصخ  یلع  رهظتـسیف  همـصخ ،
. ۀیعامتجالا

. تاعدتبملا نع  هعابتأ  دئاقع  یلع  ۀظفاحملل  سیئرلا  اضیأ  عفنتو   5
ام دشأ  مهنإف  مهل ، ۀـنهم  سانلا  قوقح  نع  عافدـلا  ةاماحملا و  اوذـختا  نیذـلا  نیماحملا  رـصعلا  اذـه  یف  مهنوّمـسی  نیذـلا  اضیأ  عفنتو   6

. ۀقیقحلا یف  مهتنهم  نم  ءزج  اهنإ  لب  ۀعانصلا ، هذه  ۀفرعم  یلإ  مهتجاح  نوکت 

باوجلا لاؤسلا و   6

ریغلا و ال همزلی  الأ  هیعس  ۀیاغ  هل  مزتلمو  عضو  یلع  ظفاحم  امهدحأ ) : ) ناصخش یلدجلاف  نیعزانتم  نیفرط  نیب  ّالإ  متی  لدجلا ال  نأ  مدقت 
. همحفیو ظفاحملا  مزلی  نا  هیعس  ۀیاغو  هل  ضقان  امهیناث )  ) همحفی و

ۀفئاط میلـست  بسحب  ةدودحملا  وأ  ۀقلطملا  تاروهـشملا  امإ  هعـضو ، ریرقت  یف  تاروهـشملا  یلع  هدامتعاو  بیجملا .)  ) یمـسی لوالا )  ) و
. ۀنیعم

. ةروهشم نکت  مل  نإ  تامدقملا و  نم  بیجملا  همّلسی  ام  یلع  بیجملا  عضو  ضقن  یف  هدامتعاو  لئاسلا )  ) یمسی یناثلا )  ) و
ۀعانـص نم  یلـصألا  دوصقملا  نأل  کلذ  و  باوجو ، لاؤس  نیرمأب  متی  امنإ  لدـجلا  نإ  لوقن : بیجملا  لئاسلاب و  ۀیمـستلا  ّرـس  حیـضوتلو 

: عبرألا لحارملا  هذهب  متت  نا  مهدنع  لدجلا 
: لوقی نأب  ماهفتسالا ، قیرطب  عضولا  کلذ  یلع  ظفاحملا  همصخ  یلإ  ۀلئسأ  ام  عضو  ضقن  دیری  نم  هجوی  نأ   1

هب لصوتی  نأ  دیری  امبـسح  هنم  بیرقلا  یلإ  دوصقملا ، نع  دیعبلا  نم  ۀلئـسألاب  جردتیو  اذکف )؟ اذک  ناک  اذإ  سیلأ   ) وأ كاذ )؟ اذه  له  )
ۀیحان ۀیأ  نم  هرعـشی  نکلو ال  کلذب  هرعـشی  وأ  هعـضو ، ضقنو  هتمجاهم  دیری  هنأب  هرعـشی  نأ  نود  نم  مصخلا ، میلـست  نم  هدوصقم  یلإ 

. باوجلا یف  لاتحیو  غواری  یتح ال  اهنم ، هتمجاهم  دیری 
. هیلع ظفاحملا  هعضو  ضقن  مزلتست  یتلا  تامدقملاب  میلستلا  فارتعالا و  يردی  يردی و ال  ثیح  نم  همصخ  نم  لئاسلا  لتسی  نأ   2
عـضول ًاضقان  سایقلا  اذه  نوکیل  همیلـستو ، هفارتعا  ضرف  دـعب  بیجملا )  ) همـصخ هب  ملـس  فرتعا و  امم  ًایلدـج  ًاسایق  لئاسلا  فلؤی  نأ   3
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. بیجملا
لئاسلا و اهل  عضخی  نأ  دـب  یتلا ال  تاروهـشملا  نم  سایق  فیلأتب  عاطتـسا  نإ  ۀـمجاهملا  نع  صلختیو  بیجملا )  ) ظـفاحملا عفادـی  نأ   4

. روهمجلا
هیجوت یف  قذحلا  ةراهملا و  اهب  رهظت  یتلا  یه  ۀعانصلا و  هذه  یف  مهل  ةدوصقملا  ۀینفلا  ۀقیرطلا  یه  باوجلا  لاؤسلا و  نم  ۀقیرطلا  هذهو 

. مازلإلا وأ  فارتعالا  نم  صلختلا  ۀلئسألا و 
ناقتا لدجلا  ۀعانـص  نم  دوصقملا  و  قفتا . وحن  يأب  باوجو  لاؤس  عوقو  درجمل  ال  بیجملا ، لئاسلاب و  ۀیمـستلا  تناک  ۀهجلا  هذـه  نم  و 

. اهیف ۀعوضوملا  لوصألا  نیناوقلا و  هیضتقت  امبسح  ۀقیرطلا  هذه  ۀیدأت 
وأ تاروهشملا  نم  سایقلا  فیلأتب  یفتکن  نأب  اهریغ ، یلإ  ۀمدقتملا  ۀقیرطلا  هذه  يدعتنف  ۀعانصلا ، هذه  ةرئاد  یف  عسوتن  نأ  اننکمی  نحنو 

لاؤسلا وحن  یلع  نکی  مل  نإ  فیلأتلا و  اذه  قفتی  وحن  يأ  یلع  موصخلا ، ماحفا  ضرغل  عضو ، یلع  ۀـظفاحملل  وا  عضو  ضقنل  تاملـسملا 
. ۀعسوتلا هذه  یبای  مدقتملا ال  لدجلا  فیرعت  لعلو  اهبیترتب . عبرالا  لحارملا  کلت  یلع  رمی  مل  باوجلا و  و 

روصعلا هذه  یف  و  ۀبتاکملا . ریرحتلا و  یلإ  اهب  يدعتن  لب  ۀهفاشملاب ، ۀعانـصلا  صخن  الف  ذئنیح ، کلذ  نم  دعبا  یلا  يدعتن  نا  نکمی  لب 
تاملـسملا و یلع  ینتبتو  ۀـباتکلا ، یف  تالداجملا  تاشقانملا و  يرجت  اـم  رثکأ  فحـصلا  ۀـعابطلا و  راـشتنا  دـعب  اـهنم  ةریخـألا  امیـس  ـال 

نأ یغبنی  وأ  ۀـیلدج ، تاـسایق  اهیمـسن  کـلذ  عم  و  باوجو . لاؤس  ةروص  فلأـتت  نأ  نود  نم  ۀـیناهربلا ، ۀـقیرطلا  ریغ  یلع  تاروهـشملا ،
اهبادآو اهدعاوق  ضعب  لومشو  ۀعانصلا  هذه  یف  اهلوخد  یف  ریض  الف  اهدعاوقو  لدجلا  ۀعانص  لوصأ  نم  ریثک  اهلمشتو  کلذک ، اهیمسن 

. اهل

لدجلا ئدابم   7

ئدابم تاروهـشملا  نإ  و  تاملـسملا ، تاروهـشملا و  یه  ۀعانـصلا  هذه  اهیلع  دمتعت  یتلا  ۀیلوألا  لدجلا  ئدابم  نأ  یلإ  قبـس  امیف  انرـشأ 
. لئاسلاب ۀصتخم  تاملسملا  و  بیجملا ، لئاسلا و  یلإ  ۀبسنلاب  ۀکرتشم 

قح وه  امب  روهشملا  ریغ  قحلا  لامعتسا  امأ  هسایق . یف  اهلمعتسی  نأ  یلدجللو  ًاعقاو  ًاقح  نوکت  نأ  زوجی  تاروهـشملا  نأ  یلإ  انرـشأ  امک 
: لوقی امناو  قح . رمألا  سفن  یف  اهنأ  یعدی  ۀیضق ال  ۀیأ  لامعتسا  یف  هنأل  یلدجلا  نم  ۀطلاغم  دعی  هنإف  ۀعانصلا  هذه  یف 

. دحا لک  يدل  الوبقم  مکحلا  نوکیو  عیمجلا  کلذب  فرتعیو  ۀیضقلا  هذه  یف  حضاو  رهاظ  مکحلا  اذه  نإ 
ّرسلا و  عجارف . ةرهشلا ، بابسأ  فالتخا  بسح  تاروهشملا  ماسقأ  انرکذو  اهبجوت ، ًابابسأ  ةرهشلل  نأ  تاروهشملا )  ) ثحب یف  انرشأ  انأ  مث 

یه تسیل  و  ببس . نم  هل  دب  ضراع ال  لکو  ضراع ، رمأ  یه  لب  ۀیتاذ ، تسیل  روهشملا  ةرهش  نأ  ببسلا  نع  ینغتست  ةرهشلا ال  نوک  یف 
. ۀلعب للعت  قحلل ال  یتاذ  رمأ  یه  یتلا  قحلا  ۀیقحک 

. مهنیب ًاعیاشو  روهمجلا  دنع  ًالوبقم  مکحلا  ناک  امل  کلذ  الولو  ۀلوهسب ، لوقعلا  هکردتو  ناهذألا  هفلأت  نوکی  نأ  دب  ةرهشلا ال  ببسو 
تـسیل يأ  ۀیلوألا  ئدابملا  نم  تاروهـشملا  متلعج  فیکف  ببـسلا ، نع  ینغتـست  ةرهـشلا ال  تناک  اذإ  وهو : لاؤس  انیلع  هجوتی  اذـه  یلعو 

؟ ۀبستکم
مکحلا یلإ  اهلاقتنا  ّرـس  یلا  تفتلت  ـال  هنع و  ۀـلفاغ  روهمجلا  ناـهذأ  نوکت  روهمجلا  يدـل  هحوضول  ةرهـشلا  لوصح  ببـس  نإ  باوجلاو 

ردص اذإ  ًابستکم  مکحلا  نوک  ربتعی  امنإو  اهیلإ ، تلقتنا  اهسفن  ءاقلت  نم  اهنأک  ببس  نم  ۀبستکم  ریغ  تاروهشملا  نأ  اهل  ودبیف  روهـشملا ،
، هعضوم یف  هانحـضوأ  ام  یلع  اهعم ، اهتاسایق  یتلا  تایرطفلا  تابرجملا و  یف  یفخلا  سایقلا  لیبق  نم  اذه  و  هببـس . ۀظحالمب  هیلإ  لاقتنالا 

نع اهیف  ملعلا  لوصح  نأ  یلإ  ًارظن  ۀبـستکملا ، ریغ  ئدابملا  نم  اهوّدع  اهب  ملعلا  لوصحل  یقیقحلا  ببـسلا  وه  سایق و  اهل  اهنوک  عم  امنإف 
. هیدل هحوضول  هنع  لوفغمو  ملاعلل  ظوحلم  ریغ  یفخ  ببس 
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یف اهریثأت  ۀیفیک  یف  بابـسألا  فالتخا  بسحب  فلتخت  ةرهـشلا  نإف  لدجلا ، ئدابم  نم  وه  ًاروهـشم  یمـسی  ام  لک  سیل  هنأ  یفخی  مث ال 
: ماسقأ ۀثالث  یلإ  تاروهشملا  مسقنت  رابتعالا  اذهبو  ةرهشلا .

. اهیف لمأتلا  بیقعتلا و  دعب  اهترهش  لوزت  یتلا ال  یه  و  ۀیقیقحلا ، تاروهشملا   1
: مهلوق لثم  لمأتلا  بیقعتلا و  دعب  اهترهش  لوزت  یتلا  يأرلا  ئداب  یف  تاروهشملا  یه  و  ۀیرهاظلا ، تاروهشملا   2

(. كاخا ناک  نإ  ملاظلا و  رصنت  ال  : ) وهو یقیقحلا  روهشملا  هلباقی  هنإف  ًامولظم ، ) وأ  ًاملاظ  كاخأ  رصنا  )
تقو نود  تقو  یف  اهترهـش  نوکتف  هلاوزب ، ةرهـشلا  لوزت  مزال  ریغ  ضراع  ببـسب  اهترهـش  لصحت  یتلا  یه  و  تاروهـشملاب ، ۀـهیبشلا   3
تلاز ببسلا  اذه  لاز  املف  ءارمالا ، كولملا و  ضعبل  ًادیلقت  براوشلا  قالطإل  مدقتملا  رصعلا  یف  سانلا  ناسحتـسا  لثم  لاح ، نود  لاحو 

. ناسحتسالا لازو  ةداعلا  هذه 
ۀهیبـشلا اـما  و  یتأیـس ، اـمک  ۀـباطخلا  ۀعانـص  یف  طـقف  عـفنت  اـمنإف  ۀـیرهاظلا  اـمأ  نیریخـألا ، نود  لوـألا  مسقلا  ّـالإ  لدـجلل  حلـصی  ـالو 

. ۀطلاغملا ۀعانص  یف  یتأیس  امک  ۀبغاشملاب  صاخ  اهعفنف  تاروهشملاب 

لدجلا تامدقم   8

امإ ۀمدقملا  لب  ئدابملا ، نم  نوکی  نأ  ۀمدقم  وه  ام  لک  یف  بجی  سیل  نکلو  هل  ۀمدقم  عقی  نأ  حلصی  هنأ  هانعم  سایقلل  أدبم  وه  ام  لک 
نأ زوجیو  ةروهـشم . اهـسفن  یف  نوکت  نأ  زوجی  یلدـجلا  سایقلا  تامدـقمف  هیلعو  ئدابملا . یلإ  یهتنت  وأ  ئداـبملا  نم  اهـسفن  نوکت  نأ 

. ۀیهیدبلا یلإ  یهتنت  ۀیرظن  نوکتو  ۀیهیدب  نوکت  اهنإ  ناهربلا  تامدقم  یف  انلق  امک  ةروهشملا  یلإ  عجرت  ةروهشم ، ریغ  نوکت 
: نیوحن یلع  ةروهشملا  یلإ  عوجرلاو 

یف امهباشتل  امإ  نیتیـضقلا  نیب  ۀنراقملا  و  نئارقلاب .) ةروهـشملا   ) یمـستو ةروهـشملا . یلإ  ۀسیاقملا  ۀنراقملا و  نم  اهترهـش  بستکت  نأ  أ 
مل نإ  و  ۀـیناثلا ، ةرهـش  روصت  یلإ  امهادـحإ  ةرهـش  روصت  نم  نهذـلا  لاقتنا  بجوی  لباقتلا  هباشتلا و  نم  لکو  اهیف . امهلباقتل  وأ  دودـحلا 

. يرخألا ةرهشب  ۀنورقم  امهادحأ  ةرهش  نوکت  امنإو  ًابجاو ، هسفن  یف  لاقتنالا  اذه  نکی 
ماعطإلا نیب  هباشتللو  روهـشم  فیـضلا  ماعطإ  نسح  ّنإف  ًاضیأ ، نسح  هجئاوح  ءاضقف  ًانـسح  فیـضلا  ماعطإ  ناک  اذإ  مهلوق  هباـشتلا : لاـثم 

: مهلوق لباقتلا : لاثمو  فیضلا . جئاوح  ءاضق  نسح  یلإ  نهذلا  لاقتنا  امهنیب  ۀنراقملا  بجوتست  جئاوحلا  ءاضقو 
ءادعألا ءاقدـصألا و  نیبو  ةءاسإلا  ناسحألا و  نیب  لباقتلا  نإف  ۀنـسح ، ءادـعألا  یلإ  ةءاسإلا  تناک  ًانـسح  ءاقدـصألا  یلإ  ناسحإلا  ناک  اذإ 

. ۀسیاقملا ۀنراقملاب و  يرخألا  یلإ  نیتیضقلا  يدحإ  نم  نهذلا  لاقتنا  بجوتسی 
نم ةذوخأم  ۀـضورفملا  ۀـمدقملا  هذـه  نوکت  ناـب  اـهل  جـتنم  تاروهـشملا  نم  فلؤم  ساـیق  نم  اهترهـش  ۀبـستکم  ۀـمدقملا  نوکت  نأ  ب 

. ۀیهیدب تامدقم  نم  ۀبستکم  تناک  اذإ  ناهربلا  یف  ۀیرظنلا  ۀمدقملا  ریظن  ةروهشم . تامدقم 

لدجلا لئاسم   9

اهلعجیو بیجملا  اهب  مّلـسی  نأ  دعب  و  لدجلا ) ۀلاسم   ) یمـست اهنإف  اهلباقم  دروأ  وأ  هلاؤس  لاح  یف  اهنیع  دروأ  دـق  لئاسلا  ناک  ۀیـضق  لک 
(. لدجلا ۀمدقم   ) یمست اهسفن  یه  هسایق  نم  ًاءزج  لئاسلا 

ایاضقلا ضعب  نکلو  لـئاسلا ، لاؤسل  ًادروم  عقت  نأ  حلـصت  هضقن  داری  يذـلا  عضولا  ضقن  یف  طاـبترا  اـهل  ۀیـضق  لـکف  کـلذ  تفرع  اذإ 
: اهضعب رکذن  اهبنجتی  نأ  هب  ردجی 

ام اذـه  دـیدرتلا و  کشلا و  ضرعم  یف  اهلعج  هانعم  اهنع  لاؤسلا  نإف  هلاؤسل ، ًادروم  تاروهـشملا  لـعجی  نأ  لـئاسلل  یغبنی  ـال  هنأ  اـهنم ) )
نأ دیری  یتلا  دعاوقلل  دیهمتلا  لیبس  یلع  اهرکذیلف  تاروهشملا  داریإل  لئاسلا  أجتلا  ولف  روهـشملا . ۀفلاخمو  اهراکنإ  یلع  بیجملا  عجـشی 
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. اهب فارتعالا  نم  رّفم  اهنع ال  غورفم  تاروهشملا  کلت  نأ  رابتعاب  بیجملا . عضو  ضقنل  اهنم  دیفتسی 
ةدافتـسالا ال ملعتلاب و  طبتری  امنإ  لاؤسلا  اذـه  لثم  نأل  اـهتیّلع )  ) اـهتیمل نع  ـال  ءایـشألا و  ۀـیهام  نع  لأـسی  نأ  هل  یغبنی  ـال  هنأ  اـهنم )  ) و

لاؤسلا لیبس  یلع  وأ  ظفللا ، ینعم  نع  راسفتـسالا  لیبس  یلع  هعـضی  نأ  یغبنیف  هیلإ  جاتحا  ول  ۀیهاملا  نع  لاؤسلا  لب  ۀـبلاغملا ، لدـجلاب و 
ناسنإلا دح  نکی  مل  ول  : ) اذکه لأسی  وأ  وأ ال )؟ قطانلا  ناویحلا  وه  ناسنإلا  نإ  لوقت  له   ) اذـکه لأسی  نأب  ۀـیهاملا ، یف  هلوق  هیأر و  نع 

.)؟ نذإ هدح  امف  قطانلا  ناویحلا  وه 
. ۀیلعلا لصأ  نع  اهیف ال  هیأرو  هلوق  نع  لاؤسلا  لعجی  نأ  دب  ۀیمللا ال  یف  لاؤسلا  کلذکو 

لدجلا بلاطم   10

ۀیـضق لکو  فراعملا  نونفلا و  عیمجو  ۀیبدألا  ۀیـسایسلا و  ۀیملعلا و  ۀینیدلا و  ۀیعامتجالا و  ۀیفـسلفلا و  لئاسملا  عیمج  یف  عفنی  لدجلا  نإ 
. لدجلاب بلطت  ایاضق ال  کلذ  نم  ینثتسیو  هب . ۀبولطم  نوکت  نأ  حلصت  کلذ  نم 

. ۀجح یلإ  اهتابثإ  جاتحی  یتح  اهب  کیکـشتلا  اهراکنإ و  دحأل  عسی  ةرهـشلا ال  هذهب  تناک  امل  اهنأل  ۀقلطملا ) ۀیقیقحلا  تاروهـشملا   ) اهنم
. ۀجحب بستکت  الف  ۀبستکم  ریغ  اهنأ  اهعمجیو  ناهربلاب . بلطت  هنإف ال  تایهیدبلا  مکح  ۀهجلا  هذه  نم  اهمکحو 

رکنملا اذه  لثمو  ًاضیأ . اهرکنی  دق  ةروهـشملا و  ایاضقلا  یلإ  هعاجرإ  اهتماقإ  ینعم  نأل  ۀـیلدج  ۀـجح  هعم  عفنت  تاروهـشملا ال  رکنی  نمو 
هقحف نیدـلاولا  قوقع  حـبقو  قلاخلا  ةدابع  نسح  لثم  رکنی  نمف  هساسحإ : وأ  ءازهتـسالا  ۀیرخـسلا و  وأ  باقعلا  الإ  هل  ّدر  ـال  تاروهـشملل 

سحیل اهب  يوکی  ةراح  رانلا  نأ  لثم  رکنمو  هیلع . کحضیو  هب  رخسی  سمشلا  نم  هرون  دمتـسم  رمقلا  نأ  لثم  رکنمو  بیذعتلا . باقعلا و 
. اهترارحب

. طلاغملا لباقم  یف  ناهربلاب  ۀیلوألا  ۀیضقلا  بلطت  امک  بغاشملا  لباقم  یف  یلدجلا  سایقلاب  روهشملا  بلطی  دق  معن 
، اهترهـشب فرتعی  وأ ال  ةروهـشم  اهاری  نم ال  لباقم  یف  ۀیلدجلا  ۀـجحلاب  اهبلط  نم  عنام  الف  اهیف  فلتخملا  وأ  ةدودـحملا  تاروهـشملا  امأ 

. رهشأو فرعأ  وه  امب  اهترهش  یلع  ههبنیل 
ایاضقک تاروهـشملاب  اهبلطل  ینعم  اهیف و ال  لدـجلل  لخدـم  الف  ۀـبرجتلا ، سحلا و  یلع  ۀـینتبم  اهنأل  اهوحنو ) ۀیـضایرلا  اـیاضقلا   ) اـهنمو

. کلذ وحن  کیناکیملا و  ءایمیکلا و  باسحلا و  ۀسدنهلا و 

ۀعانصلا هذه  تاودا   11

عافتنالا نم  لداجملا  نکمتی  نأب   ) ۀعانـصلا هذه  ۀکلم  لیـصحت  نأ  ریغ  تاروهـشملا  تامّلـسملا و  یلع  دمتعی  لدجلا  نأ  قبـس  امیف  انفرع 
امک نیهلا  رمألاب  سیل  ۀیبولغملا ) عاطقنالا و  نم  زارتحالا  دنع  وأ  همصخ  یلع  جاجتحالا  دنع  ۀجاحلا  تقو  یف  تامّلسملا  تاروهشملاب و 
یه ۀعبرأ  دراوم  نارملا  اذهلو  ۀعانـص . لک  یف  ۀکلم  لک  نأش  ۀـکلملا  هل  لصحت  یتح  لیوط  نارم  یلإ  جاتحی  لب  ۀـلهو . لوأل  ودـبی  دـق 

. هضرغ غولب  نم  یلدجلا  نکمتو  ۀکلملا  لوصح  یف  غلابلا  رثالا  اهل  نإف  اهیلع  زوحی  نأ  ناسنإلا  عاطتسا  اذإ  ۀکلملل  تاودأ 
نم دب  لب ال  ًالعف ، اهیلع  ًالـصاح  نوکی  هنأ  تاودألا  هذه  فصو  ۀفرعم  ینعم  سیل  هنأ  بلاطلا  ملعیلو  تاودألا . هذه  انه  نوفـصاو  نحنو 
لب بشخلل ، ًارـشان  نوکی  هیدـل و ال  ًالـصاح  نوکی  راشنملا ال  ینعم  فرعی  نم  نإف  هدـنع ، اهراضحتـساو  المع  هسفنب  اهلیـصحتل  یعـسلا 

. اهب عافتنالا  اهلیصحتل و  قیرط  ۀلآلا  فاصوأ  ۀفرعم  معن  بشخلا . رشن  یف  اهب  لمعو  ۀلآلا  سفن  لیصحت  نم  نکمت  نم  هرشنی  يذلا 
: یلی امک  یه  ۀبولطملا  عبرألا  تاودألاو 

و ۀجاحلا ، تقول  هترکاذ  یف  اهدعیو  اهفالتخا ، یلع  ةدام  لک  نم  باب و  لک  نم  تاروهشملا  فانـصأ  هیدل  رـضحتسی  نأ  یلوألا ) ةادألا  )
نإ و  اهریغ ، ۀیقیقحلا و  تاروهشملا  نیب  زیمی  نإ  و  بهذم ، وأ  ۀعانص  لک  لهأ  دنع  ةدودحملا  نیبو  ۀقلطملا  تاروهـشملا  نیب  لصفی  نإ 
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. يرخأ یلإ  ۀیضق  نم  ةرهشلا  مکح  لقنیو  نئارقلاب  تاروهشملا  یلع  لصحیو  روهشملا  طبنتسی  فیک  فرعی 
. همصخ یلع  جاجتحالا  نم  هب  ًانکمتم  هیدل  ًارضاح  ناک  روهشم : لامعتسا  یلإ  جاتحا  نإف  هدنع  هعمجو  کلذ  لک  هل  لمک  اذإف 

توفی هنإف  ۀـعجارملا  وأ  رکذـتلا  بلطیو  ینأتی  نأ  هنم  نسحی  روهمجلا و ال  مامأ  عطقنی  نأ  هل  یغبنی  هنأل ال  یلدـجلل ، ۀـمزال  ةادألا  هذـهو 
ۀقیقحلا بلاط  نم  سکعلا  یلع  ناوآلا ، تاوفب  هضرغ  توفیف  روهمجلا . مامأ  همصخ  یلع  ۀبلغلا  یه  و  ۀینآ ، هتیاغ  نأل  ًالشاف  دعیو  هضرغ 

. نیح دعب  ول  ۀقیقحلا و  لیصحت  نم  هضرغ  یفانی  هصقنی و ال  لمأتلا ال  رکذتلل و  هبلطو  هینأت  نإف  ناهربلاب ،
ۀصاخ لداجملا  تارـضحتسم  نوکت  نأب  ضعّبتت ، نأ  زوجی  ۀجاحلا ) دنع  روهـشملا  راضحتـسا  ۀکلم   ) ۀکلملا هذه  نأ  ملعی  نأ  یغبنی  اممو 

یف لداجی  نم  و  ۀصاخ ، هعوضوم  یف  ۀعفانلا  تاروهـشملا  رـضحتسی  نأ  یفکی  ًالثم  ۀینیدلا  رومألا  یف  لداجملاف  هب : صتخملا  عوضوملاب 
رئاس یف  اذکه  طقف … و  ۀسایـسلا  لدج  یف  ۀکلم  بحاص  نوکیف  بابلا  اذـهب  ۀـصتخملا  تاروهـشملا  صوصخ  رـضحتسی  امنإ  ۀسایـسلا 

. ءارآلا بهاذملا و 
. ءارآلا مولعلا و  عیمج  یف  تاروهشملا  عیمجل  ۀماع  هتکلم  نوکت  نأ  عوضومب  صتخملا  یلدجلا  یف  بجی  الف  هیلعو 

ام ۀفدارتملا و  ۀنیابتملا و  ۀئطاوتملا و  ۀککـشملا و  ۀـلوقنملا و  ۀـکرتشملا و  ظافلألا  یناعم  نیب  زییمتلا  یلع  ةوقلا  ةردـقلا و  ۀـیناثلا ) ةادألا  )
یلع رـصتقی  ـال  یتح  اـهیف ، هابتـشاو  ضومغ  نم  أرطی  اـم  عفری  نأ  عیطتـسی  هجو  یلع  اهلیـصفت  یلع  ةردـقلا  و  ظاـفلألا ، لاوحأ  نم  اـهیلإ 

. لاوحألا نم  کلذ  ریغ  وأ  کیکشتلا  وأ  كارتشالا  هجو  نیبتی  لب  هججح ، یف  اهداریإ  یف  ةدرجملا  يوعدلا 
اهعـسی ال  ظفللا : لاوحأ  یقاب  ۀفرعملو  يونعملا  كرتشملا  نع  هزییمتو  یظفللا  كرتشملا  ۀـفرعمل  اهیلإ  عجری  دـق  دـعاوقو  لوصأ  كانهو 

: لوقنف کلذل ، ًالاثم  رکذن  ثاحبألا  هذهل  بلاطلا  هبنتی  نأ  لجألو  رصتخملا . باتکلا  اذه 
ۀملک لثم  تارابتعالا ، بسحب  ظفللا  فالتخا  یلإ  عوجرلاب  هابتـشالا  عفر  نکمی  دـق  هناف  ًایونعم  وأ  ًایظفل  ًاکرتشم  هنوک  یف  ظـفل  هبتـشا  ول 
قطان سرخألا  انلوق  لثم  دوجولل  ؤیهتلا  ۀـیلباقلا و  ینعمب  لمعتـستو  ًالثم ، مایقلا  یـشملا و  ةوق  انلوقک  ةردـقلا  ینعمب  لمعتـست  اـهنإف  ةوق ) )

یلا ظفللا  سیقن  نأ  نکمی  هنإف  ةدح ، یلع  نیینعملا  نم  لکل  وأ  معأ  ینعمل  ۀعوضوم  اهنأ  یف  انککـش  ولف  ةوقلاب . ةرجـش  ةرذـبلا  ةوقلاب و 
فعـضلا لوألا  ینعملاب  ةوقلا  لباقمف  دـحاو ، لباقم  هل  سیل  رخآ و  ظـفل  هلباـقی  ینعم  لـک  بسحب  ظـفللا  نأ  لاـثملا  یف  يرنف  هلباـقی  اـم 

. دحاو لباقم  اهل  ناکل  ّالإو  ًادحاو  ینعم  نیینعم ال  اهل  نأ  رهظتسن  لباقتلا  ددعتلو  ۀیلعفلا . یناثلا  ینعملاب  اهلباقمو 
ینعمب اهنإف  رمأ )  ) ۀظفل لثم  اهانعم ، ددعتب  اهعمج  ددـعت  اذإ  یظفللا ، كارتشالا  وحن  یلع  نیینعم  ۀـظفلل  نأ  رهظتـست  نا  نکمی  کلذـکو 

. دحاو عمج  اهل  ناکل  كرتشم  دحاو  ینعم  اهل  ناک  ولف  رماوأ .)  ) یلع عمجت  لعفلا  بلط  ینعمبو  رومأ )  ) یلع عمجت  ءیش 
هوحنی ام  ریغ  ظـفللا  ینعم  نم  یحنم  نیعزاـنتملا  نم  قیرف  لـک  وحنیف  ظـفللا ، ینعم  قیقحت  مدـع  ببـسب  تاـعزانملا  عقت  اـم  ًاریثک  نإ  مث 

. امهنیب فالخلا  عضوم  وه  دحاو  ینعم  امهل  دوصقملا  نأ  امهنم  لک  لیختیو  رخآلا  قیرفلا 
یف عازنلاب  کلذل  لیثمتلا  نکمیو  نیقیرفلا . نیب  حلاصتلا  عقویو  تاطلاغملا  هذه  لثم  فشکی  نأ  عیطتـسی  ظفللا  لاوحأ  یف  ةربخ  هل  نم  و 

ۀیؤرلا یه  اهلیحی  نمل  دوصقملا  نأ  امنیب  لقعلاب  كاردالا  يأ  ۀیبلقلا  ۀیؤرلا  یه  ۀیؤرلا  زیجی  نم  دـیری  نأ  نکمیف  هللا ، ۀـیؤر  زاوج  ۀـلأسم 
ریثک یف  عازنلا  فشک  نکمی  اذکه  و  ۀطلاغملا . فالخلا و  لیزی  دق  نیینعم  اهل  نأ  نایبو  ۀـیؤرلا  ینعم  لیـصفتف  رـصبلاب . كاردإلا  ینعمب 

. ةادألا هذه  دئاوف  نم  اذه  و  ثاحبألا . نم 
یف یعسلاب  ۀکلملا )  ) ةوقلا هذه  لصحتو  اهریغب . وأ  لوصفلاب  زییمتلا  ناک  ءاوس  تاهباشتملا  نیب  زییمتلا  یلع  ةوقلا  ةردقلا و  ۀثلاثلا ) ةادألا  )
نیب ۀنیابملا  بلطب  لصحت  لب  دحاو  ءیـش  ماکحأ  فالتخا  هوجو  لیـصحت  یف  امیـس  ًابیرق ال  ًاهباشت  ۀـهباشتملا  ءایـشألا  نیب  قورفلا  بلط 

. سنجلاب ۀهباشتملا  ءایشألا 
امک لداجملل  ةدئافلا  رهظتو  موسرلا . دودحلا و  یلع  کلذب  نیعتـسیف  ءایـشألل ، صاوخلا  لوصفلا و  لیـصحت  یف  ةادألا  هذه  ةدئاف  رهظتو 
هنإف امهل ، لماشلا  ماعلل  تباث  مکحلا  نأ  وأ  رخآلا ، یلع  امهدحأ  سیقیف  اههباشت  رابتعاب  دحاو  مکح  امهل  نیئیش  نأ  ًالثم  همصخ  یعدا  ول 
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کـسایق نإ  ًالثم : هل  لاقیو  مصخلا  هابتـشا  فشکنی  اهماکحأ  فالتخا  یـضتقت  قورف  نم  امهنیب  اـم  فشکو  اـمهنیب  زیم  اذإ  لداـجملا  يأ 
. قرافلا عم  سایق  هتیعدا  يذلا 

هنیب قرف  ناک  امل  ًایلقع  ناک  ول  هنأب  کلذ  یلع  لدتـسا  ذإ  نییلقعلا  حبقلا  نسحلا و  رکنم  يوعد  یف  تاروهـشملا  ثحب  یف  مدـقت  ام  هلاثم 
دحاو عون  نیتلأسملا  یف  لـقعلا  یمکح  نأ  لدتـسملا  دـقتعاف  رهاـظ . اـمهنیب  قرفلا  نأ  عم  ءزجلا  نم  مظعأ  لـکلا  نأـب  لـقعلا  مکح  نیبو 

. حبقلا نسحلا و  ۀلأسم  یف  لقعلا  مکح  راکنإ  یلع  قرفلا  دوجوب  لدتساو 
هذـهب عافتنالا  دراوم  دـحأ  لاثملا  اذـه  و  قرافلا . عم  ًاسایق  ناکف  هسایق  لـطبأ  اـمب  نیمکحلا  نیبو  نیلقعلا  نیب  قرف  كاـنه  انحـضوأ  دـقو 

. ةادألا
لـصحتو تایـضرعلاب . وأ  تایتاذلاب  هباشتلا  ناک  ءاوس  ۀثلاثلا ، ةادألا  سکع  ۀفلتخملا  ءایـشألا  نیب  هباشتلا  نایب  یلع  ةردقلا  ۀعبارلا ) ةادألا  )

ًارمأ ناک  نإ  ءایشألا و  نیب  كارتشالا  هب  ام  لیـصحتبو  ۀسناجتملا ، وأ  ًادج  ةدعابتملا  رومألا  نیب  هباشتلا  هوجو  بلطب  ۀکلملا )  ) ةردقلا هذه 
. ًایمدع

دحاو ءیش  ناک  ول  امکف  ۀلصتملا  امأ  ۀلصفنم : وأ  ۀلصتم  نوکت  نأ  امإ  ۀبـسنلا  یف  دودحلا  و  ۀضراع . ۀبـسن  هباشتلا  هجو  نوکی  نأ  زوجیو 
: ماسقأ ۀثالث  هذهف  هیلإ ، ًابوسنم  یناثلا  یف  ًابوسنم و  نیفرطلا  دحأ  یف  هنأ  وأ  نیفرطلا ، یف  هیلإ  ًابوسنم  وأ  ًابوسنم 

. مدعلا یلإ  هتبسنک  دوجولا  یلإ  ناکمإلا  ۀبسن  لیق : ول  ام  لوالا ) لاثم  )
. اهیلإ عمسلا  ۀبسنک  سفنلا  یلإ  رصبلا  ۀبسن  لیق  ول  ام  یناثلا ) لاثم   ) و

. حطسلا یلإ  طخلا  ۀبسنک  طخلا  یلإ  ۀطقنلا  ۀبسن  لیق : ول  ام  ثلاثلا ) لاثم   ) و
. ۀتسلا یلإ  ۀثالثلا  ۀبسنک  ۀینامثلا  یلإ  ۀعبرألا  ۀبسن  لیق : ول  امک  ًالصأ  دحاو  ءیش  یف  نافرطلا  كرتشی  مل  اذإ  امیفف  ۀلصفنملا  امأ 

ةادألا و  سنجلا ، هبـشو  سنجلا  لیـصحتل  عفنت  ةادألا  هذه  نإف  ۀقباسلا . ةادألا  عم  كارتشالاب  موسرلا  دودحلا و  صانتقا  ةادألا  هذه  ةدـئافو 
. مدقت امک  صاوخلا  لوصفلا و  لیصحت  یف  عفنت  ۀقباسلا 

للعی نأ  دعب  امهیعوضوم ، یف  كارتشالا  هب  ام  نایبب  رخآ ، مکح  یف  وأ  ةرهشلا  یف  رخآ  ضعبب  ایاضقلا  ضعب  قاحلإ  یف  ةادألا  هذه  عفنتو 
. لیثمتلا یف  امک  كرتشملا  رمألاب  مکحلا 

هنایب ال نع  زجع  اذاف  قرفلا ، داریإب  بلاطی  نأ  هنکمیف  نیئیش ، نیب  مکحلا  یف  قرفلا  همـصخ  یعدا  ول  امیف  یلدجلا  ًاضیأ  ةادألا  هذه  عفنتو 
ًایـضتقم قرفلا  مدع  سفن  یتح  لب  قرفلا  داریإ  نع  زجعلا  نوکی  یملعلا ال  قیقحتلا  بسحب  ناک  نإ  و  نعذیو . ماعلا  مکحلاب  ملـسی  نأ  دب 

. مکحلا یف  ههیبشب  ءیش  قاحلال 

عضاوملا  2

عضوملا ینعم   1

: لوقنف هماکحأ ، نع  ثحبلا  لبق  ۀظفللا  هذه  ینعم  ًادیج  نقتن  نأ  یغبنیف  ۀعانصلا ، هذه  یف  ۀصاخ  ۀیمهأ  عضوملاب )  ) ریبعتلل
. ةروهشم ایاضق  اهنم  عرفتت  یتلا  ۀیلکلا  ةدعاقلا  وأ  لصألا  وه  ۀعانصلا  هذه  حالطصاب  عضوملا 

ۀفاضإلاب یئزجلا  ۀباثمب  اهنم  دحاو  لک  ةریثک  ۀیلک  ماکحأ  هیلع  عرفتتو  هنم  بعـشنت  یلک  مکح  لک  عضوملا : ًاحوضو ، رثکأ  ۀیناث  ةرابعبو 
سایقلا یف  ۀمدقم  عقی  نأ  حصی  هسفن  یف  روهـشم  ۀبعـشتملا  ماکحألا  هذه  نم  دـحاو  لک  تقولا  نیع  یف  و  اهل ، لصألا  یلکلا  کلذ  یلإ 

. هترهش ببسب  یلدجلا 
عقی نأ  حص  ًاروهـشم  هسفن  یف  نوکی  امنیحو  نوکی . دـق ال  نوکی و  دـقف  ًاروهـشم ، هسفن  یف  نوکی  نأ  عضوملا )  ) لصألا یف  طرتشی  الو 

. رخآ رابتعاب  ۀمدقمو  رابتعاب  ًاعضوم  نوکیف  یلدجلا ، سایقلا  یف  ۀمدقم  هنم  بعشنملا  مکحلاک 
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: مهلوق عضوملا  لاثم 
. عوضوملا کلذ  دض  یف  ًادوجوم  رخآلا  هدض  ناک  عوضوم  یف  ًادوجوم  نیدضلا  دحأ  ناک  اذإ 

: مهلوق لثم  اهتحت  لخدت  ةروهشم  ماکحأ  ةدع  اهنم  بعشنت  هنأل  ًاعضوم ، یمست  ةدعاقلا  هذهف 
ًاضیأ ۀنسح  ءادعألا  یلإ  ةءاسإلاف  ًانسح  ءاقدصالل  ناسحإلا  ناک  اذإ 

: مهلوق و 
: مهلوق و  ۀمومذم ، ءاملعلا  ۀعطاقمف  ۀمومذم  لاهجلا  ةرشاعم  تناک  اذإ 

لطابلا قهز  قحلا  ءاج  اذإ 
: مهلوق و 

. اذکه ءارقفلا …و  ّتلق  ءاینغألا  ترثک  اذإ 
. ةروهشم ۀیلک  ماکحأ  اهسفن  یف  و  ماعلا ، لوألا  مکحلا  یلإ  سایقلاب  ۀیئزج  ماکحأ  اهلاثمأو  ماکحألا  هذهف 

: مهلوق عضوملل :) ٍناث  لاثم  )
لیمج وأ  عفان  وأ  نکمم  ًاقلطم  وهف  لیمج  وأ  عفان  وأ  عوضوم  وأ  لاح  وأ  عضوم  وأ  تقو  یف  ًادوجوم  ءیش  ناک  اذإ 

: لاقی نأ  لثم  ةروهشم ، ماکحأ  ةدع  اهنم  بعشنت  هنأل  ًاعضوم ، یمست  ةدعاقلا  هذهف 
ًاقلطم بذاک  وهف  ةرم  لجرلا  بذک  اذإ 

ًاقلطم و ّرسلل  عیذم  وهف  هتیب  یف  ّرسلا  عیذی  یسایسلا  ناک  اذإ  و 
ًاقلطم رباص  وهف  ةدشلا  لاح  یف  ناسنإلا  ربص  اذا 

ًاقلطم و کلام  وهف  راقعلا  ناسنإلا  کلم  اذإ  و 
: لاقی نإ  لثم 

ًاقلطم هل  نکمم  داهتجالاف  ۀیهقف  ۀلأسم  یف  دهتجی  نأ  بلاطلا  نکمأ  اذإ 
ًاقلطم عفان  وهف  ۀیدایتعالا  لاحلا  یف  ًاعفان  قدصلا  ناک  اذإ  و 

 … ًاقلطم ۀنسح  یهف  ءاقللا  لاح  یف  ودعلا  ۀلماجم  تنسح  اذإ  و 
. هتایئزج نم  یه  یتلا  ةروهشملا  ماکحألا  هذه  لاثمأ  نم  ریثک  عضوملا  کلذ  نم  بعشتت  اذکه  و 

: کلذ یف  ّرسلا  و  طقف . اهتایئزجل  ةرهشلا  امنإو  ةروهشم . تسیل  عضاوملا  رثکأو 
ۀبوعص نأل  هنم . صخأ  وه  ام  ةرهش  نم  لقأ  ماع  لک  ةرهـش  نوکت  نأ  دب  الف  صاخلا ، روصت  نم  ۀماعلا  لوقع  نع  دعبأ  ماعلا  روصت  نإ   1

. لقألا یلع  اهللقت  اهنإف  اهعنمت  مل  نإ  ةرهشلا و  عنمت  ۀبوعصلا  هذه  و  قیدصتلا . ۀبوعص  یعدتست  روصتلا 
یلع عالطالا  نوکی  اذـهلو  سکع . ماعلا و ال  ضقن  یعدتـسی  صاخلا  ضقن  نأل  صاـخلا ، نم  رثکأ  ضقنلا  ۀـفرعم  یف  نوکی  ماـعلا  نإ   2

. عرسأو لهسأ  ماعلا  بذک 
: ًافنآ روکذملا  لوألا  عضوملا  یف  کلذ  برجن  حیضوتلا  لجألو 

نأ ال  مسجلا ، وه  دـحاو و  عوضوم  یلع  ناضرعی  ًاعم  امهنأ  عم  دادـضألا ، نم  ًالثم  ضایبلا  داوسلا و  نأ  دـجن  دادـضألا  ۀـظحالم  دـنع  انإف 
. عضوملا اذه  هیضتقی  امک  هدض  یلع  ضرعی  داوسلا  ًالثم و  مسجلا  نم  عون  یلع  ضرعی  ضایبلا 

. ماعلا اذه  بذک  یلع  ۀلوهسب  انعلطا  فیک  رظناف  هیف . ۀیلک  ةدعاق  بذاک ال  عضوملا  اذه  نذإ 
، اهضقن مزلتسی  عضولل ال  مدقتملا  ضقنلا  نإف  ءادعألا ، یلإ  ةءاسإلا  ءاقدصألا و  یلا  ناسحإلا  لاثمک  هنم  ۀبعشنملا  ةروهـشملا  ماکحألا  امأ 

نوکی نأب  دحاو  عوضوم  یلع  ۀیدرفلا  ۀیجوزلا و  لثم  نیدضلا  بقاعت  عانتما  دجن  ًالثم  صاخلا . ضقن  یعدتسی  ماعلا ال  ضقن  نإ  هانلق  امل 
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نوکی نا  مزلتسی  دحاو ال  عوضوم  یلع  امهبقاعت  زوجی  داوسلا  ضایبلاک و  دادضألا  فانصأ  ضعب  نوکف  ًادرف ، ةرمو  ًاجوز  ةرم  دحاو  ددع 
. ضایبلا داوسلا و  لیبق  نم  ۀیدرفلا ال  ۀیجوزلا و  لیبق  نم  ةءاسإلا  ناسحإلا و  نوکی  نأ  زاجف  کلذک ، نیدض  لک 

یلع علطن  مل  هل و  ضقن  یلع  اهنیب  امیف  رثعن  مل  اـهانظح و  ـال  اذإـف  عضوملا ، نم  بعـشنملا  مکحلا  اذـه  تاـیئزج  ۀـظحالم  بجی  ذـئنیحو 
. هنع ۀجراخلا  يرخألا  دادضألا  یلإ  تفتلی  میلستلا و ال  عضوم  یف  نوکی  نأ  دب  الف  هلباقی ، رخآ  روهشم 

. روهشملا هنم  بعشنملا  مکحلا  بذک  هنم  فشکتسی  عضوملا ال  بذک  نإ  ۀصالخلاو 

ۀیمستلا رسو  عضوملا  ةدئاف   2

! هل تسیل  ةرهشلا  تناک  اذإ  ۀعانصلا  هذه  یف  عضاوملا  نم  ةدئافلا  نع  لاؤسلا  هجوتی  مدقت  ام  یلعو 
اهنم طبنتـسیل  ۀـماع ، دـعاوقو  الوصأ  هدـنع  اهظفحیو  عضاوملا  دـعی  نأ  عیطتـسی  ۀعانـصلا  هذـه  بحاص  نأ  یه  هنم  ةدـئافلا  نإ  باوجلاو :

نم رکذتلا  یف  يدجأو  لهـسأ  ۀماعلا ) دـعاوقلا   ) عضاوملا ءاصحإو  تابثإلا . وأ  لاطبإلل  ۀـجاحلا  دـنع  لدـجلا  یف  هل  ۀـعفانلا  تاروهـشملا 
(. اهنم ۀبعشنملا  تاروهشملا   ) اهتایئزج ءاصحإ 

ضقنلل و ًاضرعم  هلعجی  یتح ال  هسفن ، نیبو  هنیب  هب  ظفتحی  لب  روهشملا ؛ هنم  طبنتسا  يذلا  عضوملاب  حرـصی  ّالأ  لداجملل  یغبنی  اولاق  اذلو 
. عرسأو لهسأ  مدقت  امک  هدرو  هضقن  نأل  درلا ،

. رابتعالا عافتنالا و  ظفحلل و  عضوم  هنأل  ًاعضوم  عضولا  یّمس  اذه  لجأ  نمو 
. رظنو ثحب  عضوم  نوکی  نأ  حلصی  هنال  ًاعضوم  یمس  امنإ  لیقو :

. هیف قیقحتلا  مهی  و ال  کلذ ، ریغ  لیقو  ًاضیأ  هیجو  وه  و 

عضاوملا فانصا   3

. لاطبإلا تابثإلاب و  قلعتت  يأ  هنع ، هیفن  وأ  ءیشل  ءیش  تابثإب  قلعتت  امنإ  ۀیلدجلا  بلاطملا  یف  عضاوملا  عیمج 
کلذ هیلع  لهسیل  اهطبضو  عضاوملا  دادعإ  دیری  نم  یلع  بجو  کلذلف  هبسحب . عضاوملا  دادعإو  هطبض  لهـسی  امم ال  هقالطإ  یلع  اذهو 

. هبسانیو عضاوملا  نم  هب  قیلی  ام  فنص  لک  یف  ظحالیل  اهفنصی  نأ 
ماسقأ نع  انه  نویقطنملا  ثحب  دـق  و  ۀعانـصلا . هذـه  یف  اـهب  قیلی  امبـسح  تـالومحملا  میـسقتب  نسحی  اـمنإ  باـبلا  اذـه  یف  فینـصتلاو 

. تایلکلا ثحب  یف  دوهعملا  بولسألا  نع  فلتخا  نإ  و  ۀعانصلا ، هذهل  بسانملا  بولسألاب  تالومحملا 
: لوقنف میسقتلا ، یف  مهتقیرط  کلسن  بابلا  اذه  یف  مهثحابمل  ًاسرهفو  مهثاحبأل  ۀصالخ  عضن  نأ  لجأل  نحنو 

: نوکی نأ ال  اما  و  ساکعنالا )(  یف  عوضوملل  ًایواسم  نوکی  نأ  امإ  لومحملا  نإ 
: نیرمأ دحأ  نع  ولخی  ال  لوألا )  ) و

. مسأ وأ  دح  نیئیش  دحأ  ۀیهاملا  یلع  لادلا  و  ۀیهاملا . یلع  ًالاد  نوکی  نأ  (أ )
ۀیهاملا یلع  لادلا  رصحنیف  لداجملا . ضرغ  هب  قلعتی  الف  یقیقح ، یظفل ال  لمح  عوضوملا  یلع  هلمح  نأل  انه  رابتعالا  نع  طقاس  مسالاو 

. طقف ّدحلا )  ) یف
اّمع اهزییمتب  ۀیهاملا  فیرعتل  ًابجوم  نوکی  هنأل  ًامـسر ، )  ) اضیأ یمـسی  دـق  و  ۀـصاخ )  ) انه یمـسیو  ۀـیهاملا . یلع  ًالاد  نوکی  نأ ال  (ب )

. اهادع
: نیرمأ دحأ  نع  اضیأ  ولخی  ال  یناثلا )  ) و

ةدئاف ذإ ال  تایلکلا ، باب  حالطصاب  لصفلا  لمـشی  حالطـصالا  اذهب  سنجلا  و  ًاسنج .)  ) انه یمـسیو  وه . ام  قیرط  یف  ًاعقاو  نوکی  نأ  (أ )
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. لصفلا سنجلا و  نیب  نفلا  اذه  یف  رهظت 
، ۀقیقحلاب ۀفلتخملا  ءایـشألا  یلع  عقی  نأ  نکمی  ةوقلاب  هتاذو  هموهفم  بسحب  هنالف  عوضوملل ، ٍواسمب  سیل  ام  ماسقأ  نم  لصفلا  ناک  امنإو 

هموهفم بسحبو  ةوقلاب  هنکلو  ناسنإلا ، دارفأ  یلع  الإ  ًالعف  عقی  ًالثم ال  قطانلا  نإف  ۀقیقحلا ، ۀقفتملا  ءایشألا  یلع  ّالإ  عقی  ًالعف ال  ناک  نإ  و 
اذـهبو ناسنإلل . ًایواسم  ًاموهفم  نکی  ملف  ناسنإلا . ریغ  یلع  هقدـص  ضرف  عنتمی  ـالف  قطنلا ، هل  ناـک  ول  ناـسنإلا  ریغ  یلع  قدـصلل  حلـصی 

(. ًاسنج  ) انه یمسی  رابتعالا 
نأ ذإ  عوضوملا ، نم  صخأ  وه  يذلا  ضرعللو  ماعلا  ضرعلل  لماش  ضرعلا  و  ًاضرع .)  ) یمـسیو وه ، ام  قیرط  یف  ًاعقاو  نوکی  نأ ال  (ب )

. وه ام  باوج  یف  عقاو  ریغ  هنأ  امک  عوضوملل ، ٍواسم  ریغ  امهنم  ًالک 
یلع وأ  صخـشلا  یلع  لمحی  نأ  امإ  هنأل  ًالومحم ، عقی  الف  عونلا )  ) امأ ضرعو . سنجو ، ۀصاخو ، دـح ، ۀـعبرأ : تالومحملاف  اذـه  یلعو 
لمح ۀـباثمب  هیلع  عونلا  لمحف  فنـصلا  اما  و  تایلک . لدـجلا  ثحابم  تاـعوضوم  نـأل  اـنه ، صخـشلا  یلع  هلمحب  راـبتعا  ـال  و  فنـصلا ،

. ضرعلا باب  یف  ۀهجلا  هذه  نم  عونلا  لخدیف  فنصلل ، ًاعون  سیل  عونلا  نأل  مزاوللا ،
. طقف ًاعوضوم  عقی  امنإ  لب  ۀیضقلا . یف  ًالومحم  عقی  عون ال  وه  امب  عونلاف  هیلعو 

نأ یف  ۀمـصاخملا  ماقم  یف  لداـجملا  ضرغ  قلعتی  ـال  هنأ  ملعاـف  یلدـجلا  مهی  يذـلا  مدـقتملا  وحنلا  یلع  تـالومحملا  ماـسقأ  تفرع  اذإ 
رخآ ءیـش  يأ  وأ  ۀـصاخ  وأ  سنج  هنأ  امأ  هلاـطبإ ، وأ  مکح  تاـبثإ  یلإ  لـصوتی  نأ  هضرغ  لـک  نإـف  اـهنم ، مسق  يأ  هبولطم  یف  هلومحم 

. هیلإ جاتحی  کلذ  سیلف 
هذه دادـعإو  ۀمـصاخملا . دـنع  هعفنت  یتلا  تاروهـشملا  طابنتـسال  عضاوملا  دـعی  وأ  ۀـلداجملا  ۀمـصاخملا و  لبق  هیلإ  جاتحی  يذـلا  امنإو 

. عضاوملا نم  هبسانی  ام  لومحم  لکل  فرعیل  ماسقألا  کلت  بسح  تالومحملا  لیصفت  یلع  فقوتی  ۀعانصلا  هذه  یف  عضاوملا 
قیرط یف  عقاو  هنا  هل و  ٍواسم  هنا  هعوضومل و  ًادوجوم  نوکی  نأ  بجی  هنأ  یف  هتابثإ  لجأل  رظنیف  ًالثم  دحلا  صخی  ام  اهنم  عضاوملاف  هیلعو 

. عوضوملا یلع  ۀلالدلا  یف  مسالا  ماقم  مئاق  هنا  وه و  ام 
وه ام  قیرط  یف  ۀعقاو  ریغ  هنا  هل و  ۀیواسم  هنا  اهعوضومل و  ةدوجوم  نوکت  نأ  بجی  اهنأ  یف  اهتابثإ  لجأل  رظنیف  ۀصاخلا ، صخی  ام  اهنمو 

. تالومحملا ماسقأ  یقاب  اذکه   …و 
: فانصأ ۀعبرأ  مدقت  ام  یلع  عضاوملا  نوکتف 

یمـستو تالومحملا . عیمج  یف  عفنتو  صوصخلاب  ۀـعبرألا  تالومحملا  دـحأ  صخی  لاـطبإلا ال  تاـبثإلل و  ۀـماع  عضاوم  كاـنه  نإ  مث 
(. لاطبإلا تابثإلا و  عضاوم  )

. ۀسمخ نوکتف  ۀقباسلا ، فانصألا  یلإ  فنصلا  اذه  فاضیف 
یف هضرف  حصی  امنإ  اذه  و  یلوأ . ریغ  یلوأ و  وأ  فعـضا  وأ  هریغ  نم  دشأ  لومحملا  اذه  نأ  تابثإ  یلدـجلا  مهی  ام  ًاریثک  نإ  اوظح  مث ال 
رظن هجوتی  دـق  هنأ  اوظح  مث ال  رثآلا ) یلوـألا و  عضاوم   ) هوّمـسو ًاـسداس  ًافنـص  اودازف  تواـفتلا . لـبقت  یتلا  یه  اـهنأل  ۀـصاخلا  ضارعـألا 
کلذ یف  عضاوملا  اوّمسف  دوجولا ؛ وأ  ضراعلا  وأ  عونلا  وأ  سنجلا  بسحب  امإ  نیئیـشلا  نیب  داحتالا  تابثإ  وه  و  رخآ ، ثحب  یلإ  یلدجلا 

(. وه وه  عضاوم  )
لداجم لک  نأ  یلع  ةرصتخملا . ۀلاسرلا  هذه  هعـست  لقتـسم ال  نف  یلإ  جاتحی  عضاوملا  هذه  لیـصفتو  ۀعبـس ، عضاوملا  نوکتف  اذه  یلعو 

تاروهـشم نم  هیف  اـم  یلع  علطیف  لادـجلا  یلإ  زربی  نأ  لـبق  هّنف  نقتی  نأ  دـب  ـال  یـسایسلا  یماـحملا و  ملکتملا و  هیقفلاـک و  نفب  صتخم 
. هقیرط نم  اهریضحتو  قطنملا  ملع  یف  عضاوملا  ۀفرعم  یلإ  ۀجاح  ریبک  هل  نوکت  الف  تاروهشملا . نم  هیضتقی  ام  تامّلسمو و 

یلع هلیحنو  ۀمدقتملا ، ۀعبسلا  فانـصألا  ضعبل  عضاوملا  ضعب  رکذن  عضاوملا  نم  دوصقملل  هبنتلا  نم  بلاطلا  انمرح  دق  نوکن  الأ  لجألو 
. لوقنف ةدازتسالا ، دارأ  اذإ  نفلا  اذه  یف  ۀلوطملا  بتکلا 
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لاطبإلا تابثإلا و  عضاوم   4

رهـشأو ًاضیأ . بابلا  اذـه  یف  ۀـلخاد  ضارعألا  لاطبإو  تابثإو  مدـقت ، امک  تالومحملا  عیمج  یف  ماـع  اـهعفن  لاـطبإلا  تاـبثإلا و  عضاوم 
نآلا رکذنو  لاطبإلا . تابثإلا و  عضاوم  نم  یه  قبس  امیف  عضاوملا  ۀلثمأ  نم  هانرکذ  ام  و  ًاعـضوم ، نیرـشع  اهوّدع  بابلا  اذه  یف  عضاوملا 

: وهو اهریغ ، ًادحاو  ًالاثم 
هـضورع لـطبتو  هلوـمحمل ، هـضورعب  عوـضوملل  ءیــش  ضورع  تـبثت  نأ  نـکمیف  هعوـضوم ، یلع  ضراـع  لوـمحملا  یلع  ضراـعلا  نأ 

: لاقی ًالثمف  هلومحمل ، هضورع  مدعب  عوضوملل 
نم تبثیف  ةاکاحملا  ۀعیبط  هیف  يوقت  هنأب  فصوی  یفطاعلا  وه  لومحملا و  اذـه  و  لومحم . یفطاعو  عوضوم  روهمجلاف  یفطاع . روهمجلا 

. ةاکاحملا ۀعیبط  هیف  يوقت  هنأب  فصوی  روهمجلا  نا  کلذ 
: اضیا لاقیو 

مدقی یـسایسلا  نأ  تبثیف  ۀماعلا . ۀحلـصملا  یلع  ۀـصاخلا  هتعفنم  مّدـقی  هناب  فصوی  یعفنلا ، وه  و  لومحملا ، اذـه  نإ  مث  یعفن . یـسایسلا 
. ۀماعلا ۀحلصملا  یلع  ۀصاخلا  هتعفنم 

: اضیا لاقیو 
. ًاملاظ قداصلا  نوک  کلذب  لطبیف  ملظلا . هیلع  ضرعی  يأ ال  ًاملاظ  هنوکب  فصوی  ال  لداعلا . وه  و  لومحملا ، اذه  نإ  مث  لداع . قداصلا 

لومحملا فاصتاو  هعوضوم  یلع  لومحملا  لمح  امه  ناروهـشملا  و  ًاـثلاث . ًاروهـشم  نیروهـشم  نم  طبنتـست  کـنأ  عضوملا  اذـه  ینعمو 
یلع لومحملا  لمح  امه  ناروهشملا  وأ  عوضوملا . یلع  لومحملا  ۀفـص  لمح  وه  ثلاثلا و  روهـشملا  طبنتـستف  نیلوألا ، نیلاثملاک  ۀفـصب 
. ۀفصلا کلتب  عوضوملا  فاصتا  لاطبإ  وه  ثلاثلا و  روهشملا  امهنم  طبنتستف  ریخألا ، لاثملاک  ۀفصب  لومحملا  فاصتا  مدعو  هعوضوم 

رثآلا یلوألا و  عضاوم   5

ۀملک یه  لیضفتلا  یف  ۀلوادتملا  ۀلمعتـسملا  ظافلألا  و  هوجولا . ضعب  یف  ۀکراشم  امهنیب  نیئیـش  نم  دحاو  ءیـش  حیجرت  بابلا  اذه  لصأ 
سخألا و صقنألا و  لثم  اهنم ، دحاو  لک  لباقی  ام  و  کلذ . يرجم  يرجی  ام  مدقأو و  فرـشأو  دـشأو  دـیزاأو  رثکأو  لضفأو  یلوأو  رثآ 

. اهحرش یف  مالکلا  لوطی  ۀیصوصخ  هذه  لیضفتلا  تاملک  نم  لکلو  اذکهو . فعضألا  لقألا و 
نإ لثم  هیف  لضافتلا  رهاظ  وه  امف  ًالإ  و  ۀـلهو ، لوأل  لضافتلا  اهیف  رهظی  ـال  یتلا  رومـألا  یفف  باـبلا  اذـه  یف  عضاوملا  یلإ  جاـتحی  اـمنإو 

. ًاوغلو ًاوشح  هتابثإل  عضاوملا  داریإ  نوکی  رمقلا  نم  ًاءوض  رثکأ  سمشلا 
بتارمو تانوکـسمو  تاسوبلمو  تالوکام  نم  ءیـش ، یلع  ءیـش  وأ  صخـش  یلع  صخـش  لیـضفت  یف  سانلا  نیب  عزانتلا  عقی  اـم  ًاریثکو 

. اذکهو تاداعو …  قالخأو  فئاظوو 
ةدئاز نب  نعم  مأ  ًامرک  رثکأ  یئاطلا  متاح  نأ  یف  ناصخش  عزانتی  نأک  ۀلیضفلا ، هجو  یلع  قافتالا  عم  لضفألا  وه  نم  نوکی  ةرات  عزانتلاو 

نع فشکت  ۀـیخیرات  ثداوح  توبث  یلع  فقوتی  امنإ  عازنلا  اذـه  لثمو  ًاعم . اهب  افـصتا  دـق  هنا  ۀلیـضف و  مرکلا  نأ  یلع  امهنیب  قافتالا  عم 
. نفلا اذه  یلع  سیل  ۀیلضفألا و 

ام لضفب  دوجی  ًالثم  ًانعم  نأ  یلع  قافتالا  عم  مرکلاب ، فصوی  نأب  یلوأ  امهیأ  هنأ  یف  اعزانتی  نأک  ۀیلضفالا  هجو  یف  عازنلا  نوکی  يرخأو 
نوکی ذئنیحو  متاح . هب  داج  امم  لاملا  ریدقت  یف  ریثکب  رثکأ  نعم  هب  داج  ام  نأ  یلع  ًاضیأ  قافتالا  عم  و  کلمی ، ام  لکب  دوجی  ًامتاحو  هل 

متاح نوکیف  راثیإلا  ینعم  هب  ققحتی  اـمب  وأ  متاـح  نم  لـضفأ  نعم  نوکیف  ءاـطعلا  رادـقمب  وه  لـه  مرکلاـب  ۀیلـضفألا  یف  ةربعلا  یف  عازنلا 
. لضفأ
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. لضفأ نعم  نوکیف  لضفلاب ، ) یلوأو  رثآ  وهف  رثکأ  ًاریخ  دـیفی  ام  نإ   ) وه و  باـبلا ، اذـه  یف  عضومب  لوـألا  لـئاقلا  کـسمتی  نأ  نکمیو 
« ضفلاـب یلوأو  رثآ  وهف  سفنلا  ۀـجاحلاب و  رثـکأ  ۀیحـضت  نم  ثعبنی  اـم  نإ   » وه و  هیف ، رخآ  عضومب  یناـثلا  لـئاقلا  کـسمتی  نأ  نکمیو 

. نالداجتملا نامصخلا  امهب  لدتسی  نأ  نکمی  بابلا  اذه  نم  ناعضوم  ناذهف  لضفأ . متاح  نوکیف 
. قیفوتلا یلاعت  هللا  نم  و  تدرأ ، نإ  اهئاصقتسا  یف  تالوطملاب  کیلعو  عضاوملا . نم  هنایب  نکمأ  ام  یصقأ  اذه 

ایاصولا  3

لئاسلل تامیلعت   1

: ۀیتآلا ۀثالثلا  تامیلعتلا  عبتی  نأ  بیجملا )  ) فارتعا یلع  لوصحلا  وه  هضرغ و  لیصحتل  هیلعو  لئاسلا .)  ) وه نم  لوألا  بابلا  یف  مدقت 
. هل ۀمزاللا  ةروهشملا  ۀمدقملا  جرختسی  اهنم  یتلا  عضاوملا  وأ  عضوملا  لاؤسلا  هیجوت  لبق  هیدل  رضحی  نأ   1

. اهرکنم یلع  عینشتلا  ۀمدقملاب و  بیجملا  میلستل  اهب  لسوتی  یتلا  ۀلیحلا  ۀقیرطلا و  ًاضیأ  لاؤسلا  لبق  هسفن  یف  ءییهی  نأ   2
رخآ حیرـصتلا  اذـه  لعجیلف  مصخلا  عضو  ضقن  مزلتـسی  يذـلا  بولطملا  نم  هسفن  یف  هرمـضی  امب  حرـصی  نأ  هیلع  مزاللا  نم  ناک  امل   3

. راکنإلل هدنع  لاجم  ءاقب  مدع  نم  قثوتیو  دیری  امب  میلستلا  فارتعالا و  مصخلا  نم  ذخأی  نأ  دعب  همالکو ، هتلئسأ  لحارم 
ایاصولا يدحإ  عبتی  نأ  یغبنی  ةریثک ، قرط  فارتعالا  ذخأل  مث  هتمهم . یف  لئاسلا  اهعبتی  نأ  بجی  یتلا  ۀـسیئرلا  یلوألا  طوطخلا  یه  هذـه 

: اهقیقحتل ۀیتآلا  )( 
لوأ یف  لدجلا  یف  نادیملا  محتقی  ّالأ  یغبنی  ۀیناث : ةرابعبو  هعضو . ضقنل  ۀمزاللا  ۀمدقملاب  مصخلا  نم  میلستلا  رمألا  لوأ  نم  بلطی  ّالأ   1

بولطم یلا  هبنتی  دقف  ههابتناو ، هتوق  أدبم  یف  نوکی  ذئنیح  بیجملا  نأ  کلذ  یف  رـسلا  و  هل . ۀـبولطملا  ۀـمدقملا  سفن  نع  لاؤسلاب  ۀـلوج 
. دناعیو راکنإلا  یف  عرسیف  لئاسلا ،

نم رّفیف  مصخلا  رعـشی  نأ  ۀیـشخ  بولطملا ، سفن  نع  ًاـسأر  لاؤسلا  هجوـی  نأ  ًاـضیأ  یغبنی  ـالف  بوـلطملا ، نع  لاؤـسلا  هب  یهتنا  اذإ  2 و 
: ۀیتالا لیحلا )(  وأ  قرطلا  دحأ  عاّبتاب  کلذ  نع  ۀحودنم  هل  لب  فارتعالا ،

. ینارتقالا سایقلا  ۀقیرطب  صخالاب  فارتعالاب  ارهق  همزلا  معالاب  فرتعا  اذاف  هبولطم ، نم  معا  رما  نع  لاؤسلا  هجوی  نا  یلوالا ) )
. هبولطمب همصخ  مزلی  نا  عیطتسی  ءارقتسالا  ۀقیرطبف  هب ، فرتعا  اذاف  صخا ، رما  نع  لاؤسلا  هجوی  نا  ۀیناثلا ) )

. ۀجح لیثمتلا  يری  نمم  ناک  اذا  همازلا  نم  نکمتی  لیثمتلا  ۀقیرطبف  هب ، فرتعا  اذاف  هیواسی ، رما  نع  لاؤسلا  هجوی  نا  ۀثلاثلا ) )
رکنی دـقف  ماقتنالل  قاتـشم  نابـضغلا  نا  تبثی  نا  دارا  اذا  ام  لـثم  هنم ، قتـشی  اـمع  لاؤسلا  یلا  ءیـشلا  نع  لاؤسلا  نع  لدـعی  نا  ۀـعبارلا ) )

، بضغلا سفن  نع  لاؤسلا  یلا  لدـعیف  هنم ، ماقتنالا  یلا  قاتـشی  هدـلو و ال  یلع  بضغی  بالا  نا  الثم  یعدـیف  هنع  لئـس  ول  کـلذ  مصخلا 
: لاقیف

. ماقتنالل ٍهتشم  بضاغلا  نذإ  هل : لوقی  هب  فرتعا  اذاف  ماقتنالا ؟ ةوهش  وه  بضغلا  سیلا 
: لوقیف ریخ ، ةذللا  نا  تابثا  الثم  دارأ  ول  امک  دیری ، ام  ضیقنب  هنم  فارتعالا  دیری  نا  مصخلا  مهوی  امب  لاؤسلا  بلقی  نا  ۀسماخلا ) )

؟ ًاریخ تسیل  ةذللا  تسیلأ 
امل دانعلا  هعبط  نم  ناک  اذإ  بولطملاب  فارتعالا  یلا  ةداع  ردابیف  بولطملا ، ضیقنب  فارتعالا  دیری  ّهنأ  بطاخملا  مهوی  دـق  لاؤسلا  اذـهف 

. لئاسلا هدیری 
. يرخالا عفنت  اهادحا و ال  اهیف  عفنت  دق  عضاوم  سمخلا  لیحلا  هذه  نم  ّلکلو 

. ماقملا بسانی  ام  راتخی  نا  یکذلا  لئاسلا  یلعف 
لخیو تامدقملا  شوشی  نا  یغبنی  لب  بولطملا ، یلا  اهقابـسنا  مصخلل  حولی  هجو  یلع  ًایـسایق  ًابیترت  ۀبطاخملا  یف  تامدـقملا  بتری  الأ   3
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. مصخلا رعشی  هجو ال  یلع  بولطملا  یلا  لوصولا  یف  غواریف  اهبیترتب 
هـسفن ۀضقانم  یلا  لیملا  هیلع  حولی  نأ  یغبنی  لب  ۀـبلغلا ، یلع  فاصنالل  مدـقملا  ۀـقیقحلل  بلاطلا  مهفتـسملاک  ّهنأ  هلاؤس  یف  رهاظتی  نا   4

. يردی يردی و ال  ثیح  نم  هنم  فارتعالا  لالتسا  هیلع  لهسی  ذئنیحو  هیلا . نئمطیف  دناعملا  مصخلا  هب  عدخنیل  همصخ ، ۀقفاومو 
، هیلع ةداعلا  يرجو  هترهشو  کلذ  روهظ  هلوق  یف  یعدیو  ربخلا ، وأ  لثملا  برضم  لیبس  یلع  لاوحألا  نم  ریثک  یف  تامدقملاب  یتأی  نا   5

. اهراکنا نع  نبجیف  هل ، ۀناهتسالا  هب و  فافختسالا  بجوی  امم  روهمجلا  مامأ  اهدحج  نإ  مصخلا  دجیل 
وشحلا لعجی  نأ  لضفألا  و  صوصخلاب . ۀبولطملا  ۀمدقملا  نم  هدیری  ام  مصخلا  یلع  عیـضیل  هدوصقم ، یف  عفنی  امب ال  مالکلا  طلخی  نأ   6

عم ًاقایسنا  بولطم  وه  امب  میلستلا  یلإ  ًارطـضم  عفدنی  دق  روهمجلا  مامأ  هب  مّلـس  اذإ  و  هب ، میلـستلا  یلإ  رطـضی  هنإف  هسفن ، یف  ًاروهـشم  ًاقح 
. زییمتلا ةوق  رثکألا  یلع  دقفی  يذلا  روهمجلا 

لئاسلا ال نأب  هنم  ًانظ  ۀلئـسألا ، نم  هیلع  یقلی  امب  رمألا  أدبم  یف  مّلـسی  نأ  یلابی  الف  هئاکذب ، دـتعم  هملعب  رورغم  وه  نم  موصخلا  نم  نإ   7
. دانعلا جاجللا و  نم  ذئنیح  نکمتی  هنأبو  هعضو  مدهی  ام  میلستب  هنم  رفظی  نأ  نم  نکمتی 

هیلإ برستی  دق  هدهج  ۀیاغ  ذفنتـسا  اذا  یتح  هدوصقم ، یف  هل  يودج  امع ال  ۀلئـسألا  ریثکتب  هل  دهمی  نأ  لئاسلل  یغبنی  صخـشلا  اذه  لثمف 
. میلستلل عضخی  وأ  دصقلا  هجو  هیلع  عیضیف  رجضلا  للملا و 

هیقلی و ال  دـیدرتلا ، کشلاب و  رعـشی  ءادألا ال  يوق  بولـسأب  هنع  ربعی  نأ  هیلعف  مصخلا  عضو  ضقنل  مازلتـسالا  نم  هبولطم  یلإ  یهتنا  اذإ   8
نم مالکلا  عجریف  روهشملا ، راکنإ  وأ  ۀمزالملا  راکنإل  ًالاجم  مصخلل  هب  حتفیف  هبولسأ  فعـضی  انه  ماهفتـسالا  نإف  ماهفتـسالا ، لیبس  یلع 

. هرمأ یلع  بلغیف  دوصقملا ، یف  ۀعفان  ۀلئسأ  ةرملا  هذه  هجوی  نأ  هیلع  قشی  دق  و  ًاعذج . دیدج 
و اهیف ، ریثأتلل  کـلذ  لغتـسی  یتح  مـالکلا  ۀـجرهبب  رثاـتتو  ءارغـألا  یلإ  قاـسنت  اـهنأ  ۀـهج  نم  ریهاـمجلا  تاـعامجلا و  ۀیـسفن  مهفی  نأ   9

مهاضر بلجیو  نیرـضاحلا  راکفأ  ظـحالی  نأ  هل  یغبنیو  روهمجلا . ماـمأ  مصخلا  یلع  بلغتلا  لدـجلا  نم  لیـصألا  ضرغلا  نأ  ضورفملا 
نا عیطتـسی  اذهبو  مهنم . هب  میلـستلا  دیری  امب  اوملـسیف  هبناج  یلإ  مهرجی  نأ  هیلع  لهـسیل  مهل ، ۀـعفنملا  بلجو  مهترـصن  هفدـه  نأ  راهظاب 

لجخلاب و ناسنإلا  رعـشی  مهمامأ  هیلع  اوقفتا  اـمیف  روهمجلا  ۀـفلاخم  نـأل  هب ، اومّلـس  اـم  میلـست  یف  روهمجلل  ۀـقفاوملا  یلع  همـصخ  رهقی 
. ۀبیخلا

حدقی وأ  هنم  رخسی  وأ  هیلع  حلی  نأ  هنم  نسحی  الف  مالکلا  نع  عطقناو  هباوج  نع  زجعلا  مصخلا  یلع  رهظ  اذا  لئاسلا  ایاصو  رخآ  وه  10 و 
مهریدقت رسخیف  مهدنع  همارتحا  طقـسیو  هسفن  روهمجلا  ریثی  دق  کلذ  نإف  هزجعو ، هتیبولغم  رهظی  مالک  لکب  هبقعی  نأ  نسحی  لب ال  هیف ،

. ۀبلغلا حاجنلا و  دیری  ثیح  نم 

بیجملل تامیلعت   2

نأل ۀیبولغملا ، یلإ  برقأو  مجاهملا  نم  ًاحافک  فعـضأ  ًابلاغ  عفادملا  و  لئاسلا .)  ) همـصخ ۀـمجاهم  نع  عفادـم  انمدـق  امک  بیجملا )  ) نإ
ةاشامم یلع  روهقم  رثکالا  یلع  بیجملا  و  ءاشی . ام  اهنم  كرتیو  ءاشی ، فیک  ۀلئسالاب  هموجه  مظنی  نا  عیطتسی  وهف  مجاهملا ، دیب  ةأدابملا 

. ةرواحملا یف  لئاسلا 
یناثلاب ذخأ  لوألا  کلـسی  مل  نإف  ًالوأف ، ًالوأ  جیردتلاب  اهکلـسی  ۀـبترتم  قرط  ةدـع  هل  مزاللا  و  قدأو ، قشأ  بیجملاب  ۀـمهمف  هذـه  یلعو 

: بیترتلا بسح  یه  و  اذکهو .
هل لئاسلا  نأ  دـب  ًامجاهم و ال  ۀلئـسألا  هیجوتب  ةرئادـلا  هیلع  سکعیف  عاطتـسا  نإ  مالکلا  رّوحی  نأب  لئاسلا ، یلع  فافتلالا  لواـحی  نا  ًـالوأ 

ذخألا نم  انکمت  رثکأ  حبـصی  ۀـقیرطلا  هذـهبو  ًامجاهم . عفادـملا  ًاعفادـم و  مجاهملا  ذـئنیح  بلقنیف  بیجملا . عضو  فلاـخی  هب  مزتلی  عضو 
. لئاسلا وه  ۀقیقحلا  یف  حبصی  لب  ةرواحملا ، مامزب 
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هتدع دعی  امیک  تقولل  ًابـسک  ۀفاسملا  هیلع  دعبت  رومأب  هلاغـشإو  لئاسلا  كابرإ  لواحی  فافتلالا ، یه  و  یلوألا ، ۀقیرطلا  نع  زجع  اذإ  ًایناث 
يأ رکذیل  اهلیصفت  یلوتی  وه  وأ  اهیف . هشقانی  مث  اهلصفی  هکرتیل  هیناعم  نع  رسفتسیف  ًاکرتشم  ًاظفل  هتلئسأ  یف  دجی  نأ  لثم  یفاشلا ، باوجلل 

برهلل ۀقیرط  هل  قثبنت  دق  ۀکرتشملا  یناعملا  لیـصفتب  هنإف  يرخأ  ةدئاف  لصحت  دـق  هذـه  یف  و  حـصی . اهیأو ال  هنع  لاؤسلا  حـصی  یناعملا 
. هعضو ضقن  هنم  مزلی  يذلا ال  یناعملا  دحأب  ًالثم  فرتعی  نأب  لئاسلا  هب  همزلی  اّمع 

. هعـضو ضقن  مزلتـسی  امب  فارتعالا  نم  عانتمالا  عاطتـسا  نإ  لواحی  كابرإلا  لاغـشإلا و  ۀـقیرط  یه  ۀـیناثلا و  ۀـقیرطلا  حـجنت  مل  اذإ  ًاثلاث 
الف ًاروهـشم ، الإ  روهـشملا  جـتنی  ًابلاغ ال  هنأل  ًایقیقح ، ًاروهـشم  هعـضو  ناک  اذإ  تاروهـشملاب  فارتعالاب  هیلع  ریـض  هنأ ال  ملعی  نأ  یغبنیو 

. روهشملا هعضو  ضقانی  ام  جتنت  نأ  تاروهشملا  نم  عقوتی 
دناعملا رهظمب  روهمجلا  مامأ  هرهظت  دق  ۀلاحلا  هذـه  نإف  هیلع . یقلی  ءیـش  لکب  فارتعالا  نم  عنتمی  نأ  فارتعالا  نم  برهلا  ینعم  سیلو 

. هعضو ضقن  بجوی  ام  صوصخب  فارتعالا  نم  برهلا  لواحی  لب  دقنلا ، ۀیرخسلل و  اعضوم  حبصیف  بغاشملا 
نم رذـحی  يذـلا  هنع  لوؤسملا  نوکی  اـم  دـنع  کـلذو   ) فارتعـالا نم  برهلا  ۀـقیرط  یه  عـفنت و  ـال  ۀـثلاثلا  ۀـقیرطلا  نأ  دـجو  اذإ  اـعبار 
هلثم یف  کلذ  لعف  ول  هنأل  ۀحارص ، هل  هراکنإ  نع  نلعی  الا  هیلعف  هب ) مازتلالا  نم  ًاحبق  رثکأ  هلثم  یف  دانعلا  نال  ًاقلطم ، ًاروهشم  هب  فارتعالا 

: نیقیرط دحأ  عابتا  نم  ذئنیح  هل  صانم  الف  هل . مزتلملا  هعضو  رسخی  تقولا  سفن  یف  و  هسفن ، ۀمارک  نیرضاحلا  مامأ  رسخی  وهف 
روصق یلع  همزتلی ال  يذلا  هعـضو  فعـض  یلع  لدـی  اّمنإف  ءیـش  یلع  لد  نإ  هنأل  کلذ ، یف  هیلع  ریـض  و ال  فارتعالا . نلعی  نأ  لوالا ) )

اذه یف  کلذ  یقالتل  هل  یغبنی  نکلو  هب ، مازتلالا  یغبنی  امب ال  مزتلی  ذإ  هسفن  روصق  نع  فشکی  ۀهجو  نم  ناک  نإ  اذـه و  و  هملعو . هسفن 
فاـصنالل و رثؤمو  قحلل  بلاـط  هنأ  نلعی  نأ  ۀلیـضفلا ) قحلل و  بحملا  فصنملا  بیجملا  یلع  رمت  یتـلا  فقاوملا  قدأ  وـهو   ) فـقوملا

. هیلع وأ  هل  لدعلا 
. هتمارکو هتعمس  یلع  ظافتحالاب  هعضو  یلع  ۀظفاحملا  نم  رسخی  امع  ضوعی  هلعل  اذهو 

نوفرتعی ـال  همزتـلا  يذـلا  عاـنتمالا  بولـسأ  یف  فطلتی  نأ  هلعفی  نأ  هنکمی  اـم  رخا  ناـف  فارتعـالا  نـالعا  هیلع  زعی  هنا  دـجو  اذا  یناـثلا ) )
: لوقی وأ  هریغ . یلع  راکنالا  ۀعبت  یقلیف  کلذب ،

نم برهلا  بیلاسأ  نم  کلذ  وحن  وأ  ةرواشم ، وأ  ۀـعجارم  یلا  کلذ  لجؤیف  يدوصقم ، حـضوأ  مل  دـعب  انأو  فارتعـالا  ینم  بلطی  فیک 
. فارتعالاب حیرصتلا  نم  وأ  راکنالاب  حیرصتلا 

. ریغ دحاو ال  قیرط  هل  یقبی  هنإف  روهشملاب ، فرتعیو  فارتعالا ، نم  برهلا  نم  لبسلا  عیمج  هیلع  زعت  نأ  دعب  اسماخ 
دروم یلع  قبطنی  هلعجت ال  طئارـشو  دویقب  ًالثم  روهـشملا  قحلی  نأب  هعـضو ، ضقن  نیبو  هب  فرتعملا  روهـشملا  نیب  ۀمزالملا  ۀـشقانم  وه  و 

. ۀنطفو ۀفرعمو  ملع  یلا  جاتحت  ۀقاش  ۀقیقد  ۀلحرم  هذه  و  ۀمزالملا . ۀشقانم  نم  اهب  نکمتی  یتلا  بیلاسألا  نم  کلذ  وحن  وأ  عازنلا ،

ةرظانملا بادا  وا  بیجملا  لئاسلل و  ۀکرتشم  تامیلعت   3

: ءایشا ةدع  یف  ارهام  نوکی  نا  الوأ ) )
. داضتلا ضقانتلا و  لباقت  بسحب  ۀسیقا  ۀعبرأ  دحاولا  سایقلا  لعج  نم  نکمتی  نأب  سایقلا ، سکع  داریإ  یف   1

یلع ةددـعتملا  جـجحلا  داریإب  عسوتلا  یف  هدـیفی  اذـه  نإف  عوضوملا ، لومحملا و  ضقنو  ضیقنلا  سکعو  يوتـسملا  سکعلا  داریإ  یف   2
. هریغ بولطم  لاطبا  وأ  هبولطم 

ججحلا داریإ  ةوق  یف  دیزت  ءایـشأ  نم  کلذ  ریغ  یلا  هلاطبإ . کلذک  ۀفلتخم و  عضاوم  نم  بولطم  لک  تابثال  ةریثک  تامدقم  داریإ  یف   3
. ةددعتملا

. ۀیمالکلا هتعاربل  مهریدقتو  هب  مهباجعا  ریثی  نا  نسحیو  هوحن ، مهراظناو  نیرضاحلا  هابتنا  بلجی  نا  عیطتسی  ًایقطنم  ًانسل  نوکی  نا  ًایناث ) )
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ببـسلل بولـسالا ، ظافلالا و  یف  ۀـطلغلا  ۀـمتمتلا و  یقتیو  ۀـیماعلا ، ۀـکیکرلا  تارابعلا  بنجتیو  ۀـمخفلا ، ۀـلزجلا  ظافلالا  ریختی  نا  ًاثلاث ) )
. مدقتملا

نیعی امم  عامتجالا  یف  ثیدحلا  لالغتسا  نأل  هل ، مههابتناو  نیرضاحلا  عامسأ  لغتسیف  ثیدحلاب  لالقتسالا  لاجم  همصخل  عدی  الأ  ًاعبار ) )
. هیلع ۀبلغلا  ریغلا و  لع  روهظلا  یلع 

ثداوحلا ءامظعلا و  تاملکو  ۀّیملعلا  ۀیفـسلفلا و  ۀینیدلا و  صوصنلا  رعـشلا و  نم  دـهاوشلا  لاثمالا و  داریإ  نم  انکمتم  نوکی  نأ  ًاسماخ ) )
هدوصقم و قیقحت  یلع  ًاریثک  هینعی  هناف  ًالیبس ، هیلا  دـجو  ام  کلذ  نم  رثکی  نأ  یغبنی  لب  اعبط . ۀـجاحلا  دـنع  کـلذ  و  ۀـمئالملا . ةریغـصلا 

. هب میلستلا  هیلا و  عایصنالا  نم  ۀیقطنملا  ججحلا  هلعفت  ام ال  سوفنلا  یف  لعفی  دق  دحاولا  لثملا و  و  همصخ . یلع  ۀبلغلا 
اذه َّنإف  ءانحشلا . دقحلا و  ظقویو  ریغلا  فطاوع  ریثی  امم  کلذ  وحن  و  ءازهتسالا ، ۀیرخسلا و  و  نعللا ، متـشلا و  ةرابع  بنجتی  نأ  ًاسداس ) )

. نسحا یه  یتلاب  نوکت  نأ  بجی  یتلا  ۀلداجملا  نم  ضرغلا  دسفی 
يذـلا لب  ۀـیبولغملاب ، روعـشلا  یلع  ًالیلد  الإ  نوکی  و ال  ًافعـض ، الإ  هبـسکی  اذـه ال  نّاف  فراعتملا ، فولأملا  قوف  هتوص  عفری  الأ  ًاـعباس ) )
هریثأت نإف  ئداه  ضفخنم  توصب  هادأ  نإ  و  رایهنالا ، فعـضلا و  كابترالا و  ددرتلاب و  رعـشی  ءادألا ال  يوقلا  مالکلا  یقلی  نأ  هیلع  بجی 

. خارصلا حایصلا و  بولسإ  ریثأت  نم  ریثکب  مظعأ  بولسالا  اذه 
. ۀحیبقلا ۀیبانلا  تاملکلا  مظاعتلا و  ءایربکلا و  تارابع  بنجتیو  همصخ ، باطخ  یف  عضاوتی  نأ  ًانماث ) )

ًالاؤس مالکلا  یلا  قابتـسالا  ناف  هدوصقم ، نایب  نم  یهتنی  ثیح  نم  الا  مالکلاب  أدـبی  و ال  همـصخل ، لماکلا  ءاغـصالاب  رهاظتی  نأ  ًاعـسات ) )
. يرخا ۀهج  نم  مصخلا  بضغ  ریثیو  ۀهج  نم  ثحبلا  دقعیو  ۀثداحملا  ریس  نیفرطلا  یلع  کبری  همالک  همصخ  متی  نأ  لبق  ًاباوجو 

هیدعی ۀهج  نم  اذه  ناف  ۀمظعلا ، ةوقلا و  یعدمو  دانعلا  ۀبلغلا و  رثؤمو  ۀعمـسلا  ءایرلا و  بلاط  ۀلداجم  ناکمالا ) دـح   ) بنجتی نأ  ًارـشاع ) )
. ضرملا اذه  یف  هب  اهیبش  نوکی  نا  یلا  ًاروهقم  ریخالاب  قاسنیف  هضرمب 

. ۀلداجملا یف  ۀیضرم  ۀجیتن  یلا  لصوتی  نأ  صخشلا  اذه  لثم  عم  عیطتسی  يرخا ال  ۀهج  نم  و 
لامعتسا یف  هیلع  ریض  لب ال  هججح ، یف  هطلاغیو  هترواحم  یف  لیحلا  لمعتسی  نأ  هیلع  ریض  الف  مصخلا ، اذه  لثم  ۀلداجم  یلا  رطـضا  ولو 

. هلاجخاو ۀیرخسلا  ءازهتسالا و  لثم  یتح 
، هسفن نم  هموصخ  فصنی  نإ  فاـصنالا و  راـثیاو  قحلا  یلا  لوصولا  ـالا  همه  نوکی  ـالا  ناـک  اـمهم  لداـجم  لـکل  ةریخـالا ) ۀیـصولا   ) و

بلط نع  نافرطلا  ّذـشی  یتح ال  حاحلاب  همـصخ  نم  هبلطیو  کلذ  نلعی  نأ  یغبنی  لب  ناث ، أطخ  ّهناف  أطخلا ، یلع  رارـصالاب  دانعلا  بنجتیو 
. فاصنالا لدعلا و  قحلا و 

نیقتملا عم  یلاعت  ّهنإف  هناحبـس  هللا  نم  ۀـنوعملا  بلطب  هسفن  یلع  نیعتـسی  نأ  هیلع  کلذـلف  هسفن ، هب  ناـسنالا  ذـخأی  ءیـش  بعـصأ  اذـهو 
. نیرباصلا

ءارقتسالا  2

ۀهبشلا لح 

: ءاحنأ یلع  ءارقتسالا  نإ  ۀهبشلا  لح  یف  لوقنف 
عیمجل تبثی  فصولا  اذه  نأ  طبنتسا  ًادحاو ، ًافـصو  اهل  نأ  اهرثکأ  وا  تایئزجلا  ضعب  دهاش  اذإف  طقف ، ةدهاشملا  فرـص  یلع  ینبی  نأ   1
مکحلا نوکی  الف  ضقنلل  لباق  طابنتـسالا  اذه  نکلو  غضملا . دـنع  لفـسألا  اهکف  كرحت  اهنأ  تاناویحلا  ضعب  ءارقتـسا  لاثمک  تایئزجلا 
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. مهثحب یف  ءامدقلا  نییقطنملا  رظن  رصتقا  وحنلا  اذه  یلع  ًایعطق و  هیف 
تبث امنإ  فصولا  نأ  فرعیف  فصولا  توبث  یف  ۀـلعلا  نع  تایئزجلا  ضعبل  دـهاشملا  ثحبی  نأب  ًاضیأ . لیلعتلا  یلع  کـلذ  عم  ینبی  نأ   2

دهاشملا مزجیف  ًادبأ . اهلولعم  اهنع  فلختی  ۀلعلا ال  نأ  لقعلا  دنع  ۀهبش  اهعون و ال  یف  ةدوجوم  ۀیـصاخ  وأ  ۀلعل  ةدهاشملا  تایئزجلا  کلتل 
ریقاقعلا ضعب  نأ  ثحابلا  دـهاش  اذإ  امک  اهدـهاشی . مل  نإ  عونلا و  کلذ  تایئزج  عیمجل  فصولا  توبثب  ًاـعطاق  ًاـمزج  ذـئنیح  يرقتـسملا 

هناف ۀیدایتعالا ، لاوحألا  یف  لاهسإلا  مسجلا  یف  اهریثات  فرعف  هرصانع ، یلإ  ءیشلا  کلذ  للحو  ریثأتلا  اذه  ۀلع  نع  ثحبف  لاهـسإلا  رثؤی 
. ًامئاد رثألا  اذه  ثدحی  ءیشلا  اذه  نأ  عطقلاب  مکحی 

کلذـلف ضقنلل  ۀـلباق  ماکحألا  هذـه  تسیل  و  عونلا ، اذـه  نم  اهدـهاشن  یتلا  رومألا  یلع  انماکحأ  نم  ریثکو  ۀـیملعلا  تافاشتکالا  عیمجو 
الإ کلذ  ام  و  لیلقلا ، لقأ  ّالإ  هتایئزج  نم  دهاشن  مل  انأ  عم  هیف  کشن  انإف ال  یلاعلا ، ناکملا  نم  ردـحنی  ءاملا  نأب  انمکحک  ۀـیعطق ، نوکت 

. هملعو همکح  ریغتی  نأ  دب  الف  يرخأ  ۀلع  فصولل  نإ  هلع و  هنأ  هبسح  ام  أطخ  ثحابلل  فشکنا  اذا  معن  رادحنالا . اذه  یف  رسلا  انفرع  انأل 
اذـهل فاک  وه  مظعأ  ینعم  روصتو  ءزجلا  روصتو  لکلا  روصت  نإف  ءزجلا  نم  مظعأ  لـکلا  نأـب  اـنمکحک  لـقعلا ، ۀـهیدب  یلع  ینبی  نأ   3
دهاشت مل  نإ  مکحلل و  فاک  لومحملا  عوضوملا و  روصت  نإف  ةدهاشملا ، یلع  فقوتی  هنأل ال  ءارقتـسا  ۀـقیقحلا  یف  اذـه  سیل  و  مکحلا .

. اهنم ًادحاو  ًایئزج 
مکحن انإف  ًالثم  معطلا  ذـیذل  هنأب  اـنملعف  رمثلا  نم  عون  تاـیئزج  ضعب  اـنربتخا  اذإ  اـمک  تاـیئزجلا ، نیب  ۀـلماکلا  ۀـلثامملا  یلع  ینبی  نأ   4

ًامزج مزجن  انإف  نیتمئاق  هایاوز  يواست  ًانیعم  ًاثلثم  نأ  یلع  ًالثم  انهرب  اذإ  امک  و  فصولا ، اذه  اهل  عونلا  اذـه  تایئزج  لک  نأب  ًایعطق  ًامکح 
دحاو فصوف  نیوکتلا  یف  ۀـهباشتم  ۀـلثامتم  تایئزجلا  نأل  الإ  کلذ  ام  و  دـحاو ، یئزج  صحف  هیف  یفکیف  اذـکه ، ثلثم  لک  نإـب  ًاـعطاق 

. قرف ریغب  عیمجلل  ًافصو  نوکی  اهنم 
یمسیو ةدرجملا ، ةدهاشملا  یلع  ًاینبم  ناک  اذإ  الإ  نیقیلا  دیفی  صقان ال  ءارقتسا  لک  سیل  نأ  حضتی  ۀعبرألا  ماسقألا  هذهل  نایبلا  اذه  دعبو 
اهعـسی ثاحبأ ال  هل  یملعلا و  ثحبلا  قیرط  وأ  طابنتـسالا ) قیرطب   ) ثیدـحلا قطنملا  یف  لیلعتلا  یلع  ینبملا  ءارقتـسالا  وه  یناثلا و  مسقلا 

. باتکلا اذه 

ۀیصعتسم ۀهبش 

نإف لاح ، لک  یلع  ۀیلک  ۀمدقم  یلع  دمتعی  ناک  امل  نیقیلل  دیفملا  وه  ۀیفـسلفلا و  بلاطملا  یلع  ۀـلدألا  یف  ةدـمعلا  وه  يذـلا  سایقلا  نإ 
. اهتایئزج صحف  قیرطب  ّالإ  انل  لصحت  ۀیلک ال  ةدعاق  لک  نأ  انمدق  امل  ءارقتسالا ، وه  ۀلاحم  هیف ال  ساسألا 

. اهیف ماتلا  ءارقتسالا  لیصحت  نکمی  الف  دارفألا ، ۀیهانتم  ریغ  ۀماعلا  دعاوقلا  رثکأ  نأ  کش  الو 
ریغ انتلدأ  رثکأو  ۀـینظ  انتـسیقأ  رثکأ  نوکت  نأ  مزلیف  ۀـینظ ، ۀـسیقألا  لیـصحتل  اهیلع  دـمتعن  یتلا  اندـعاوق  رثکأ  نوکت  نأ  کـلذ  یلع  مزلیف 

. دحأ همهوتی  ام ال  اذه  و  نونفلا . مولعلا و  عیمج  یف  ۀیناهرب 
یلإ ۀبیرق  يوعدلا  هذه  نوکت  امبر  نیمدـقألا . نییقطنملا  عیمج  فلاخنف  ینیقیلا ، ملعلا  دـیفی  صقانلا  ءارقتـسالا  نأ  یعدـن  نأ  نکمی  لهف 

ۀلاحتـسا عم  ءزجلا ، نم  مظعأ  لکلا  نأب  ًاعطق  انمکحک  اـهدارفأ ، عیمج  ءارقتـسا  اـنل  لـصحی  مل  ۀـماع و  روماـب  نّقیتن  اـنأ  دـجت  ذإ  لوبقلا ،
نأب انمکحکو  ۀعبرأ ، لکو  نینثا  لک  ءارقتـسا  ۀلاحتـسا  عم  ۀـعبرألا  فصن  نینثالا  نأب  انمکحکو  ءزج ، وه  ام  لک و  وه  ام  عیمج  ءارقتـسا 

ۀیهیدبلا دـعاوقلا  نم  یـصحی  ام ال  اذـکه  ناسنإلا … و  رانلا و  دارفأ  عیمج  ءارقتـسا  ۀلاحتـسا  عم  تومی  ناسنإ  لک  نإ  ۀـقرحم و  ران  لک 
. ۀیرظنلا نع  ًالضف 
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هماسقأ

. اهضعب وأ  اهرسأب  تایئزجلا  لاح  اهیف  حفصتی  نأ  امإ  هنأل  صقانو  مات  نیمسق  یلع  ءارقتسالاو 
اما يورک و  امإ  لکـش  لک  انلوقک : نیهاربلا ، یف  لمعتـسملا  مسقملا )(  سایقلا  یلإ  عجری  هنأب  لیقو  نیقیلا . دـیفی  وه  و  ماـتلا ، )  ) لوـألاو

(. هانتم لکش  لک   ) جتنیف هانتم ، علضم  لکو  هانتم  يورک  لکو  علضم 
مکحب غضملا ، دـنع  لفـسألا  هکف  كرحی  هنأ  نم  ناویحلا  لاـثمک  تاـیئزجلا  ضعب  ّـالإ  يرقتـسملا  صحفی  ّـالأ  وـه  و  صقاـنلا )  ) یناـثلاو

. هعاونأ رثکأل  ءارقتسالا 
. غضملا دنع  یلعألا  هکف  كرحی  حاسمتلا  نإ  لیق  امک  مکحلا ، اذه  هل  سیل  هتایئزج  دحأ  نوکی  نأ  زاوجل  نظلا  ّالإ  دیفی  هنإ ال  اولاقو 

هفیرعت

اندجوف ناویحلا  نم  عاونأ  ةدع  انسرد  ول  امک  ًاماع » ًامکح  اهنم  طبنتسیف  تایئزج  ةدع  نهذلا  سردی  نأ   » وه هنأب  قبس  امیف  ءارقتسالا  انفرع 
. غضملا دنع  لفسألا  هکف  كرحی  ناویح  لک  نإ  یهو : ۀماع ، ةدعاق  اهنم  طبنتسنف  غضملا ، دنع  لفسألا  هکف  كرحی  اهنم  عون  لک 

صحف دـعب  ّالإ  نوکی  یلکلا ال  مکحلا  ۀـماعلا و  ةدـعاقلا  لیـصحت  نأل  ۀـماعلا ، اندـعاوقو  ۀـیلکلا  انماکحأ  عیمجل  ساسألا  وه  ءارقتـسالاو 
صاخلاب لالدتـسالا  وه  ءارقتـسالا  ۀقیقحف  یلکلا . مکحلا  وا  ةدعاقلا  اهنم  صخلن  مکحلا  یف  ةدـحتم  اهاندـجو  اذإف  اهئارقتـساو  تایئزجلا 

قیبطت اهنم  ضرغلا  ۀـیلک  ۀـمدقم  یلع  لمتـشی  نأ  دـب  سایقلا ال  نأل  صاخلا ، یلع  ماـعلاب  لالدتـسالا  وه  و  ساـیقلا ، هسکعو  ماـعلا ، یلع 
. ۀجیتنلا عوضوم  یلع  ماعلا  اهمکح 

لیثمتلا  3

هفیرعت

نیئیـشلا دحأ  مکح  نم  نهذلا  لقتنی  نأ   » وه ًاقباس  هانفرع  ام  یلع  لیثمتلا  و  سماخلا .) بابلا   ) ثحابم یهتنت  هبو  ۀجحلا  عاونأ  ثلاث  اذـه 
«. هل هباشم  رخآ  یئزج  یف  هتوبثل  یئزج  یف  مکحلا  تابثإ  : » وه يرخا  ةرابعبو  امهنیب .» ۀکرتشم  ۀهجل  رخآلا  یلع  مکحلا  یلإ 

هتیجح نوـفنی  ۀـیمامإلا  و  ۀیعرـشلا . ماـکحألا  ۀـلدأ  نم  ۀنـسلا  لـها  هلعجی  يذـلا  ساـیقلاب )  ) ءاـهقفلا فرع  یف  یمـسملا  وـه  لـیثمتلا )  ) و
. ۀعیرشلل ًاعییضتو  نیدلل  ًاقحم  هب  لمعلا  نوربتعیو 

نأ طبنتـسن  نأ  انلف  ۀمرحلا ، وه  رمخلا  مکح  نأ  اندنع  تبث  دق  و  هبراش ، یلع  رکـسلا  ریثات  یف  رمخلا  هباشی  ذیبنلا  نأ  اندـنع  تبث  اذإ  هلاثم :
. راکسإلا ۀهج  یف  امهنیب  كارتشالل  ۀمرحلا  لمتحم  لقألا  یلع  وأ  مارح  ًاضیأ  ذیبنلا 

هناکرا

: ناکرأ ۀعبرأ  لیثمتللو 
. لاثملا یف  رمخلاک  هل ، مکحلا  توبث  مولعملا  لوألا  یئزجلا  وه  و  لصألا ) . ) 1
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. لاثملا یف  ذیبنلاک  هل  مکحلا  تابثإ  بولطملا  یناثلا  یئزجلا  وه  و  عرفلا ) . ) 2
. لاثملا یف  راکسإلاک  عرفلا . لصألا و  نیب  هبشلا  ۀهج  وه  و  عماجلا ) . ) 3

. لاثملا یف  ۀمرحلاک  عرفلل ، هتابثإ  دارملا  لصألا و  یف  هتوبث  مولعملا  مکحلا ) . ) 4
. حضاو اذه  و  لیثمتلا . لصحی  كرتشملا ال  عماجلل  ًادقاف  وأ  مکحلا  مولعم  ریغ  لصألا  ناک  ولف  لیثمتلا ، دقعنا  ناکرألا  هذه  ترفوت  اذإف 

ۀیملعلا هتمیق 

عیمج نم  اهباشتی  نأ  رومأ  ةدع  یف  لب  رمأ  یف  نیئیـش  هباشت  نم  مزلی  هنأل ال  لامتحالا . ّالإ  دیفت  یتلا ال  ۀلدألا  نم  هتطاسب  یلع  لیثمتلا  نإ 
کل سیل  هنإف  ًاعطق  ًامرجم  امهادحأ  ناک  هتاداع و  ضعب  یف  وأ  هحمالم  یف  وأ  هلوط  یف  رخآ  صخشل  اهباشم  ًاصخش  تیأر  اذإف  هوجولا ،

. لاعفألا وأ  تافصلا  ضعب  یف  امهنیب  ۀهباشملا  درجمل  ًاضیأ ، مرجم  هنأب  رخآلا  یلع  مکحت  نأ 
اذـه نم  ۀـفایقلا  و  ًاـنظ . نوکیو  نیقیلا  نم  برقی  یتح  لاـمتحالا  كدـنع  يوقی  ترثکو  عرفلا  لـصألا و  نیب  هبـشلا  هوجو  تیوق  اذإ  معن 

یف ًاریثک  ههبـشی  هلبق  ًاصخـش  انفرع  دـق  انک  انأل  هارن  نأ  درجمب  ریرـش  وأ  ۀلـضاف  قالخأ  بحاص  هنأ  صخـش  یلع  مکحن  دـق  اـنإف  باـبلا ،
. ًائیش قحلا  نع  ینغی  کلذ ال  لک  نکلو  ًاریرش …  وأ  لضاف  قلخ  اذ  ناک  هتاداع و  وأ  هحمالم 

مکحلا نأ  نیقیلا  وحن  یلع  طبنتـسن  ذئنیحو  لصألا ، یف  مکحلا  توبثل  ۀـمات  ۀـلع  ۀـهباشملا  ۀـهج  يأ  عماجلا )  ) نأ ملعن  نأ  نکمی  هنأ  ریغ 
ۀلع عماجلا  نأ  تابثإ  یف  وه  امنإ  هلک  نأشلا  نکلو  ۀـماتلا . هتلع  نع  لولعملا  فلخت  لیحتـسی  هنأل  هیف ، ۀـماتلا  هتلع  دوجول  عرفلا  یف  تباث 

قحلی ۀـهجلا  هذـه  نم  لیثمتلا  و  ۀـیعیبطلا . رومـألا  یف  یتح  هیلع  لوصحلا  لهـسلا  نم  سیل  صحفو  ثحب  یلإ  جاـتحی  هنـأل  مکحلل . ۀـمات 
. هسفن وه  لب  ًاقباس ، هیلا  انرشأ  يذلا  لیلعتلا  یلع  ینبملا  ءارقتسالا  مسقب 

تناک ول  اذلو  هسفن ، عراشلا  ۀـیحان  نم  الإ  هیلإ  قیرط  انل  سیلف  ۀیعرـشلا ، لئاسملا  یف  مکحلا  توبثل  ۀـماتلا  ۀـلعلا  وه  عماجلا  نأ  تابثا  امأ 
رئبلا ءام  : » هلوقک عرفلا ، یف  مکحلا  توبث  یلع  کلذـب  لالدتـسالا  یف  ًاعیمج  ءاهقفلا  نیب  فالخ  هنإف ال  عراشلا  نم  اهیلع  ًاصوصنم  ۀـلعلا 
. ءیش هدسفی  عساو ال  وهف  ۀلاسإلا  ۀیفنح  ءامو  ماّمحلا  ءامک  ةدام  هل  ءام  لک  نأ  هنم  طبنتسی  هنإف  ةدام ،» هل  نأل  ءیش …  هدسفی  عساو ال 

طـسوأ ادح  عماجلا  هیف  نوکی  ذإ  نیقیلل ، دیفملا  یناهربلا  سایقلا  باب  نم  نوکی  ۀمات  ۀلع  عماجلا  نأ  هیف  مولعملا  لیثمتلا  نأ  ۀـقیقحلا  یفو 
: ءاملا لاثم  یف  لوقنف  ربکأ ، ًادح  مکحلا  رغصأ و  ًادح  عرفلا  و 

. ةدام هل  ماّمحلا  ءام  . 1
(. ثیدحلا یف  لیلعتلا  یضتقمب   ) ءیش هدسفی  عساو ال  ةدام  هل  ءام  لکو  . 2

. ءیش هدسفی  عساو ال  ماّمحلا  ءام  جتنی … 
. مهدنع فالخلا  لحم  ناک  يذلا  ءاهقفلا  حالطصاب  سایقلا  مساو  لیثمتلا  مسا  نع  جرخی  اذهبو 

ۀسیقالا یلع  تانیرمت 

ةدوربلا ةرارحلا و  روصتب  ًادراب  ًاراح  نهذلا  ناکل  نهذلا  یف  ةدوجوم  تایهاملا  تناک  ول  هنأب  ینهذلا  دوجولا  یفن  یلع  مهضعب  لدتـسا   1
. هعون نایب  عم  ًایقطنم  ًاسایق  مالکلا  اذه  مظنت  نا  بولطملا  و  هلثم . موزلملاف  لطاب  مزاللا  اذکه و  ًاریدتسمو و  ًامیقتسمو 

لالدتسالا اذه  عون  نیبف  ملاع ، وهف  ملعلا  انیف  قلخ  دق  هناحبـس  وه  و  هیطعی ، ءیـشلا ال  دقاف  نأب  ملاع  یلاعت  هللا  نأ  یلع  مهـضعب  لدتـسا   2
. همظنو

نیبو یقطنم ؟ لالدتسا  اذه  لهف  قالخألا ، ملعلا و  اوثرو  دقف  راقعلا  لاملا و  مهنم  اوثری  مل  اّمل  مهنکلو  ءایبنألا  ۀثرو  ءاملعلا  نأ  يورملا   3
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. هعون
: لاقف ینهذلا  دوجولا  توبث  یلع  مهضعب  لدتسا   4

ۀبجوملا و  نیدـضلا . عامتجا  ریاغی  نیـضیقنلا  عامتجا  نأب  انمکحک  ۀلیحتـسملا  ءایـشألا  ضعب  یلع  ًایباجیإ  ًامکح  مکحن  انأ  یف  کـش  ـال  »
نایب عم  ۀیقطنملا  دعاوقلا  یلع  لیلدلا  اذه  مظنت  فیکف  نهذلا » یف  وهف  جراخلا  یف  دوجولا  اذه  نکی  مل  امل  اهعوضوم و  دوجو  یعدتست 

: هلوق نأ  ملعلا  عم  بکرم . وأ  طیسب  هنا  هعون و 
. یئانثتسا سایق  نع  ةرابع  خلا » دوجولا …  اذه  نکی  مل  املو  »

ًاسایق مالکلا  اذه  مظنت  فیکف  هل ، تبثملا  توبث  یعدتسی  ءیـشل  ءیـش  توبث  نأب  ۀبجوملا  ۀیـضقلا  عوضوم  دوجو  موزل  یلع  اولدتـساو   5
. ًایقطنم

قح بحاص  لک   » و قح » یلع  ناک   » هنأل بلغی » ۀیناهربلا ال  ۀجحلا  بحاص   » هلکـشو هعون  نایب  عم  سایق  ةروص  یف  ۀـیتآلا  ایاضقلا  عض   6
تامدقملا فلؤت  فیکف  بلغی » اهبحاصف ال  ۀیناهرب  ۀـجحلا  تناک  اذإ  : » ةروصلا هذـه  یلع  ۀیطرـش  یلوالا  ۀیـضقلا  تناک  اذإ  و  بلغی .» ال 

. ذئنیح سایقلا  نوکی  عون  يأ  نم  اهل و  ۀجیتن  ۀیطرشلا  هذه  لعجتل 
سیل وهف  هناحبـس  هللا  دلاخ  شخی  مل  امل   » نکلو ءاملعلا » هدابع  نم  هللا  یـشخی  امنإ  : » هعون نایب  عم  سایق  ةروص  یف  ۀـیتآلا  ایاضقلا  عض   7

«. ءاملعلا نم 
. عبرألا تاروصحملا  عیمج  جتنی  يذلا  لکشلا  ام   8

. ۀیئزج الإ  جتنی  هلعجی ال  يذلا  ثلاثلا  لکشلا  یف  رسلا  نع  صحفا   9
. ًاجتنم نوکیو  ۀیئزج  هاربک  نوکت  نأ  هیف  زوجی  لکش  يأ  یف   10

. ۀیلک يرخألا  ۀمدقملا  نوکت  نأ  بجی  اذاملف  ۀیئزج  سایقلا  یف  نیتمدقملا  يدحإ  تناک  اذا   11
؟ اذاملو ۀیئزج  يربکلا  نوکت  نأ  زوجی  لهف  ۀبلاس  سایقلا  یف  يرغصلا  تناک  اذإ   12

. ولخ ۀعنام  دیعس » وأ  لهاج  امإ  ناسنإلا   » و ۀیقیقح . لهاج » وأ  ملاع  امإ  ناسنإلا  : » نیتلصفنملا نیذه  نم  ۀجیتنلا  لصحن  فیک   13
امإ بلاطلا   » و ولخ . ۀعنام  ناحتمالا » یف  حجنی  وأ ال  بلاطلا  یعـسی  نأ  امإ  : » ًاجتنم ًاسایق  نیتیتآلا  نیتلـصفنملا  نم  فلؤن  نأ  نکمی  له   14

. عمج ۀعنام  نواهتی » وأ  یعسی  نأ 
ءانثتـسالا سایق  قیرطب  جاتنتـسالا  اذه  قحتـسمب و  سیل  هنأ  هحاحلا  نم  لوؤسملا  جتنتـساف  ًاریثک  بلطلاب  خلأو  صخـش  یلإ  لئاس  ءاج   15

؟ هجرختست فیکف 
سایقلا یف  دـعاوقلا  نم  هتفرع  امل  ًاقبط  ۀـیقطنم  تاـسایق  یلإ  یلا 190 ) ۀحفـص 186  نم   ) لومحملا ضقن  ةدـعاق  یف  نیهاربـلا  عجرا   16

. بکرملا طیسبلا و 
. سایقلا دعاوق  یلع  ضیقنلا  سکع  یف  نیهاربلا  ًاضیأ  قبطت  نأ  لواح   17

، نیتلـصتم نم  یطرـش  سایق  یلإو  ةاواـسملا  ساـیق  یلإ  هعاـجرإ  نکمی  ۀحفـص 186 )  ) ۀـیلکلا ۀـبجوملا  لومحم  ضقن  یلع  ناـهربلا   18
. هرئاظن کلذک  و  کلذ ؟ فیکف 

سمخلا تاعانّصلا  سداسلا : بابلا 

دیهمت

ةراشا
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يأ هتروص ، ۀـهج  نم  هنع  ًاثحب  ناک  سماخلا ) بابلا   ) یف مدـقت  ام  و  نیتهجلا . اتلک  نم  عقی  هنع  ثحبلا  و  ةروصو . ةدام  سایقلل  نأ  مدـقت 
يأ ۀلاحم ، ًاجتنم ال  ناک  ۀقداص  ۀمّلسم  هداوم ) يأ   ) هتامدقم تناک  ۀئیهلل و  یتلا  طورـشلا  بسحب  سایقلا  فلأت  ول  هجو  یلع  هفیلأت ، ۀئیه 

اهقدص نإف  اهقدص  ضرف  ول  هتامدقم  نإف  ۀئیهلا  طورـشب  ظفتحا  اذإ  سایقلا  نأ  کلذ  ینعمو  اهتامدقم . قدصل  ًاعبت  ۀـقداص  هتجیتن  تناک 
. ۀجیتنلا قدص  مزلتسی 

، ۀجیتنلا قدص  مزلتـسی  اهبجومب  یتلا  طورـشلا  نع  ثحبی  امنإ  لب  مأ ال ، اهـسفنأ  یف  ۀـقداص  تامدـقملا  تناک  اذإ  ًامع  كانه  ثحبی  الو 
. تامدقملا قدص  ضرف  ریدقت  یلع 

. هتدام ۀهج  نم  سایقلا  نع  ثحبلا  نم  هب  كاندعو  امب  ءافولا  نآلا  لح  دقو 
میلستلا اهب و  داقتعالا  ۀهج  نم  فلتخت  یه  و  ضعب . عم  اهضعب  اهفیلأت  ۀحص  نع  رظنلا  عطق  عم  اهـسفنأ  یف  هتامدقم  ةداملا  نم  دوصقملاو 

و نوکت . دـق ال  اهب و  ًاقدـصم  ۀـمدقم  عقت  یتلا  ۀیـضقلا  نوکت  دـقف  فلتخت : ـال  ةدـحاو  ساـیقلا  ةروص  تناـک  نإ  و  امهمدـعو ، اهقدـصب 
. یتأیس يذلا  لیصفتلا  یلع  ۀینیقی ، ریغ  نوکت  دق  ۀینیقی و  نوکت  دق  اهب  قدصملا 

ۀباطخلا لدجلا و  ناهربلا و  یلا  سایقلا  مسقنی  اهفیلأت ، ضارغأ  بسحبو  جئاتن ، نم  هیلإ  يدؤت  ام  بسحبو  تامدـقملا ، فالتخا  بسحبو 
. ۀطلاغملا رعشلا و  و 

. اذکه لدجلا …  ۀعانص  ناهربلا . ۀعانص  الثم : لاقیف  سمخلا ، ) تاعانصلا   ) یه اهلامعتسا  وا  ۀسمخلا  ماسقالا  هذه  نع  ثحبلاو 
حالطـصالا بسح  لقف  وا  اهماسقاو . سایقلا  یف  ۀلمعتـسملا  ایاضقلا  عاونا  ۀمدقملا  باب  نم  رکذت  ةدحاو  ةدحاو  اهثحب  یف  لوخدـلا  لبقو 

: لوصف ۀسمخ  یف  تاعانصلا  کلذ  دعب  رکذن  مث  ۀسیقالا .) ئدابم   ) یملعلا

ۀسیقألا ئدابم  یف  ۀمدقملا 

ایاضق یلإ  بلطلا  یف  ءاهتنالا  نم  دب  لب ال  ۀـجحو ، لیلدـب  بلطت  نأ  ۀیـضق  لک  یف  بجی  هنأ ال  سماخلا : بابلا  ریدـصت  یف  انلق  نأ  قبس 
. ۀجحلا ۀماقإو  نایبلا  نع  ۀینغتسم 

هنأ ینعمب  ۀجحلا ، ۀماقإو  نایبلا  نع  ۀینغتسم  اهسفن  دح  یف  نوکت  نأ  امإ  ۀینیقی  ریغ  وأ  ۀینیقی  تناک  ءاوس  ۀسیقألا  داوم  نأ  کلذ  یف  رّسلاو 
تامدقم یلا  اهبلط  یهتنی  نأ  دب  ۀجاتحملا ال  ةریخألا  هذه  مث  نایبلا . یلإ  ۀجاتحم  نوکت  نا  اما  و  ۀجحب ، ۀبولطم  نوکت  نأ  اهنأش  نم  سیل 

، ًادـبأ ملع  یلا  ناسنإلا  یهتنی  ّـالإ  کـلذ  نم  مزلی  هنا  لوقن : وا  ۀـیاهنلا . ریغ  یلا  بلطلا  یف  لسلـستلا  مزل  ـالاو  ناـیبلا  نع  اهـسفنب  ۀینغتـسم 
. کلذ داسف  یلع  دهشی  نادجولا  و  دابآلا . رخآ  یلإ  لهج  یف  یقبیو 

، تانونظمو تاینیقی ، فانـصأ : ۀـینامث  یه  و  ۀـسیقألا .) ئدابم   ) وأ بلاطملا ) ئداـبم   ) یّمـست ناـیبلا  نع  ۀینغتـسملا  تامدـقملا  کـیتاهو 
: لیصفتلاب نالا  اهرکذنو  تالیخمو . تاهبشمو ، تالوبقمو ، تاملسمو ، تایمهوو ، تاروهشمو ،

تانیقیلا . 1

ةراشا

داقتعالا وه  صخألا و  ینعملاب  نیقیلا  و  مزاجلا ، داقتعالا  قلطم  وه  معألا و  ینعملاب  نیقیلا  نیینعم : نیقیلل  نأ  لوـألا  ءزجلا  لوأ  یف  مدـقت 
. دیلقت نع  ضیقنلا ال  لمتحی  يذلا ال  عقاولل  قباطملا 
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. مزج هعم  ناک  نإ  دیلقتلا و  نظلا و ال  بکرملا و ال  لهجلا  لمشی  الف  ریخألا ، ینعملا  اذه  وه  انه  نیقیلاب  دوصقملاو 
وأ لعفلاب  امإ  ٍناث  داقتعا  ۀیضقلا  نومضمب  داقتعالا  یلإ  مضنی  نإ  لوألا ) : ) نیرـصنع نم  موقتی  صخألا  ینعملاب  نیقیلا  نإ  کلذ  حیـضوت 

ینعملاب نیقیلا  يأ  ًامزاج  داقتعالا  نوکل  موقملا  وه  یناثلا  داقتعالا  اذـه  و  هضقن . نکمی  هب ال  دـقتعملا  کلذ  نأ  لعفلا  نم  ۀـبیرقلا  ةوقلاب 
. معألا

نکمی الف  هل  ۀـبجوملا  ۀـصاخلا  هتلع  نع  ًاببـسم  ناک  اذا  کلذـک  نوکی  امنإو  هلاوز . نکمی  یناـثلا ال  داـقتعالا  اذـه  نوکی  نأ  یناـثلا )  ) و
لب هسفنب ، هبجوت  ۀـلع  نع  سیل  هنأل  هلاوز  نکمی  داقتعالا  اذـه  ناف  ناث  داقتعا  هعم  ناک  نا  هنأل  دـیلقتلا  نع  قرتفی  اذـهبو  اهنع . هکاـکفنا 

. رمألا سفن  یف  ۀبجاو  لوألل  یناثلا  داقتعالا  ۀنراقم  نوکت  الف  هلاوز ، ضرف  نکمیف  هلوقب  ًانامیإو  هب  ۀقث  ریغلل  ۀیعبتلا  ۀهج  نم  وه  امنإ 
ۀیرظنو ۀیهیدب ، یلإ  ۀینیقیلا  ۀیـضقلا  مسقنت  بسکلا …  یلإ  جاتحی  ًابئاغ  وأ  لقعلا  يدل  ًارـضاح  هنوک  نم  داقتعالا  ببـس  فالتخا  لجألو 

، تاـیلوا ءارقتــسالا : مـکحب  عاوـنأ  ۀتــس  یلع  یه  و  تاـینیقیلا ، لوـصأ  یه  نذإ  تایهیدـبلاف  تایهیدـبلا ، یلإ  ۀــلاحم  ـال  یهتنت  ۀــیبسک 
تایرطفو تایسدحو ، تارتاوتمو ، تایبرجتو ، تادهاشمو ،

تایلوألا  1

 )( امهنیب ۀبـسنلا  یلا  سفنلا  هجوت  عم  نیفرطلا  روصت  نوکی  نأب  اهتاذ ، نع  جراخ  ببـس  نودب  يأ  اهتاذـل ، لقعلا  اهب  قّدـصی  ایاضق  یهو 
دنع ًاروف  اهب  قیدصتلا  هل  عقو  اهتقیقح  یلع  نیفرطلا  ۀیضقلا  دودح  روصتی  نأ  لقعلل  عقو  املکف  ۀیـضقلا ، قدصب  مزجلا  مکحلا و  یف  ًایفاک 

«. ناعمتجی ناضیقنلا ال   » و ءزجلا » نم  مظعأ  لکلا   » انلوق لثم  اذه  و  اهل . ًاهجوتم  نوکی  ام 
دنع یفخ  وه  ام  اهنمو  نیمدقتملا ، نیلاثملاک  ًاعیمج  مهل  ًالـصاح  دودحلا  روصت  نوکی  ذإ  عیمجلا  دنع  یلج  وه  ام  اهنم  تایلوألا )  ) هذـهو

. مزاجلا داقتعالا  یلإ  لقعلا  رداب  سابتلالا  لاز  ام  یتمو  دودحلا ، روصت  یف  سابتلالا  عوقول  ضعب 
. هحاضیإ یلع  یکذلا  بلاطلا  ۀهابنب  نینیعتسم  کلذ  یلع  ًاقیقد  ًالاثم  انه  نورکاذ  نحنو 

: لاقف دوجولا ، ) هل  ءیش  هنأ   ) هانعم نأ  روصتی  ذإ  دوجوم ، ینعم  هیلع  هبتشا  نیثحابلا  ضعب  نإف  دوجوم » دوجولا   » مهلوق وه  و 
 … ثلاث دوجو  هل  نوکی  نأ  مزلیف  دوجوم ، اضیأ  رخآلا  اذـه  و  رخآ ، دوجو  دوجولل  ناکل  ّالإو  دوجوم ، هنأب  دوجولا  یلع  مکحلا  حـصی  ال 

. ۀیهاملا ۀلاصأ  یلإ  بهذو  دوجولا  ۀلاصأ  لئاقلا  اذه  رکنأ  هلجألو  ۀیاهنلا . ریغ  یلإ  لسلستیف  اذکهو ،
. لوالا نم  عساو  رخآ  ینعم  دوجوم  ظفلل  حضتی  دق  هنإف  دوجوم )  ) ینعم نع  ۀلفغ  نع  ءیشان  معزلا  اذه  نإ  لوقن : نکلو 

ال ًادوجو ، هنوک  هنیعب  وه  ًادوجوم  هنوکل  لب  هیلع  ًادئاز  دوجولا  نوکی  ام ال  وه  و  ًایناث ، ینعم  لمشیو  هلمـشی  يذلا  كرتشملا  ینعملا  وه  و 
: ًالثم لاقی  هنإف  هیلع . دـئاز  رخآ  دوجو  ۀـفاضإب  ـال  دوجولا  تاذ  میمـص  نم  ًاـعزتنم  دوجوم  ینعم  نوکی  نأـب  کـلذ  و  رخآ ، ًادوجو  هل  نأ 

: اضیا لاقیو  ناسنإلا ، یلإ  دوجولا  ۀفاضإب  نکلو  حیحص ، وه  دوجوم و  ناسنإلا 
. دوجوم دوجولا 

: لاقی امک  هیلع . دوجوملا  قدصب  قحأ  وه  و  هیلإ ، ناث  دوجو  ۀفاضإب  هسفنب ال  نکلو  ًاضیأ ، حیحص  وه  و 
: لاقیو هیلإ . ضایبلا  ۀفاضإب  ضیبأ  مسجلا 

ضایبلا ۀـفاضإ  طسوتب  ضیبأ  راص  يذـلا  مسجلا  یلع  هقدـص  نم  یلوأ  هیلع  ضیبألا  قدـصو  رخآ ، ضایب  هسفنب ال  هنکلو  ضیبأ ، ضایبلا 
. هیلإ

ۀملک کلذکو   ) ضیبأ ۀملک  نوکتف  اهیلإ . اهنع  جراخ  ءیـش  ۀفاضإ  نم  ًالدب  ۀفـصتملا  تاذلا  سفن  نم  ًاعزتنم  قتـشملا  نوکی  اذـه  یلعو 
سفن یه  یتلا  تاذـلا  سفن  نم  ًاعزتنم  ناک  اممو  اهنع  جراخلا  أدـبملاب  تاذـلا  فاصتا  نم  ًاعزتنم  ناک  امم  معأ  اهانعم  اهوحنو ) دوجوم 

. أدبملا
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نم هیلع  دوجوملا  قدص  یف  یلوأ  هاری  لب  دوجولا ، یلع  اهلمح  ۀحص  یف  ددرتی  ال  دوجوم )  ) ۀملک ینعم  لقعلل  حضتاو  سابتلالا  لاز  اذإف 
نم یه  لب  ناهربلا ، یلإ  دوجوم ) دوجولا   ) یه ۀیضقلا و  هذه  لثم  جاتحت  و ال  ضایبلا . یلع  ضیبألا  لمح  ۀحـص  یف  ددرتی  مل  امک  هریغ ،
ملع لئاسم  نم  ریثک  اهیلع  ینتبیو  ۀیفسلفلا  ثحابملا  قدأ  نم  تراصو  دوجوم  ینعم  روصت  لبق  لقعلل  ۀحـضاو  ریغ  تدب  نإ  و  تایلوألا ،

. ۀقیقدلا ۀفسلفلا 

تادهاشملا  2

: لیق اذلو  ۀبسنلا ، عم  نیفرطلا  روصت  اهیف  یفکی  و ال  سحلا ، ۀطساوب  لقعلا  اهب  مکحی  یتلا  ایاضقلا  یه  و  تاسوسحملا ، )  ) ًاضیأ یمـستو 
. ًاملع دقف  دقف  ًاسح  دقف  نم 

( تایسح  ) یمست هتطساوب  ۀنقیتملا  ایاضقلا  و  سمللا . مشلا و  قوذلا و  عمسلا و  رصبلا و  عاونأ  ۀسمخ  وه  و  رهاظ ) : ) نیمـسق یلع  سحلاو 
ایاضقلا و  نطاب ، )  ) سحو اذکهو . ۀحئارلا …  ۀـبیط  ةدرولا  هذـه  ةولح و  ةرمثلا  هذـه  ةراح و  رانلا  هذـه  ۀئیـضم و  سمـشلا  نأب  مکحلاک 

. کلذ وحن  ًاشطعو … و  ًاعوجو  ةذلو  ًاملأ  ًافوخو و  ةرکف  انل  ناب  ملعلاک  تاینادجو ، )  ) یمست هتطساوب  ۀنقیتملا 

تایبرجتلا  3

نأ بجوی  ام  ةدـهاشملا  ررکتب  لصحیف  انـساسحإ ، یف  انم  ةدـهاشملا  ررکت  ۀطـساوب  لقعلا  اهب  مکحی  یتلا  اـیاضقلا  یه  و  تاـبرجملا ، وأ 
عاونأ برجن  ام  دـنع  ریخالا  لاثملا  یفف  ةرارحلاب ، ددـمتی  مسجلا  نإ  و  ةراح ، ران  لک  نأب  مکحلاک  هیف ، کش  ـال  مکح  سفنلا  یف  خـسری 
ةرارح ۀجرد  عافترا  نأب  ًاتاب  َامزج  مزجن  انإف  ةرارحلاب  ددمتت  اهدجنو  ةددـعتم  تارم  اهریغ  رجحو و  ساحنو  دـیدح  نم  ۀـفلتخملا  مسجلا 

عون نم  بطلا  ءایمیکلا و  ۀـیعیبطلا و  مولعلا  لئاسم  رثکأو  هیف . صلقتلا  رثؤی  اهطوبه  نأ  امک  همجح ، یف  ددـمتلا  رثؤت  نأ  اهنأش  نم  مسجلا 
. تابرجملا

یف و  مکحلاب . عطقلا  دیفی  هنأ  یناثلا  ءزجلا  یف  هنع  انلق  يذلا  لیلعتلا  یلع  ینبملا  صقانلا  ءارقتسالا  عون  نم  تایبرجتلا  یف  جاتنتسالا  اذهو 
تافتلا ریغ  نم  هریکفتو  هسفن  ۀلیخد  یف  ناسنإلا  امهلمعتسی  ینارتقاو  یئانثتسا  نییفخ : نیسایق  یلع  دمتعی  یعطقلا  مکحلا  اذه  نإ  ۀقیقحلا 

. ًابلاغ
: اذکه یئانثتسالا  سایقلاو 

( ةدهاشملاب  ) امئاد لصح  دق  هنکلو  امئاد . لصح  امل  هبجوت  ۀلعل  ایقافتا ال  رثألا  اذه  لوصح  ناک  ول 
. هبجوت ۀلعل  لب  ًایقافتا  سیل  رثألا  اذه  لوصح  … 

: اذکه ینارتقالا  سایقلاو 
اهنع هفلخت  عنتمی  ۀلعل  لولعم  لک  ۀیلوأ ) ۀیهیدب   ) يربکلا ۀلعل  لولعم  رثألا  اذه  لوصح  قباسلا ) سایقلا  ۀجیتن  سفن   ) يرغصلا

هتلع نع  هفلخت  عنتمی  رثألا  اذه  لوألا ) لکشلا  نم  جتنی  …  )
تادهاشملا ۀیلوألا و  ایاضقلا  یلا  تابرجملا  ایاضقلا  یف  مکحلا  عجرف  ینارتقالا ، يربک  اذـک  و  ناتیهیدـب ، یئانثتـسالل  ناتمدـقملا  ناتاهو 

. ۀیاهنلا یف 
یلع ۀینبملا  سانلا  داوس  ماکحأ  نم  ًاریثک  نإف  عقاولل ، ًاقباطم  ًاینیقی  ًامکح  مزلتـست  ۀـبرجت  لک  نأ  مالکلا  اذـه  نم  ینعن  انأ ال  یفخی  مث ال 
. تاذلاب ام  ناکم  ضرعلاب  ام  نوذخای  وأ  ۀمات ، ۀلع  ۀصقان  ۀلع  ناک  ام  وأ  ۀلع ، ۀلعب  سیل  ام  نوبسحی  ذإ  اهیف ، مهأطخ  فشکنی  مهبراجت 
هنأل مدقتملا ، یئانثتسالا  سایقلل  ۀیناثلا  ۀمدقملا  قدصل  یفکت  هجو  یلع  ۀقیقد  نوکت  مهبراجت ال  یف  ءایشألل  مهتظحالم  نأ  مهأطخ  رـسو 

روصقل وا  ۀـلفغ  وا  لهجل  اما  ۀـیمئاد  اهبـسح  تاقافتا  یلع  ادامتعا  یمئاد  هنأ  برجملا  نظف  ًایمئاد  سیل  عقاولا  یف  رثألا  لوصح  نوکی  دـق 
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ًادامتعا یمئاد  هنأ  برجملا  نظف  ایمئاد  سیل  عقاولا  یف  رثالا  لوصح  نوکی  دق  هنأل  مدـقتملا ، یئانثتـسالا  سایقلل  ۀـیناثلا  ۀـمدقملا  قدـصل 
اهیف ظحالی  مل  ثداوحلا و  نم  ۀـلمج  لمهأف  مکحلا ، یف  عرـست  وا  كاردإ  روصقل  وأ  ۀـلفغ  وأ  لـهجل  اـمإ  ۀـیمئاد  اهبـسح  تاـقافتا  یلع 
ۀلعلا نا  ۀقیقحلا  یف  و  ۀلع ، هضرف  ام  عم  رثالا  لوصح  دجو  ۀلیلق  ثداوح  ظحالی  نأب  ةرصاق  ثداوحلل  هتظحالم  نوکت  دق  و  رثالا . فلخت 

. ًالوأ هدقتعا  ام  ریغ  دجول  هبرجی  امیف  ریغ  ۀبرجتلا و  یف  رّمتسا  ول  و  اهیف . رثآلا  فلختی  مل  اذلف  ثداوحلا  کلت  یف  هلوصح  قفتا  رخآ  ءیش 
نأ أطخ  مکحیف  ءاملا ، بشخلا و  یف  ۀیـصاخ  کلذ  نأ  دقتعیف  ةررکتم ، ثداوح  ةدع  یف  ءاملا  یلع  وفطی  بشخلا  ناسنإلا  برجی  دق  ًالثم 

. ءاملا یلع  وفطی  بشخ  لک 
هناف ال ءاملا ، طسو  یلإ  وا  رعقلا  یلإ  بسری  دق  لب  بذعلا ، ءاملا  یف  وفطی  هنأ ال  دـجول  نزولا  لیقثلا  بشخلا  عاونأ  ضعب  بّرج  ول  هنکلو 

. لوالا هداقتعا  لوزی  ذئنیح  کش 
هل لصحل  ضعبب ، اهـضعب  نزو  ساقو  ۀـقدب  لئاسولا  ماسجألا و  نزوو  هتظحالم  یف  ققدو  بشخلا ، ریغ  ماسجأ  ةدـع  یف  ۀـبرجتلا  ّریغ  ولو 

وفطی دـماجلا  مسجلا  نأ  یه  ۀـماع  ةدـعاق  هل  لصحتو  ءاملا . نم  ًانزو  فخأ  بشخلا  نأ  ءاملا  یلع  بشخلا  وفط  یف  ۀـلعلا  نأب  رخآ  مکح 
یف بسری  ًالثم  دـیدحلاف  نزولا  یف  هاواس  اذا  هطـسو  یلإو  ًانزو ، لقثأ  ناک  اذإ  رعقلا  یلإ  بسریو  هنم ، ًاـنزو  فخأ  ناـک  اذإ  لـئاسلا  یلع 

. هنم ًانزو  فخأ  هنأل  قبئزلا  یف  وفطیو  ءاملا ،

تارتاوتملا  4

یلع مهؤطاوت  عنتمی  ۀـعامج  رابخأ  ۀطـساوب  کلذ  و  عطاقلا . مزجلا  لصحیو  کـشلا  هعم  لوزی  ًانوکـس  سفنلا  اـهیلإ  نکـست  اـیاضق  یهو 
یبنلا یلع  میرکلا  نآرقلا  لوزنبو  اهدـهاشن  مل  یتلا  ۀـیئانلا  نادـلبلا  دوجوب  اـنملعک  ۀـثداحلا ، )(  مهف  یف  مهأـطخ  قاـفتا  عنتمیو  بذـکلا 

. صاخشألا وأ  ۀفلاسلا  ممألا  ضعب  دوجوبو 
. نیعم ددع  یف  رتاوتلا  لوصحل  نیربخملا  ددع  رصح  ضعبو 

طبتری و ال  عیمجلا . أطخ  عانتماو  بذـکلا  یلع  ؤطاوتلا  عانتما  ملعی  ام  دـنع  تاداهـشلا  نم  نیقیلا  لوصح  وه  امنإ  رادـملا  نإف  أـطخ ، وه  و 
. ناصقنلا ةدایزلا و  هیف  رثؤت  نیربخملا  نم  صوصخم  ددعب  نیقیلا 

تایسدحلا  5

ةرهزو رمقلا  نأب  انمکح  لثم  اهنومـضمب ، نهذـلا  نعذـیو  کشلا  هعم  لوزی  ًادـج  يوق  سفنلا  نم  سدـح  اـهب  مکحلا  أدـبم  اـیاضق  یهو 
نم ۀعـشألا  ساکعنا  یهاضی  ضرألا  یلإ  اهرون  عاعـش  ساکعنا  نإ  و  سمـشلا ، رون  نم  اهرون  دافتـسم  ةرایـسلا  بکاوکلا  رئاسو  دراـطعو 

انمکحکو ًادعبو . ًابرق  سمشلا  نم  اهتبـسن  فالتخا  دنع  اهلکـشت  فالتخا  سدحلا  وأ  مکحلا  اذه  أشنمو  اهلباقت . یتلا  ماسجألا  یلإ  ةآرملا 
نم تبرق  املک  جـیردتلاب  رهظت  مث  اـهیلاعا  اـهنم  ودـبی  اـم  لوأ  رحبلا  یف  ًـالثم  نفـسلا  ةدـهاشمل  کـلذ  و  ةرکلا ، ۀـئیه  یلع  ضرـألا  نأـب 

تارایـسلا هذه  عاضوأ  فالتخا  ةدهاشمل  اهل  سمـشلا  ۀیبذاجو  سمـشلا  لوح  تارایـسلا  نارودب  ًاثیدح  ۀئیهلا  ءاملع  مکحکو  ءیطاشلا .
. کلذب سدحلا  ریثی  هجو  یلع  انیلإ ، سمشلا و  یلإ  ۀبسنلاب 

: ًالثم سایقلا  یف  لاقی  هنإف  یفخلا ، سایقلا  ۀنراقمو  ةدهاشملا  ررکت  ینعأ  نیروکذملا ، نیرمألا  یف  تابرجملا  يرجم  ۀیراج  تایسدحلاو 
و نمزلا . لوط  یلع  دحاو  طمن  یلع  رمتـسا  امل  سمـشلا  يوس  جراخ  رمأب  وأ  قافتالاب  ناک  ول  رمقلا  رون  یف  فالتخالا  نم  دهاشملا  اذـه 

. هیلع سمشلا  ۀعشأ  ساکعنا  هببس  نأ  نهذلا  سدحیف  فالتخالا ، نم  ةروصلا  هذه  یلع  ناک  امل 
ًادحاو ال ًاسایق  اهل  ناف  تابرجملا  کلذک  سیل  و  دراوملا ، فالتخاب  اهتایهام  یف  للعلا  فالتخاب  فلتخی  سدحلل  نراقملا  سایقلا  اذـهو 

. دراوملا فالتخاب  فلتخت  ۀهجلا ال  هذه  و  طقف . ًاببس  هنوک  ۀهج  نم  ّالإ  ۀیهاملا  مولعم  ریغ  اهیف  ببسلا  نأل  فلتخی ،
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يذلا ءیشلا  یف  دوجوم  ببسلا  اذه  نإ  ام و  ببـس  دوجوب  اهیف  مکحی  امنإ  تابرجملا  نأ  تایـسدحلا  تابرجملا و  نیب  قرفلا  نأل  کلذو 
هنأ ببسلا  ۀیهام  نییعتب  اهیف  مکحی  کلذ  یلإ  ۀفاضإلاب  اهنإف  تایسدحلا  یف  امأ  ببـسلا . ۀیهامل  نییعت  ریغ  نم  ًامئاد  ةرهاظلا  هذه  هل  قفتت 

تایـسدحلا اوـقحلأ  اذـلو  ببـسلا ، ۀـیهامب  سدـحلا  یه  ۀـفاضإلا  و  ۀـفاضإ ، عـم  تاـبرجم  تایـسدحلا  نإ  ۀـقیقحلا  یف  و  وـه . ءیـش  يأ 
. تابرجملاب

یف ۀیهاملا و  مولعم  ریغ  ۀیببـسلا  مولعم  تابرجملا  یف  ببـسلا  نإ  : » تاراشإلا حرـش  یف  یـسوطلا  نیدـلا  ریـصن  اجاوخ  میظعلا  خیـشلا  لاق 
«. نیهجولاب مولعم  تایسدحلا 

. اهیف کشلا  هنکمی  اهیلع و ال  ناهربلا  ۀماقإ  هنکمی  دـق ال  ةریثک  ایاضق  سدـحلا  قیرط  یلع  سنجلا  اذـه  نم  هل  لصحی  مولعلا  سرام  نمو 
كولـس هسفنب  بلاطلا  عاطتـسا  نإف  اهکلـس . یتلا  قیرطلا  یلإ  بلاطلا  دـشری  نأ  ّالإ  نیقلتلا  میلعتلاب و  اهیف  هریغ  كرـشی  نأ  هعـسی  امک ال 

داقتعالا یلإ  هیضفی  دق  قیرطلا 
. سدحلا یلا  قیرطلا  سفن  دحاجلل  لصحی  مل  ام 

نقیتمللو ۀـبرجتلا  نم  برجملل  لصح  ام  بلاطلل  لصحی  مل  ام  نیقلتلا  ةرکاذـملاب و  اهتابثإ  نکمی  ـال  تارتاوتملا  تاـبرجملا و  کلذـکو 
کلذک سیل  و  تایهیدبلا . ماسقأ  نم  اهلک  تناک  نإ  تارتاوتملا و  تابرجملا و  تایسدحلا و  یف  سانلا  فلتخی  اذهلو  رتاوتلا . نم  ربخلاب 

. اهرکذ یتآلا  تایرطفلا  اهلثمو  ساوحلا . یحیحص  اوناک  نم  دنع  تاسوسحملا  کلذک  و  ءاوس ، عرش  اهب  نیقیلا  یف  سانلا  نإف  تایلوألا 

تایرطفلا  6

طسولا اذه  نأ  ّالإ  طسو ، نم  اهل  دب  لب ال  تایلوألاک ، اهیفرط  روصت  درجمب  اهب  قدصی  لقعلا ال  نأ  يأ  اهعم ، اهتاسایق  یتلا  ایاضقلا  یهو 
. هعم طسولا  روضحل  هب  قیدصتلا  رضح  نهذلا  یف  بولطملا  رضحأ  املکف  رکفو ، بلط  یلإ  جاتحی  یتح  نهذلا  نع  بهذی  امم  سیل 
ۀعبرا یلاو  هیلإ  ةرشعلا  تمسقنا  دق  ددع  نینثألا  نأل  طسوب ، مولعم ، هنأ  الإ  یهیدب  مکح  اذه  نإف  ةرـشعلا ، سمخ  نینثألا  نأب  انمکح  لثم 

نانثالاف ددـعلا ، کلذ  سمخ  وهف  هیواسی  اهنم  لک  يرخأ  ماسقأ  ۀـعبرأ  یلإو  هیلإ  ددـع  مسقنی  ام  لکو  هیواـسی ، اـهنم  لـک  يرخأ  ماـسقأ 
، رخآ یلإ  ددع  ۀبـسن  لک  یف  يرجی  سایقلا  اذه  لثمو  رظنو . بسک  یلإ  جاتحی  نهذـلا ال  یف  رـضاح  سایقلا  اذـه  لثمو  ةرـشعلا . سمخ 

ةداع ببسب  وأ  اهتدایزو ، دادعألا  ۀلق  ببسب  اهمدعو  بولطملا  یلإ  نهذلا  ةردابم  ۀعرس  یف  ضعب  نع  اهـضعب  فلتخی  بسنلا  هذه  نأ  ریغ 
نأ عم  یلإ 26 ، ۀبسن 13  نیبو  یلإ 4  ۀبـسن 2  نیب  نهذلا  لاقتنا  ۀعرـس  یف  ًاحـضاو  قرفلا  يرت  کنإف  همدـعو . اهیف  رکفتلا  یلع  ناسنألا 

. اذکهو عبرلا …  یه  ةدحاو  ۀبسنلا  نأ  عم  یلإ 68  ۀبسن 17  نیبو  یلإ 12  ۀبسن 3  نیب  وأ  فصنلا . یه  ةدحاو و  ۀبسنلا 

تانیرمت

. سانلا اهتفرعم  یف  فلتخی  نأ  زوجی  اهنم  مسق  يأو  سانلا ، عیمج  اهتفرعم  یف  كرتشی  تسلا  تایهیدبلا  نم  مسق  يأ  نّیب   1
(. لوألا ءزجلا  یف  یهیدبلا  ثحب  عجار  ( ؟ اذاملو سانلا ؟ ضعب  هلهجی  نأ  ءیشلا  ۀهادب  یف  رضی  له   2

ببـس يأ  یلإ  تسلا  تایهیدـبلا  نم  مسق  لک  ۀـجاح  نّیبو  یهیدـبلا . ۀـفرعمل  هجوتلا  بابـسأ  نم  لوألا  ءزجلا  یف  هانرکذ  ام  یلإ  عجرا   3
. لودج یف  کلذ  عض  اهنم .

: یهو ۀتسلا  ماسقألا  يأ  نم  هنأ  ۀیتآلا  ۀلثمألا  نم  لاثم  لک  نیع   4
. ۀلع لولعم  لکل  نا  أ 

. ۀلعلا نع  لولعملا  فلختی  ب ال 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 1041 

http://www.ghaemiyeh.com


. ۀلعلا یلع  لولعملا  مدقت  لیحتسی  ج 
. هسفن یلع  ءیشلا  مدقت  لیحتسی  د 

. ناعمتجی نادضلا ال  ه 
. فورظملا نم  عسوأ  فرظلا  و 

. مالسإلا یف  ۀبجاو  ةالصلا  ز 
. انتحت ضرالا  انقوف و  ءامسلا  ح 

. موزلملا یفتنا  مزاللا  یفتنا  اذإ  ط 
. نییواستمب مسقنت  ۀثالثلا ال  ي 

. معأ هنوک  زاوجل  مزاللا  ءافتنا  هنم  مزلی  موزلملا ال  ءافتنا  ای 
. نایواستم نییواستملا  اضیقن  بی 

؟ وه تایهیدبلا  يأ  نمف  یهیدب  لوألا  لکشلا  جاتنإ  نإ  نویقطنملا  لوقی   5
يأ نم  اهنأ  نیبف  اهضعب ، رکذن  تایهیدبلا  اهنومسی  ۀلهو  لوألا  لقعلا  اهکردی  ۀطیسب  ئدابم  یلع  مهنیهارب  عیمج  تایضایرلا  ءاملع  ینب   6

: یهو تسلا  تایهیدبلا  ماسقأ 
. ۀیواستم جئاتنلا  تناک  ۀیواستم  يرخأ  یلإ  ۀیواستم  ءایشأ  انفضأ  اذإ  أ 

. ۀیواستم یقاوبلا  تناک  ۀیواستم  يرخأ  نم  ۀیواستم  ءایشأ  انحرط  اذا  ب 
لاثمأ ۀـثالثل  ًایواسم  امهدـحأ  لاثمأ  ۀـثالث  ناک  نییواستم  نائیـش  ناک  نإف  ۀـیواستم ، نوکت  ۀـیواستملا  ءایـشالل  ةدـحاولا  تاـفعاضملا  ج 

. رخآلا
. ۀیواستم عیمجلا  یف  ءازجألا  هذه  تناک  ۀیواستم  ءازجأ  نم  دحاو  ددع  یلإ  ۀیواستملا  ءایشألا  نم  لک  مسقنا  اذا  د 

. ۀیواستم یهف  ًامات  ًاقابطنا  رخآلا  یلع  اهنم  لک  قبطنی  نأ  نکمی  یتلا  ءایشألا  ه 
( ۀیضایرلا تایهیدبلا  هذه  ضعب  حیضوت  دجت  ءزجلا 2 ) یف   ) عبارلا بابلا  رخآ  ۀیقطنملا  ۀیهیدبلا  ثحب  عجار  )

تانونظملا . 2

یف داقتعالا  وه  هلامعتـسا  دراوم  عبتت  بسح  ۀـغل  هنم  موهفملا  نإف  انه  نییقطنملا  حالطـصا  نم  معأ  ۀـغللا  یف  نظلا  و  نظلا .)  ) نم ةذوخأم 
هتلع یلإ  دنتـسم  ریغ  نکلو  عـقاولل  ًاـقباطم  ًاـمزاج  ًاداـقتعا  ناـک  ءاوـس  ناـهرب ، وأ  لـیلد  وأ  ةدـهاشم  نود  نم  نـیمخت  وأ  سدـحب  بئاـغ 
دحأ هیف  حجری  ام  ینعمب  مزاج  ریغ  ًاداقتعا  ناک  وأ  بکرملا ، لهجلا  وه  عقاولل و  قباطم  ریغ  ًامزاج  ًاداقتعا  ناک  وأ  ریغلل ، ًادیلقت  داقتعالاک 

. رخآلا فرطلا  زیوجت  عم  تابثإلا  وأ  یفنلا  ۀیضقلا  یفرط 
. معألا ینعملاب  نیقیلل  لباقملا  نییقطنملا  حالطصاب  صخألا  ینعملاب  نظلا  قواسی  وه  و 

فرطلا زیوجت  عم  تاـبثإلا  وأ  یفنلا  ۀیـضقلا  یفرط  دـحأ  حـیجرت  وه  و  طـقف ، ریخـألا  ینعملا  وه  ۀـقطانملا  حالطـصاب  هب  دوصقملا  نظلاو 
. رخآلا

. صخألا ینعملاب  نظلا  وه  و 
وأ ّیلع ، ملکتی  وهف  يودـع  ّراسی  نالف  الثم : لاقی  امک  هضیقن ، زیوجت  عم  نظلا  بلاغل  ًاعابتا  اهب  قدـصی  ایاضق  یه  اذـه  یلع  تانونظملاف 

. صقنلا بکرم  هیفف  هحراوج  دحأ  یف  ۀقلخلا  صقان  نالف  وأ  لفاس . وهف  هل  لمع  نالف ال 
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تاروهشملا  3

ةراشا

. اضیا تاعیاذلا )  ) یمستو تاروهشملا 
: نیینعم یلع  یه  و  ۀصاخ . ۀفئاط  وا  مهرثکأ  وأ  ءالقعلا  عیمج  دنع  اهب  قیدصتلا  عاذو  سانلا  نیب  ترهتشا  ایاضق  یهو 

ۀیلوا اهنوک  اهب  داقتعالا  یلا  وعدی  يذلا  ناک  نإ  و  ۀفاک ، ءالقعلا  ءارا  اهب  داقتعالا  یلع  تقباطت  یتلا  یه  و  معالا ، ینعملاب  تاروهشملا   1
تایرطفلا تایلوألا و  لثم  لمشتو  ۀیتالا  صخألا  ینعملاب  تاروهشملا  لمشتف  اهیلع . ءارالا  قباطت  ءارو  عقاو  اهل  اهسفن و  ّدح  یف  ۀیرورض 

. ۀیهیدبلا تاینیقیلا  مسق  نم  یه  یتلا 
. يرخأ ۀهج  نم  تاروهشملا  یف  و  ۀهج ، نم  تاینیقیلا  یف  ءزجلا ) نم  مظعأ  ّلکلا   ) مهلوق لثم  ةدحاولا  ۀیضقلا  لخدت  دقف  اذه  یلعو 

یف اهل  ةدـمع  یتلا ال  ایاضقلا  اهنال  اهیلع ، ةرهـشلا  فصو  قدـصب  قحأ  یه  و  ۀفرـصلا ، تاروهـشملا  وا  صخألا  ینعملاـب  تاروهـشملا   2
. ضرغل ناویحلا ال  ءاذیا  ناجهتساو  مرحلا  نع  بذلا  بوجوکو  ملظلا ، حبقو  لدعلا  نسحک  اهب ، فارتعالا  مومعو  ةرهشلا  الإ  قیدصتلا 

بابـسا هل  لصحت  مل  همهوو و  هسَّحو  درجملا  هلقعو  ناسنالا  یّلخ  ولف  کلذ ، اهعقاو  لب  اهیلع ، ءارآلا  قباطت  ءارو  اـیاضقلا  هذـهل  عقاو  ـالف 
حدـمی هسفنب  هنأ  کلذ  یفانی  و ال  ءیـشب . اهیف  همه  وا  هّسح  وا  هلقع  یـضقی  ایاضقلا و ال  هذـهب  مکح  هل  لـصحی  ـال  هناـف  ۀـیتالا ، ةرهـشلا 

ول هناف  مدقت  امک  ءزجلا  نم  مظعأ  لکلا  نأب  همکح  لاح  کلذک  سیل  و  اهیلع . ءارآلا  قباطتب  مکحلا  ریغ  اذـه  نکلو  ملاظلا  مذـیو  لداعلا 
ربتعملا نأ  ًامزاج  ًاقیدصت  دیفت  اهنم  الک  نأ  عم  تاینیقیلا  تاروهـشملا و  نیب  قرفلا  نوکیف  اذـه  یلع  و  مکحلا . اذـه  هل  ناک  هسفنو  یّلخ 

، اهیلع ءارآلا  قفاوتل  اهتقباطم  تاروهشملا  یف  ربتعملا  و  نیقیلا ، قحلاب و  هنع  ربعملا  رمألا  سفنو  عقاولا  هیلع  امل  ۀقباطم  اهنوک  تاینیقیلا  یف 
. ًاحیضوت ینعملا  اذه  دیزی  ام  یتایسو  کلذ . ریغ  اهل  عقاو  ذا ال 

. قداصلا وه  بذاکلا  لباقمو  رثکألا . وأ  ۀفاکلا  هرکنی  يذلا  وه  عینشلا و  هلباقی  يذلا  لب  بذاکلا ، وه  روهشملل  لباقملا  سیل  کلذلو 

تاروهشملا ماسقا 

ةراشا

عاـنتما ةرهـشک  موق  دـنع  ةروهـشملا  یه  ةدودـحم و  نوکت  دـق  و  عیمجلا ، دـنع  ةروهـشملا  یه  ۀـقلطم و  نوکت  دـق  تاروهـشملا  نا  ملعا 
 )(. نیملکتملا دنع  لسلستلا 

: یلی امک  اهرثکأ  ّدع  نکمی  ءارقتسالا  بسح  یه  و  ةرهشلا . بابسأ  فالتخا  بسحب  ماسقا  ۀلمج  یلا  ًاضیأ  مسقنتو 

لوبقلا تابجاولا   1

تایرطفلا تایلوالاک و  ءالقعلا  عیمج  اهب  فارتعالا  یلع  کـلذ  لـجا  نم  قباـطتیف  ًاـیلج ، ًاـقح  اـهنوک  اهترهـش  یف  ببـسلا  ناـک  اـم  یهو 
. اهب فارتعالا  مومع  ۀهج  نم  مدقت ، امک  معألا  ینعملا  بسحب  تاروهشملاب  یمست  یتلا  یه  و  امهوحنو .

ۀیحالصلا تابیدأتلا   2

ظفح اهب  نأ  رابتعاب  اهب  مکحلل  ۀـماعلا  ۀحلـصملا  ءاضق  لجأ  نم  ءارآلا  اـهیلع  قباـطت  اـم  یه  و  ةدومحملا . ءارـآلا  تادومحملا و  یمـستو 
هلعاف نأ  ملظلا  حـبق  ینعمو  ءالقعلا ، يدـل  حودـمم  هلعاف  نأ  لدـعلا  نسح  ینعمو  ملظلا . حـبقو  لدـعلا  نسح  ۀیـضقک  عونلا ، ءاقبو  ماظنلا 
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: لوقنف نایبلا ، حیضوتلا و  یلا  جاتحی  اذه  و  مهیدل . مومذم 
حدملا هبتارم  لقاو  هئازج ، یلا  کلذ  هوعدیف  هنع ، اضرلا  هسفن  یف  ریثی  هناف  ۀیصخشلا  هتحلصم  مئالی  لعفب  دحأ  هیلا  سحأ  اذإ  ناسنالا  نإ 

، ماقتنالا هنم و  یفشتلا  یلا  کلذ  هوعدیف  هیلع ، طخسلا  هسفن  یف  ریثی  هناف  ۀیصخشلا  هتحلصم  مئالی  لعفب ال  دحأ  هیلا  ءاسأ  اذإ  و  هلعف . یلع 
. هلعف یلع  هّمذ  هبتارم  لقاو 

کلذ هوعدی  هناف  یناسنالا ، عونلا  ءاقبو  یعامتجالا  ماظنلا  ظفح  نم  ۀماعلا  ۀحلصملا  مئالی  لعفب  دحأ  نسحأ  اذإ  عنصی  ناسنالا  کلذک  و 
لوصح ۀـیاغل  ءازجلا  کلذ  امناو  حداملا ، صخـشل  عفنلاب  دوعی  لـعفلا  کـلذ  نکی  مل  نإ  و  هیلع ، ینثیو  هحدـمی  لـقألا  یلع  هئازج و  یلا 

یلا هوعدی  کلذ  نإف  عونلا ، ءاقبو  ماظنلاب  ّلخیو  ۀماعلا  ۀحلـصملا  مئالی  لعفب ال  دحأ  ءاسأ  اذإ  و  هجوب . هلانت  یتلا  ۀـماعلا  ۀحلـصملا  کلت 
هلانی یتلا  ۀماعلا  ةدـسفملا  عفد  ضرغل  کلذ  امناو  ماذـلا ، صخـش  یلع  ررـضلاب  لعفلا  کلذ  دوعی  نکی  مل  نإ  و  لقألا ، یلع  همذـب  هئازج 

. هجوب اهررض 
نم ءالقعلا  ءارآ  اهیلع  تقباطت  یتلا  ایاضقلا  هذه  و  ۀماعلا . ۀیاغلا  کلت  لیـصحت  ضرغل  مذلا  حدملل و  یعادلا  اذـه  هل  لصحی  لقاع  لکو 
ءارآ قباطت  ءارو  اهل  عقاو  یه ال  و  ۀیحالـصلا . تاـبیدأتلا  و  ةدومحملا ) ءارـالا   ) یمـست ۀـماعلا  ۀحلـصملا  لیـصحت  لـجأل  مذـلا  حدـملا و 

. ۀماع ۀحلصم  نم  کلذ  یف  امب  ًاعیمج  مهروعش  مهئارآ  قباطت  ببسو  ءالقعلا .
امهتتبثاو یلوالا  ۀـقرفلا  امهتفنف  ۀـیلدعلا ، ةرعاشالا و  نیب  اـمهتابثا  یف  فـالخلا  عقو  نیذـللا  نییلقعلا  حـیبقتلا  نیـسحتلا و  ینعم  وه  اذـهو 

اهیلع تقباطت  یتلا  ةروهـشملا  ایاضقلا  ةدومحملا و  ءارالا  نم  حبقلا  نسحلا و  نا  نودیری  نییلقعلا  حبقلا  نسحلاب  ۀیلدعلا  لوقی  ذإف  ۀیناثلا .
 )(. ءارالا قباطت  ءارو  عقاو  اهل  سیل  و  ۀیحالصلا ، تابیداتلا  نم  اهیف  امل  ءارالا 

امنا امهنیب  توافتلا  و  يرظنلا .) لقعلا   ) هلباقیو یلمعلا ) لقعلا   ) وه هحبق  وا  ءیـشلا  نسحب  مکحی  لقعلا  نا  نولوقی  ذا  لقعلا )  ) نم دارملاو 
یمـسی لمعلاب ، هل  ۀـقالع  يذـلا ال  ءزجلا ) نم  مظعا  لکلا   ) مهلوق لثم  ملعی  نا  یغبنی  امم  كردـملا  ناـک  ناـف  تاکردـملا ، تواـفتب  وه 

القع  ) هکاردا یمـسی  ملظلا ، حـبقو  لدـعلا  نسح  لثم  لعفی  الوا  هب  یتؤیو  لعفی  نا  یغبنی  امم  كردـملا  ناک  نإ  و  ایرظن .) القع   ) هکاردا
(. ایلمع

امل نییلقع  حبقلا  نسحلا و  ناک  ول  هنأب  کلذ ، یلع  مهلالدتسا  یف  حبقلا  نسحلا و  یفن  نم  یلع  رمالا  هبتـشا  فیک  رهظی  ریرقتلا  اذه  نمو 
توافتلا عوقوب  کش  نکلو ال  توافتت . ۀیرورـضلا ال  مولعلا  نال  ءزجلا ، نم  مظعا  لکلا  ناب  لقعلا  مکحو  مکحلا  اذـه  نیب  تواـفتلا  عقو 

. لقعلا دنع  نیمکحلا  نیب 
لقعلا هب  مکح  ام  لک  نأ  اونظ  مهناکو  ءزجلا . نم  مظعا  لکلا  ۀیـضق  لثم  یلع  حبقلا  نسحلا و  ۀیـضق  اوساق  ذا  مهلالدتـسا  یف  اولفغ  دـقو 

وه اهب  مکاحلا  و  ۀـصاخ ، تادومحملا  مسق  نم  صخالا و  ینعملاب  تاروهـشملا  نم  حـبقلا  نسحلا و  ۀیـضق  نا  عم  تایرورـضلا ، نم  وهف 
امک نیلقعلا  نیب  قرفلا  مدقت  دق  و  يرظنلا . لقعلا  وه  اهب  مکاحلا  ۀـیلوالا و  تایرورـضلا  نم  ءزجلا  نم  مظعا  لکلا  ۀیـضقو  یلمعلا . لقعلا 
یف اذه  رـضی  و ال  ۀلاحم ، امهنیب ال  عقاو  توافتلا  و  میظعلا ، قرافلا  عم  اسایق  مهـسایق  ناکف  تایرورـضلا . تاروهـشملا و  نیب  قرفلا  مدقت 
نیب اوقرفی  مل  اـمک  ًادـحاو ، ًائیـش  هونظف  اـیاضقلا ، هذـه  لـثم  یف  مکاـحلا  لـقعلا  ینعم  مهیلع  طـلتخا  هناـف  نییلقع ، حـبقلا  نسحلا و  نوک 

. نالباقتم نامسق  امهنأ  عم  ًادحاو ، ًائیش  امهوبسحف  تاینیقیلا  تاروهشملا و 

تایقلخلا  3

؛ کلذـب یناسنالا  قلخلا  ءاـضق  لـجا  نم  ءـالقعلا  ءارا  اـهیلع  قباـطت  اـم  نییقطنملا  فیرعت  بسح  یه  ًاـضیأ و  ةدومحملا  ءارـالا  یمـستو 
. لخبلا نبجلا و  حبقو  مرکلا  ۀعاجشلا و  نسحب  مکحلاکو  نطولا ، وأ  مرحلا  ۀظفاحم  بوجوب  مکحلاک 

هناف ال مرکلاک  ۀلوهـسب ، لعفلا  هنم  لصحی  ۀـجرد  غلبی  هجو  یلع  ءرملا  نم  ةرداـصلا  لاـعفالا  ررکت  نم  لـصحت  سفنلا  یف  ۀـکلم  قلخلاو 
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. فلکت ریغ  نم  ۀلوهسب  لعفلا  هنم  لصحی  یتح  لدب  ریغب  ءاطعلا  لعف  هنم  ررکتی  نأ  دعب  الا  ناسنالل  اقلخ  نوکی 
یلا یلمعلا  لقعلل  ایعاد  هرابتعاب  ینعملا  اذـهب  قلخلا  وه  اهیف  ةرهـشلا  لوصح  یف  ببـسلا  اولعجف  قلخلا . تایقلخلا و  اوفرع  اذـکه  لوقأ :) )

نم مهنم  لیلقلا  لب  روهمجلا ، دنع  ۀماع  ریغ  ۀلضافلا  قالخالا  نأ  دجن  انفقو  اذا  انکلو  هکرت . یغبنی  امم  وأ  هلعف  یغبنی  امم  اذه  نأ  كاردا 
حدـمیو ۀعاجـشلا  نسح  يری  نابجلا  ناف  لضافلا ، قلخلا  قزری  مل  نم  یتح  اهب  مکحی  ةروهـشم  تایقلخلا  نأ  رکنی  هنأ ال  عم  اهب ، یلحتی 

ربکتملا و لیخبلا و  کلذـک  و  ۀعاجـشلا ، یلا  ۀـجاحلا  عضوم  یف  نبجی  هنکلو  اهیلا ، یغـصأو  هسفن  یلا  عجر  اذا  هسفنل  اهانمتیو  اـهبحاص 
مرکلا حـبقب  لـیخبلا  و  ۀعاجـشلا ، حـبقو  نبجلا  نسحب  ناـبجلا  مکحل  اـهیف  مکحلل  ببـسلا  وه  ینعملا  کلذـب  قلخلا  ناـک  ول  و  بذاـکلا .

: لاقی نأ  بابلا  اذه  یف  حیحصلا  و  اذکهو . بذکلا …  نسحو  قدصلا  حبقب  باذکلا  و  كاسمالا ، نسحو 
حلطـصمب ریمـضلا )  ) وه سحلا  کلذ  و  اهحباقمو ، لاعفالا  نساحم  هب  كردی  هیلع  ۀجح  هلعجو  ًاسح  ناسنالا  بلق  یف  قلخ  یلاعت  هللا  نإ 

بتک هیلا  ریشتو  قالخالا . ءامدق  دنع  میلـسلا  سحلا  وأ  میقتـسملا  لقعلا  وا  یلمعلا  لقعلا  وأ  بلقلاب  یمـسی  دق  و  ثیدحلا ، قالخالا  ملع 
. مهدنع قالخالا 

بکترم بنؤی  فیک  هدجن  نحنو  هیلع . اهبساحیو  هب  اهبطاخی  انسوفن  ۀلیخد  یف  يودملا  هللا  توص  وه  ریمـضلا  وأ  بلقلا  یف  سحلا  اذهف 
. ۀلیضفلا لعاف  نیع  رّقیو  ۀلیذرلا 

نیب زییمتلا  یف  اعیمج  كرتشت  یهف  لاعفالا ، نع  اهباوجتـسا  دـنع  باوجلا  یف  دـحتت  رئامـضلا  عیمجو  ناـسنا ، لـک  بلق  یف  دوجوم  وه  و 
. افعضو ةوق  دارفالا  یف  توافتت  ذا  سفنلا  يوق  رئاسک  هفعضو ، زییمتلا  اذه  ةوق  یف  تفلتخا  نإ  و  ۀلیذرلا ، ۀلیضفلا و 

. ۀصاخلا ۀصاخ  نم  یه  لب  رشبلا ، نیب  ۀماع  تسیل  ۀلضافلا  قالخالا  تناک  نإ  و  تاروهشملا ، نم  تایقلخلا )  ) تناک اذه  لجالو 
امک هئاوهاو . هتاوهش  نع  لوحتلا  هسفن و  ۀلیخد  یلا  عاطقنالاب  الا  ناسنا  لک  یلع  لهسی  هل ال  عوضخلا  ریمضلا و  توص  یلا  ءاغـصالا  معن 
اهعم لهـسی  یتلا  قلخلا  ۀکلم  هدنع  نّوکتت  یتح  ةداع  هذاختاو  لمعلا  ررکتب  الا  ءاغـصالا  کلذ  هل  ناک  نإ  هل و  لصحی  ۀـماع ال  قلخلا  نأ 

. تابغرلا تاوهشلا و  عم  برح  یف  امئاد  اهنال  ۀضایرو ، داهجو  ۀقشم  یلا  جاتحت  هققحت  یتلا  هلاعفا  ناف  لضافلا ، قلخلا  صخالابو  لعفلا .
. برحلا دعب  الا  رفظلا  سیل  و 

تایلاعفنالا  4

نم کلذ  وحن  و  ةریغلا ، ۀیمحلا و  ۀـفنالا و  ةایحلا و  ۀقفـشلا و  ۀـمحرلا و  ۀـقرلاک و  ماع ، یناسفن  لاعفنا  ببـسب  روهمجلا  اهلبقی  یتلا  یهو 
. ًابلاغ ناسنا  اهنم  ولخی  یتلا ال  تالاعفنالا 

مکحی هتزیرغب  روهمجلا  لب  ۀمحرلا . ۀقرلا و  نم  ةزیرغلا  یف  امل  اعابتا  کلذ  و  ةدئافل ، ناویحلا ال  بیذعت  حبقب  ًالثم  مکحی  روهمجلا  يرتف 
. تاداعلا عیارشلا و  هنع  فرصت  نأ  ول ال  ةدئافل  ناک  نإ  اقلطم و  حورلا  يذ  بیذعت  حبقب 

فشک حبقب  مکحی  امک  ۀقفشلا ، ۀمحرلا و  یضتقم  هنال  نیناجملا  ماتیالا و  ۀیاعرب  ینعیو  یـضرملا  ءافعـضلا و  نیعی  نم  حدمی  روهمجلاو 
نم کلذ  ریغ  یلا  ةریغلا …  ۀیمحلا و  یـضتقم  هنال  ۀمالا  نطولا و  وأ  ةریـشعلا  لهالا و  نع  عفادـملا  حدـمیو  ءایحلا ، یـضتقم  هنال  ةروعلا 

. سانلا دنع  ۀماعلا  ماکحالا 

تایداعلا  5

کلملا وأ  ینیدلا  لجرلا  و  ۀفایضلاب ، فیضلا  و  مایقلاب ، مداقلا  مارتحا  مهدایتعاک  مهدنع ، ةداعلا  نایرج  ببـسب  روهمجلا  اهلبقی  یتلا  یهو 
. اهقحتسی نمل  ءایشالا  هذه  بوجوب  کلذ  لجال  نومکحیف  هدی ، لیبقتب 

بـسح اهب  مکحی  یتلا  ایاضقلا  اهلجال  فلتختف  سانلا ، عیمج  وأ  ۀمأ  وأ  رطق  وأ  طقف  دـلب  لهال  ةداع  نوکت  دـق  و  ةریثک . ۀـماعلا  تاداعلاو 
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. اهدض روهشملا  نوکی  لب  مهریغ ، دنع  ةروهشم  ریغ  ۀمأ  وأ  رطق  وأ  دلب  لهأ  دنع  ةروهشم  نوکتف  ةداعلا ،
لسری نم  نومذی  مهارنف  ۀنسح ، وأ  ۀئیس  تاداعلا  تناک  ءاوس  اهب . نیهتسملا  فلاخملا  نومذیو  تاداعلا ، یلع  ظفاحملا  نوحدمی  سانلاو 
اوداتعی مل  مه  نآ  درجمل  فولاملا  ریغ  سبلی  نم  نومذـی  مهارنو  اهلاسرا . اوداتعا  مهنال  قیلحلا  نومذـیو  اهقلح ، اوداـتعا  اوناـک  اذا  هتیحل 

. هسبل
سباللا نم  روهمجلا  زازئمـشا  یلا  وعدـی  ةرهـشلا  سابل  نأ  میرحتلا  رـس  نا  رهاظلا  و  ةرهـشلا ، ) سابل   ) مرَّح عراشلا  يرن  کلذ  لجأ  نمو 

(. هسفن نع  ۀبیغلا  ّبج  أرما  هللا  محر   ) هنع دروو  مهتملک . عامتجاو  مهبراقتو  سانلا  نیب  ۀفلالا  عراشلا  ضارغأ  مهاو  هل . مهمذو 
سولجلا قوسلا و  وأ  ماعلا  قیرطلا  یف  یشملا  لاح  لکالاک  ۀلادعلا  یف  ةرضم  ةورّملا  تایفانم  نا  ةرهطملا  ۀیمالسالا  ۀعیرـشلا  یف  درو  امک 

. ۀفولاملا ةداعلا  تایفانم  الا  ةورملا  تایفانم  ام  و  کلذ . هفنص  ةداع  نم  سیل  صخشل  یهاقملاک  ۀماعلا  نکامالا  یف 

تایئارقتسالا  6

نأ دـب  ریقفلا ال  کلملا  نإ  و  لمم ، دـحاولا  لعفلا  رارکت  ناـب  مهمکحک  صقاـنلا ، وأ  ماـتلا  مهئارقتـسا  ببـسب  روهمجلا  اـهلبقی  یتلا  یهو 
. اهوحنو ۀیقالخالا  ۀیعامتجالا و  ایاضقلا  نم  کلذ  لاثما  نم  ریثک  یلا  املاظ ، نوکی 

مؤاشتک اهل ، رهاظ  ضقن  یلع  اوفقی  مل  ام  دنع  مهنیب  رهتشتف  ۀیضقلل ، رثکأ  وأ  دحاو  لاثم  دوجوب  مهروهمجو  سانلا  ماوع  یفکی  ام  ًاریثکو 
ۀحیـصو بارغلا  باعن  نم  برعلا  مؤاشتکو  مقرلا ، اذه  هل  ناک  ام  دنع  بکن  نا  هل  قفتا  رثکأ  وأ  مهنم  ادحاو  نال  ( 13  ) مقر نم  نییبروالا 

. سانلا دنع  ریثک  اذه  لثمو  کلذک . ۀموبلا 

تایمهولا  4

یتحاهلباقی ام  اهدض و  لبقی  الف  ةوقلا ، دیدش  ءاضق  اهب  یـضقی  مهولا  نأ  الا  ۀبذاک  ایاضق  یه  و  ۀفرـصلا . ۀـیمهولا  ایاضقلا  اهب  دوصقملاو 
. اهفالخ یلع  ناهربلا  مایق  عم 

. هفالخ لوبق  نم  اعنتمم  هفلأ ، امک  هفالخ  یلع  ناهربلا  ماق  ام  لثمتی  لازی  دناعی و ال  مهولا  نکلو  ناهربلا  ۀجیتنب  نمؤی  لقعلا  ناف 
: تادقتعملا نم  تایمهولا  دعت  اذلو 

ناف ًارینم ، وأ  املظم  نوکی  نا  نیب  ناـکملا  یف  اـقرف  دـجی  ـال  لـقعلا  نا  عم  هنم ، فاـخیو  مـالظلا  نم  شحوتـسی  رثکـالا  مهو  نأ  يرت  ـالا 
كرحتی و ال دامج ال  وه  تیملا و  نم  ًاضیأ  فاخیو  كالهلا . وأ  ررـضلا  بجوی  هیف  ریثأت  ۀملظلل  سیل  و  نیلاحلا ، یف  ناکملا  وه  ناکملا 

. هیلا سانلا  بحأ  نم  نوکی  دق  و  ایح ، ناک  امک  هلثم  ناسنا  وهف  اضرف  ةایحلا  هیلا  تداع  ول  و  عفنی ، رضی ال 
نال تیملا ، نم  ۀـملظلا و  نم  برطـضت  دـقف  سفنلا  یلع  یلوتـسیف  دـناعیو ، مهولا  اـهرکنی  ۀـیلقعلا  ۀـیهیدبلا  هذـه  یلا  سفنلا  هجوت  عمو 

. ناهربلا نم  سفنلا  یلع  ًاریثات  يوقأ  ۀیمهولا  ۀهیدبلا 
نا دیرأ  ام  لمات  ۀنـسلا ؟ روهـش  ةرود  همهو  یف  مکدحال  لثمتی  فیک  كءاقدصا : لأساو  کسفن  برج  رمالا  اذه  کل  حضتی  نا  لجالو 

کسفن یف  لمأت   ) ۀیسدنهلا لاکشالا  نم  سوسحم  لکشب  اهمایا  وأ  ۀنسلا  روهش  ةرود  مهوتی  نأ  دب  رثکالا ال  یلع  ناسنالا  ناف  کل . لوقأ 
يواستم ًاعلـضم  ًالکـش  وأ  روهـشلا ، ددعب  ًاسرـضم  وأ  ۀمظتنم ، ریغ  وأ  ۀمظتنم ، ةرئاد  لکـش  یلع  ةرودـلا  هذـه  مهوتن  نا  دـب  هنا ال  ًادـیج )

اذه و  ۀسوسحملا ، ریغ  ةدرجملا  یناعملا  نم  اهروهشو  اهمایا  ةرودو  ۀنسلا  نا  عم  لقا . وأ  رثکا  وأ  ۀعبرا  عالضا  یف  مظتنم  ریغ  وأ  عالـضالا 
همهو یقبیو  رعشی ، ثیح ال  نم  هتلوفط  مایا  یف  هعرتخی  یمهو  یسدنه  لکش  یف  اهلثمت  ۀنسلا  هل  ترطخ  اذا  مهولا  نا  ریغ  لقعلل ، حضاو 

یف هنع  کفنی  هنکلو ال  هریغل  هرکذ  نم  لجخی  دق  هتفاخـسو  مهولا  اذـه  بذـکب  ناسنالا  ملعلو  بذاکلا . لثمتلا  اذـه  یلع  ًارـصم  ادـناعم 
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. هرکذ نم  ضرغلا  يدؤی  وه  هرکذ و  یف  رطخ  ریسی ال  هنال  لاثملا  اذه  رکذأ  امنإو  هرس .
هل تناک  نإ  و  سوسحملا ، بوث  اسبال  الا  مهولا  هلبقی  سحلا ال  هلبقی  ـال  اـمف  هب ، لـبکمو  سحلل  ذاـقنم  عباـت  مهولا  نأ  کـلذ  یف  رـسلاو 

. تاسوسحملا كاردال  هتیلباقک  سحلا  نع  تادرجملا  كاردا  ۀیلباق 
ام لثمو  ۀیسدنهلا ، ماکحالا  یف  امک  مکحلا ، یف  ناقباطتیف  اهیف  هقدصی  لقعلا  ناف  تاسوسحملا  سفن  یف  ۀیراج  مهولا  ماکحا  تناک  اذاف 

ًاقلطم نیمسج  لک  نأب  همکحل  هیف  هدعاسی  ًاضیأ  لقعلا  نإف  دحاو ، تقوب  دحاو  ناکم  یف  نالحی  نیمـسجلا ال  نیذه  نأب  مهولا  مکح  اذا 
. ناقباطتیف کلذک ،

یلع مهولا  رارـصال  ۀـبذاک  نوکت  نأ  دـب  الف  ۀفرـصلا ، ۀـیمهولا  ایاضقلاب  اهیمـسن  یتلا  یه  و  تاـسوسحملا ، ریغ  یف  هماـکحا  تناـک  اذإو 
. تاسوسحملا جهن  یلع  اهلیثمت 

اهیلع هافـضا  يذلا  سحلا  بوث  اهنع  عزنی  يذلا  وه  لقعلا  ناف  ۀـمدقتملا ، ۀـلثمالا  یف  قبـس  امک  اهنم ، تسیل  لقعلا  ةرورـض  بسحب  یهو 
. مهولا

هنا یتح  کلذـک ، الا  هلثمتی  نا  هنکمی  و ال  زیحو . عضو  هل  هیلا و  ًاراشم  نوکی  نا  دـب  ـال  دوجوم  لـک  نأـب  مهولا  مکح  کـلذ  ۀـلثما  نمو 
نع زجعیو  ۀینامزلا ، ریغ  ۀیدعبلا  ۀیلبقلا و  لیثمت  نع  ًاضیأ  زجعیو  الثم . ناسنا  ۀـئیه  هل  تناک  امبرو  انیلع ، عفترم  ناکم  یف  یلاعت  هللا  لثمتی 
ناک نإ  و  رخآ . هدوجول و ال  لوأ  يدمرس ال  هنا  و  نامزلا ، یتح  ءیش  هعم  سیل  ناک و  یلاعت  هنأ  فیک  هدنع  لثمتی  الف  ۀیاهن ، اللا  لیثمت 

ءالیتسالا ةرطیـسلا و  هل  مهولا  نال  سفنلا ، یف  لثمتی  اقیدـصت ال  هب  قدـصیو  کلذـب  نمؤی  نا  عیطتـسی  ناهربلا  هیلا  قوسی  امبـسح  لقعلا 
. ۀهجلا هذه  نم  اهیلع 

اهعنمی ام  دـنع  لقعلا  ناف  ناکملا ، نامزلا و  نع  درجم  دوجوب  قیدـصتلل  الاجم  هل  عدـی  هجو ال  یلع  سفنلا  یلع  ًارطیـسم  مهولا  ناک  نإـف 
. نیدحلملا نأش  ًاسأر  هدوجو  رکنت  نأ  یلإ  ءیجتلتو  لقعلا  مکح  نم  سفنلا  برهت  سوسحملاک  هلیثمتو  همیسجت  نم 

ومسیف اهماهوا ، ۀبلغ  نع  هسفن  درجیو  لقعلا  رونب  رونتی  نم  َّلقو  دحلمو . مسجم  نیب  مهـسوفن  یلع  مهولا  ۀبلغل  سانلا  ناک  اذه  لجأ  نمو 
: دیجملا هباتک  یف  یلاعت  لاق  اذلو  مهولا . هلانی  ام ال  كاردا  یلا  اهب 

هللااب مهرثکأ  نمؤی  امو  : { مهنع لاق  نولیلقلا  نونمؤملا  ءالؤه  مث  سانلا . رثکأ  نع  نامیالا  یفنف  نینمؤمب { تصرح  ول  سانلا و  رثکا  اـمو  {
اهنوتحنی یتلا  مانـصالا  نودـبعی  امنا  مهولا  ۀـبلغل  مهنال  الا  کلذ  ام  و  نوکرـشم . مه  مهنامیا  نیح  یف  مه  نآ  ینعی  نوکرـشم { مهو  ـالا 

. ۀیرهاظلا مانصالل  ةدابعلا  وه  فورعملا و  هانعم  ۀیالا  نم  كرشلاب  دیرا  اذا  دحاو  نآ  یف  كرشلا  نامیالا و  عمتجی  فیک  الاو  مهماهواب ،
یه و  سحلا . نع  ةدرجملا  یناعملا  یف  مهولا  ماکحا  نع  ةرابع  یه  تاـیمهولا )  ) اهیمـسن یتلا  ۀفرـصلا  ۀـیمهولا  اـیاضقلا  نا  ۀـصالخلاو ،

ۀعانص  ) یف یتایـس  امک  هتـسیقا ، یف  طلاغملا  اهمدختـسی  کلذلو  اهاوس . لبقت  مهولا ال  ۀهیدب  نکلو  ۀقیقحلا ، نم  اهل  لظ  ۀبذاک ال  ایاضق 
سفنلل هماکحا  بذک  فشکیف  همکحل ، عضخی  هنع و ال  درجتی  مهولا  ریثأت  نم  میلسلا  لقعلا  نا  الا  ۀطلاغملا .)

تاملسملا  5

وأ کلذـک ، ۀـبذاک  وأ  رمالا ، سفن  یف  ۀـقداص  تناک  ءاوس  ۀـقداص ، اهنأب  میلـستلا  یلع  كریغ  نیبو  کـنیب  ملاـستلا  لـصح  اـیاضق  یهو 
. ۀکوکشم

هعانقاو هداـشرا  هب  داری  هنإـف  ادـشرتسم  نإ  و  هماـحفا . هب  داری  هعم  ساـیقلا  یف  تاملـسملا  لامعتـسا  نإـف  امـصخ  ناـک  نا  رخـآلا  فرطلاو 
. همهفو ناهربلا  یقلتل  ًادعتسم  نوکی  ام ال  دنع  قیرط  برقأب  قحلاب  داقتعالا  هل  لصحیل 

لهأک ۀصاخ  ۀفئاط  نم  اهب  میلستلا  ناک  وا  تاروهشملا  نم  نوکت  ام  دنع  روهمجلا  نم  اهب  میلستلا  ناک  ءاوس  ۀماع )  ) اما تاملسملا  نا  مث 
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. صاخ ملع  وا  ۀلم  وا  نید 
لیبس یلع  ۀحماسم  نع  اهب  میلـستلا  نوکی  ام  دنع  ملعلا ، کلذل  ۀعوضوملا ) لوصالا   ) یمـست صاخ  ملع  یف  تاملـسملا  هذه  صوصخو 

یف اهیلع  نهربی  دق  ناک  نإ  هنیهارب و  اهیلع  ینتبت  یتلا  ملعلا  کلذ  ئدابم  یه  ۀعوضوملا  لوصالا  هذه  و  ملعملاب . ملعتملا  نم  نظلا  نسح 
یمستف تالداجملا  یف  کلذ  عقی  امک  اهب  کیکـشتلا  راکنتـسالا و  عم  ةاراجملا  باب  نم  ملعتملا  نم  اهب  میلـستلا  ناک  اذا  اما  و  رخآ ، ملع 

(. تارداصملا  ) ذئنیح ب
تافارتعا نم  ذخؤت  یتلا  ۀیضقلاک  ۀمصاخملا ، لدجلا و  ماقم  یف  رخآلا  کفرط  وه  نیعم و  صخش  نم  اهب  میلـستلا  ناک  اذا  ۀصاخ )  ) اماو

. هعفد وأ  هبهذم  لاطبا  یف  لالدتسالا  اهیلع  ینتبیل  مصخلا ،

تالوبقملا  6

دیزمل اما  و  موصعملا ، مامالا  یبنلا و  نع  ةذوخأملا  ننـسلا  عیارـشلاک و  يوامـس  رمأل  اما  ًادـیلقت ، هقدـصب  قثوی  نمم  ةذوخأم  اـیاضق  یهو 
، اـهوحن وأ  قـالخالا  وأ  عاـمتجالا  وأ  بطلا  یف  ءارآ  نم  نیینفلا  ءاـملعلا  فلـسلا و  لـضافاو  ءاـمکحلا  نـم  تاذوخأـملاک  هتربـخو  هـلقع 

ایاضقلاکو نیعم ، صخـش  نم  ذـخؤت  مل  نإ  سانلا و  دـنع  ۀـلوبقم  نوکت  یتلا  ةرئاسلا  لاثمالاکو  فورعم ، رعاشل  دـهاوش  دروت  تاـیبأکو 
. دهتجملا نع  ادیلقت  ةذوخاملا  ۀیهقفلا 

أـشنم لاح  لک  یلع  نکلو  بلاغلا ، نظلا  وأ  عطقلا  لیبس  یلع  اـمأ  اـهب  داـقتعالا  و  تادـقتعملا . ماـسقأ  نم  یه  اـهلاثماو  اـیاضقلا  هذـه  نا 
. تانونظملا تاینیقیلا و  نع  قرتفت  اذهبو  انمدق . امک  هلوقب  قوثوملا  ریغلل  دیلقتلا  وه  اهب  داقتعالا 

ثلاث رابتعاب  تاملسملا  وأ  تاهبشملا  نم  نوکت  دق  امک  نیرابتعاب ، رخآ  صخش  دنع  ۀلوبقمو  صخش  دنع  ۀینیقی  ةدحاو  ۀیضق  نوکت  دقو 
. اذکهو عبار …  وأ 

تاهبشملا  7

ام نیب  ریغلا  کلذ  زییمت  روصقل  هریغ  لدتسملا  اهیف  طلاغیف  رهاظلا ، یف  تاروهـشملا  وا  تاینیقیلا  هبـشت  اهنأل  اهب ، دقتعی  ۀبذاک  ایاضق  یهو 
. کلذ ریغل  وا  لدتسملا ، سفن  روصقل  وا  هریغ ، وه  ام  نیبو  وه  وه 

سیل ام  عضو  ول  ام  لثم  ۀیونعم  ۀیحان  نم  اما  و  هیف ، لاحلا  هبتـشاف  ًازاجم  وأ  ًاکرتشم  ظفللا  ناک  ول  ام  لثم  ۀـیظفل  ۀـیحان  نم  اما  ۀـهباشملاو 
اهمهأو تایمهولا . تاهبـشملا و  یه  ۀطلاغملا  ةدام  نال  ۀطلاغملا ، ) ۀعانـص   ) یف یتأی  هابتـشالا  بابـسا  لیـصفتو  کلذ . وحن  ۀـلع و  ۀـلعب 

. تاهبشملا

تالیخملا  8

وا سفنلا  یف  طاسبنا  نم  ۀیـسفن ، تالاعفنا  یلا  يدؤت  تالییخت  سفنلا  یف  عقوت  اهنا  الا  اقیدـصت ، بجوت  نا  اـهنأش  نم  سیل  اـیاضق  یهو 
نبج وا  مادقاو  ۀعاجش  نم  و  ملاتو ، نزح  وا  حارشناو  رورس  نم  و  ریسیلا ، ءیشلل  میظعت  وا  لیوهت  وا  ریطخلا  رمالاب  ۀناهتسا  نم  و  ضابقنا ،

. ماجحاو
نإ ًابالخ و  ایلایخ  اریوصت  ریبعتلاب  ینعملا  ریوصت  نم  ئشان  سفنلا  یف  یتأیس ) امک  رعشلا  ۀعانـص  داوم  داوم  یه  یتلا   ) ایاضقلا هذه  ریثاتو 
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. هل عقاو  ناک ال 
ایازملا هذه  نال  سفنلا ، یف  اریثات  رثکأ  تناک  ایاضقلا  هذه  لثم  یف  عیدبلا  عاونأو  تاراعتسالا  تاهیبشتلا و  تازاجملا و  تلمعتـسا  املکو 

داز جاودزالا  عیجـستلا و  وا  ۀـیفاقلا  نزولا و  اهیلا  مضنأ  اذإ  و  تالیختلا . ریثیو  رعاشملا  يوهتـسی  ـالامج  یناـعملا  ظاـفلالا و  یلع  یفـضت 
. لییختلا عونو  نزولل  ۀبسانم  ۀیقیسوم  ۀمغن  یلع  المتشمو  اقیقر  اهل  يدؤملا  توصلا  ناک  اذا  رثالا  فعاضتی  مث  اهریثأت .

کلذ اهل  ناف  اهبذک  ملع  ول  یتح  لب  اهب ، قدصی  ۀقیقح  نمضتت  اهنوک  لجال  سفنلا  یف  اهریثات  سیل  تالیخملا  نا  یلع  لدی  کلذ  لک 
یتایسو اهیف . رثؤیو  سفنلا  يوهتـسی  يذلا  وه  تادعاسم  نم  هیلا  مضنی  ام  عم  ینعملل  اهیف  ریوصتلا  نال  الا  کلذ  ام  و  اهنم . رظتنملا  ریثاتلا 

. رعشلا ۀعانص  یف  کلذ  لیصفت 
اهیف رـصحلا  نایب  نم  سمخلا  تاعانـصلا  یف  لوخدلا  لبق  دب  و ال  ۀمدقملا . هذه  یف  ۀسیقالا  داوم  یلع  مالکلا  نم  هاندرا  ام  یهتنی  اذـهبو 

؛ لامجالا یلع  اهتدئاف  نایبو 
: لوقنف

ةداملا بسحب  ۀسیقألا  ماسقأ 

ضارغا بسحبو  جئاتن  نم  هیلا  يدؤت  ام  بسحبو  ةداملا  ثیح  نم  تامدـقملا  فالتخا  بسحب  سایقلا  نأ  بابلا  اذـهل  دـیهمتلا  یف  مدـقت 
. ۀطلاغملا رعشلا و  ۀباطخلا و  لدجلا و  ناهربلا و  یلا  مسقنی  اهفیلأت ،

قیدصتلا ریغ  رخآ  ًاریثات  اما  ًاقیدصت و  دیفی  نا  اما  ۀینیقی  ریغ  وأ  ۀینیقی  اهنوک  ۀهج  نم  تامدـقملا  فالتخا  بسحب  سایقلا  نإ  کلذ : نایب 
فالخلا هیف  زوجی  مزاج  ریغ  اقیدصت  وأ  فالخلا  لامتحا  لبقی  امزاج ال  اقیدصت  دـیفی  نا  اما  لوألا )  ) مث امهوحنو . بجعلا  لیختلا و  نم 

نوکت نا  اما  قحلا  جاتنا  هیف  ربتعی  ام  مث  مأ ال . اقح  جتنی  نا  ضرغل  هفیلأت  نوکی  نا  هیف  ربتعی  نأ  اما  امزاج  اقیدـصت  دـیفی  ام  مث  اینظ .)  ) يأ
ما ال. اعقاو  اقح  ۀجیتنلا 

: عاونأ ۀسمخ  هذهف 
. اعقاو قح  وه  ام  ۀهج  نم  قحلا  ۀفرعم  هنم  ضرغلا  و  ناهربلا )  ) وه و  اعقاو ، اقح  بولطملا  ناک  امزاج و  اقیدصت  دیفی  ام   1

. اعقاو قحب  سیل  هنکلو  اقح  بولطملا  نوکی  نا  هیف  ربتعا  دق  و  امزاج ، اقیدصت  دیفی  ام   2
(. ۀطلاغملا  ) وه و 

و لدـجلا .)  ) وه و  میلـستلا ، وأ  فارتعـالا  مومع  هیف  ربتعملا  لـب  اـقح ، بولطملا  نوکی  نأ  هیف  ربتعی  مل  نکلو  اـمزاج  اقیدـصت  دـیفی  اـم   3
. همازلا مصخلا و  ماحفا  هنم  ضرغلا 

. مزاج ریغ  اقیدصت  دیفی  ام   4
. روهمجلا عانقا  هنم  ضرغلا  و  ۀباطخلا )  ) وه و 

. ۀیسفنلا تالاعفنالا  لوصح  هنم  ضرغلا  و  رعشلا )  ) وه امهوحنو و  بجعتلا  لیختلا و  نم  قیدصتلا  ریغ  دیفی  ام   5
: لاقیف ۀعانص ، )  ) یمسی ۀجاحلا  دنع  اهلامعتسا  یلع  ةردقلا  وأ  سمخلا  تاعانصلا  هذه  نم  دحاو  لک  نع  ثحبلا  نا  مث 

. خلا ۀطلاغملا …  ۀعانصو  ناهربلا  ۀعانص 
ةریصب نع  لامعتسالا  کلذ  ارداص  ضارغالا ، نم  ضرغل  رومأ  لامعتسا  یلع  اهب  ردتقی  ۀبستکم  ةردقو  ۀیناسفن  ۀکلم  احالطصا  ۀعانـصلاو 

هدنع نا  لاقی  طلغلا ال  عقومب  ۀفرعمو  ةریـصب  نع  هتـسیقا ال  یف  طلغی  نم  اذلو  الثم . ۀکایحلا  ةراجتلا و  بطلا و  ۀعانـصک  ناکمالا ، بسحب 
دمع نع  هتسیقا  یف  طلاغیو  هریغ  نم  حیحصلا  سایقلا  نیب  زیمیو  تاطلاغملا  عاونأ  فرعی  يذلا  وه  ۀعانصلا  هدنع  نم  لب  ۀطلاغملا ، ۀعانص 
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. ةریصبو
. اهتدئاف نایب  یتآلا  ثحبلا  یف  یتأیسو  ۀعفانلا ، ۀیملعلا  تاعانصلا  نم  سمخلا  تاعانصلا  هذه  و  ۀیلمعو ، ۀیملع  نیمسق  یلع  ۀعانصلاو 

لامجالا یلع  سمخلا  تاعانصلا  ةدئاف 

مولعلا یطاعتی  نمب  رثکالا  یلع  امهتدـئاف  صتخت  ۀـطلاغملا  ناهربلا و  یتعانـص  ناف  اـهیلا ، ۀـجاحلا  سمخلا و  تاعانـصلا  هذـه  عفاـنم  اـما 
ۀعانـص ۀعفنمو  ناسنالا ، ۀحـصل  اهعفن  یف  ۀیذغالا  ۀـفرعمک  تاذـلابف  هل  ناهربلا  ۀعانـص  ۀـعفنم  نکلو  ۀـینوکلا ، قئاقحلا  ۀـفرعمو  ۀـیرظنلا 

. اهنع زارتحالل  اهعفن  یف  مومسلا  ۀفرعمک  ضرعلابف  هل  ۀطلاغملا 
لهال لدجلا  ۀعانـص  ةدئاف  رهظت  ام  رثکأو  ۀیعامتجالا . ۀیندملا و  حلاصملا  رثکأ  یف  لخدتو  رـشبلل  ۀـماع  اهتدـئاف  ناف  ۀـیقابلا ، ثالثلا  اماو 

. شاقنلا ةرظانملا و  یلا  مهتجاحل  ۀیسایسلا  بهاذملا  لهأو  ۀقفلا  ءاملعو  نایدالا 
ثعبو مهاضرو  روهمجلا  عانقا  یلا  مهتجاحل  حالـصالا  ةاعدو  بورحلا  داوقو  نییـسایسلل  رعـشلا  ۀباطخلا و  یتعانـص  ةدئاف  رهظت  ام  رثکأو 

هذه لامعتسا  نع  ینغتسی  ۀلطاب ال  وأ  ۀقح  ةوعد  بحاصو  سیئر  لک  لب  ۀیحضتلا . مادقالا و  یلع  عابتالا  دونجلا و  ضیرحتو  مهیف  ممهلا 
. هراصنأ ریثکتلو  هیدیرمو  هعابتأ  یلع  ریثأتلل  ثالثلا  تاعانصلا 

ۀمدـقم قطنملا  اوفلأ  نیذـلا  کئلوا  ـالا  لوبقم ، هجو  ریغب  اـطیرفت  تاعانـصلا ، هذـه  ثحب  قطنملا  یف  نیفلؤملا  رثکا  لاـمها  بجعلا  نمو 
یف يراوزبسلا  يداه  جاـحلا  تاراـشالا و  بحاـص  عنـص  اـمک  ۀـطلاغملا ، ناـهربلا و  ثحاـبم  یلع  اورـصتقی  نا  مهقح  نم  ناـف  ۀفـسلفلل ،

. تاعانصلا یقاب  یف  مهل  ۀجاح  ذا ال  هتموظنم ،
یف ۀـثالثلا  بیلاسالا  لامعتـسا  یف  بیغرتلا  میرکلا  نارقلا  یف  درو  دـق  و  ۀـباطخلا . لدـجلا و  ناهربلا و  ثالث : اـهنم  هیلا  جاـتحی  اـم  مهأو 

: یلاعت هلوق  کلذ  ۀیهلالا و  ةوعدلا 
نم ۀنـسحلا  ۀـظعوملا  و  ناهربلا ، یه  ۀـمکحلا  ناف  نسحا ،{ یه  یتلاب  مهلداجو  ۀنـسحلا  ۀـظعوملا  ۀـمکحلاب و  کـبر  لـیبس  یلا  عداو  {

. نسحأ یه  یتلاب  نوکی  نأ  لدجلا  بادآ  نم  و  ۀباطخلا ، ۀعانص 
. نالکتلا هللا  یلع  و  لوصف . ۀسمخ  یف  تاعانصلا  هذه  ثحب  یف  عورشلا  نآ  دق  و  ۀمدقملا . یف  هرکذ  اندرأ  ام  لک  اذه 

ناهربلا ۀعانص   1

ناهربلا ۀقیقح   1

بیـصی ۀسمخلا  سایقلا  عاونا  نیب  نم  هدـحو  وه  هنال  ناهربلا ، لیبس  الا  اهل  لیبس  حارـصلا ال  قحلا  الا  اهب  داری  یتلا ال  ۀـیقیقحلا  مولعلا  نا 
هب اهیجانیل  هسفن  لـجال  قحلل  ناـسنالا  یعـس  ناـک  ءاوس  قح ، وه  اـم  ۀـهج  نم  قحلا  ۀـفرعم  هنم  ضرغلا  و  عقاولاـب . نیقیلا  مزلتـسیو  قحلا 

. قحلا یلا  هداشراو  همیلعتل  هریغل  وأ  ۀفرعملاب ، هلقع  رمعیلو 
. هلبق دحا  هب  لقی  مل  الوق  مزلتسا  نإ  و  ناهربلا ، الا  عبتی  الا  ۀقیقحلا  بلاط  یلع  بجی  کلذلو 

. رصتخم حضاو  لهس  فیرعتلا  معن  وه  و  ارارطضا » تاذلاب  انیقی  جتنی  تاینیقی  نم  فلؤم  سایق  : » هنأب هوفرع  دقو 
َّرم یتلا  تاینیقیلا  یه  و  لوبقلا ، ۀبجاولا  ایاضقلا  نم  نانوکت  دق  ناتمدـقملا  و  نیتمدـقم ، نم  فلأتت  نا  دـب  ۀـجح ال  لک  نأ  حـضاولا  نمو 

اذـه ۀـمدقم  یف  اهحرـش  مدـقت  یتلا  عبـسلا  يرخألا  ایاضقلا  عاونأ  نم  امهاتلک  وأ  امهنم  ةدـحاو  نوکت  لب  اهنم ، نانوکت  دـق ال  و  اـهرکذ ،
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. بابلا
. تایهیدبلا یلا  یهتنت  ۀیرظن  نوکت  نا  اما  و  ۀمدقتملا ، تسلا  تایهیدبلا  يدحا  نم  ۀیهیدب  اهسفن  یف  نوکت  نأ  اما  ۀینیقیلا  ۀمدقملا  مث 

ام دنع  ارارطـضا ، امهنم  فلؤملا  سایقلا  تاذل  ۀینیقی  ۀیـضق  اجتنی  نأ  َّدـب  و ال  اناهرب .)  ) تیمـس نیتینیقی  نیتمدـقم  نم  ۀـجحلا  تفلأت  اذاف 
، هتلع نع  لولعملا  فلخت  ۀلاحتـسال  ۀـجیتنلا  فلخت  ذـئنیح  لیحتـسیف  هتدام ، یف  ناک  امک  اضیأ ، اینیقی  هتروص  یف  ساـیقلا  فیلأـت  نوکی 

. حیحص سایق  ةروص  یلع  فیلأتلا  ۀئیه  نم  امهل  امب  نیتمدقملا ، تاذل  ارارطضا  اهب  ملعیف 
. یتأیس ام  یلع  تاهجوملا ، یف  ةرورضلا )  ) ینعم ریغ  رخآ  ینعم  انه  ةرورضلاب  نونعیو  ۀیرورض . ناهربلا  ۀجیتن  نأ  ینعم  اذهو 
. صخالا ینعملاب  نیقیلا  يأ  لوبقلا ، بجاولا  نیقیلا  جتنی  نا  هتیاغو  ةروصو ، ةدام  لوبقلا  بجاو  ینیقی  ناهربلا  نا  ۀصالخلاو 

سایق ناهربلا   2

لیثمتلا ال ءارقتـسالا و  نأب  کلذ  مهـضعب  للعو  اناهرب . لیثمتلا  ءارقتـسالا و ال  یمـسی  الف  هیلعو  سایق ، )  ) هناب ناهربلا  فیرعت  یف  اـنرکذ 
. نیقیلا دیفی  نأ  ناهربلا  یف  بجیو  نیقیلا ، نادیفی 

ۀسیقالا تایربک  رثکأ  ساسأ  نا  مدقت  لب  یناثلا ، ءزجلا  یف  امهباب  یف  مدقت  ام  یلع  لیثمتلا  کلذک  و  نیقیلا ، دیفی  دق  ءارقتسالا  نا  قحلاو 
امنا لیثمتلا  اذک  نیقیلل و  دیفملا  ءارقتسالا  نا  کلذ  یف  رسلا  و  اناهرب . لیثمتلا  ءارقتسالا و ال  یمـسی  کلذ ال  عم  و  للعملا ، ءارقتـسالا  وه 
یلا عجری  ماتلا  ءارقتـسالا  نأ  یلا  یناثلا ص 295  ءزجلا  یف  انرـشأو  تابیرجتلا . یف  هانحرـش  امک  سایقلا ، یلع  دـمتعی  ثیح  نیقیلا  دـیفی 

. هیلع دـمتعی  سایقلا و ال  یلا  عجری  هنال ال  نیقیلا  دـیفی  هناف ال  طقف  ةدـهاشملا  یلع  ینبملا  صقانلا  ءارقتـسالا  اما  عجارف . مسقملا  ساـیقلا 
. طقف سایقلا  وه  نیقیلل  دیفملا  نا  ریخالاب  حضتاف 

بطلا ملعو  اهعاونأب  ۀـیعیبطلا  مولعلا  لب  مولعلا ، یف  امهنأش  نم  لیلقتلا  وأ  لـیثمتلا  ءارقتـسالا و  نع  ینغتـست  مولعلا  نا  کـلذ  ینعم  سیلو 
. سایقلا یلع  دـمتعت  ثیح  نیقیلا  دـیفت  امنا  نکلو  لیثمتلا ، ءارقتـسالا و  نودـب  لقعلل  لصحت  یتلا ال  تاـبرجملا  یلع  ینتبت  اـهلک  هوحنو 

. سایقلا یلا  هلک  رمالا  عجرف 

َّیناو یّمل  ناهربلا   3

یف و  بولطملا .)  ) ۀجیتنلا یلا  انلـصویف  رغـصالا ، ربکالا و  نیب  ۀقالعلا  فلؤی  يذلا  وه  هنال  هیف ، طسوالا  دحلا  وه  سایق  لک  یف  ةدمعلا  نا 
یلوا هب  لالدتـسالا  ناک  امل  الاو  رغـصألا ، یلا  ربکألا  ۀبـسنب  نیقیلل  يأ  ۀجیتنلاب ، نیقیلل  ۀلع  طسوالا  دحلا  ضرفی  نأ  دب  ۀصاخ ال  ناهربلا 

(. تابثالا یف  ۀطساو   ) طسوألا دحلا  یمسی  اذلو  هریغ . نم 
نأ ال اما  و  رغصالل ، ربکالا  توبثل  ۀلع  نوکی  يأ  اضیأ ، توبثلا  یف  ۀطساو  تابثالا  یف  ۀطساو  هنوک  عم  نوکی  نا  اما  طسوالا  دحلاف  هیلعو 

. توبثلا یف  ۀطساو  نوکی 
 )( ۀیمللا یطعی  هنال  یمللا ، ) ناهربلا   ) وا َِمل ) ناهرب   ) یمسی ذئنیح  ناهربلا  ناف  اعم ) توبثلا  تابثالا و  یف  ۀطـساو  هنا  يأ   ) لوالا ناک  ناف 

: مهلوقک هب ، یمسف  ًاقلطم  ۀیملل  طعم  وهف  اعم ، قیدصتلا  دوجولا و  یف 
ةرارحلا عافتراب  لالدتـسالاف  ةددمتم » ةدیدحلا  هذه  جتنیف  ةددمتم  یهف  اهترارح  تعفترا  ةدـیدح  لکو  اهترارح  تعفترا  ةدـیدحلا  هذـه  »

سفن یف  ۀیطعم  یه  کلذک  ةدیدحلل  نهذلا  یف  ددمتلا  دوجوب  مکحلا  ةرارحلا  تطعا  امکف  لولعملا . یلع  ۀـلعلاب  لالدتـسا  ددـمتلا  یلع 
. اهل ددمتلا  دوجو  جراخلا  رمالا و 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 1051 

http://www.ghaemiyeh.com


ۀینالا یطعی  هنال  ّیَنالا ، ) ناهربلا   ) وا نا ) ناهرب   ) یمسیف توبثلا ، ) یف  ۀطساو  نکی  مل  طقف و  تابثالا  یف  ۀطساو  هنا  يأ   ) یناثلا ناک  ناو 
. دوجولا قلطم  ۀینالاو  )(. 

یَّنالا ناهربلا  ماسقأ   4

: نیمسق یلع  ّیَنإلا  ناهربلاو 
: مدقتملا لاثملا  یف  لیق  ول  امک  مل ، ) ناهرب   ) سکع ۀلع ، ال  رغصالا ، یف  هدوجو  یف  ربکالل  ًالولعم  طسوالا  نوکی  نا   1

لولعملاب لالدتسا  ةرارحلا  ۀجرد  عافترا  یلع  ددمتلاب  لالدتـسالاف  اهترارح .» ۀجرد  ۀعفترم  ةددمتم  ةدیدح  لکو  ةددمتم ، ةدیدحلا  هذه  »
دوجوب ملعلل  اببـس  لولعملا  دوجوب  ملعلا  نوکیف  ۀـلعلا ، دوجو  یلع  لولعملا  دوجو  نم  نـالا  قـیرطب  فشکتـسی  هنا  هیف : لاـقیف  ۀـلعلا . یلع 
ناهربلا نم  مسقلا  اذه  یمـسیو  جراخلا . یف  اهل  الولعم  ناک  نإ  و  ۀلعلاب ، ملعلل  ۀلع  يأ  تابثالا  یف  ۀطـساو  لولعملا  نوکی  کلذلف  ۀـلعلا .

(. لیلدلا  ) ّیَنإلا
نوکی هب  ملعلا  قبـس  اذا  امهنم  لکف  رخآلا ، دوجو  امهدحأ  دوجو  نم  فشکتـسیف  ةدحاو ، ۀـلعل  نیلولعم  ًاعم  ربکالا  طسوالا و  نوکی  نا   2

اذا ةدـحاو  ۀـلع  یف  امهکارتشال  دوجولا  یف  نیمزالتم  امهنوکل  لب  رخآلل ، ۀـلع  امهدـحأ  نأ  لـجأل  ـال  نکلو  رخـآلاب ، ملعلل  ۀـلع  هب  ملعلا 
ملع ۀلعلا  دوجوب  ملع  اذإ  و  ۀلع ، الب  لولعملا  دوجو  ۀلاحتـسال  هتلع  دوجو  هنم  ملعی  امهدحا  دوجوب  ملع  اذاف  اعم  ادجوی  نأ  دب  تدـجو ال 

. ۀطساوب رخآلاب  ملعلل  امزلتسم  نیلولعملا  دحأب  اذه  یلع  ملعلا  نوکیف  ۀلعلا . نع  لولعملا  فلخت  ۀلاحتسال  رخآلا  لولعملا  دوجو  اهنم 
، لیلدلاب یمـسملا  لوألا  مسقلاب  اصتخم  ینالا  ناهربلا  لعجی  لب  ینالا ، ناهربلا  هیمـسی  مهـضعبو ال  صاخ . مسا  یناثلا  مسقلا  اذهل  سیلو 

. امهنیب ۀطساوو  ینا  یمل و  ۀثالث : ناهربلا  ماسقا  نوکتف  یمللا . نیبو  هنیب  ۀطساو  مسقلا  اذه  لعجیو 
یلع ۀـکرتشملا  ۀـلعلاب  لالدتـسا  مث  ۀـکرتشملا ، ۀـلعلا  یلع  لولعملاب  لالدتـسا  نالالدتـساو : نافاشکتـسا  هیف  مسقلا  اذـه  نا  ۀـقیقحلا  یفو 

ۀطساو هولعج  اذلف  یناثلا . لالدتسالا  یف  یمللا  ناهربلا  ۀصاخو  لوالا  لالدتسالا  یف  ینالا  ناهربلا  ۀصاخ  هیفف  مدقت ، امک  رخالا ، لولعملا 
. لهس رمالا  و  هیف . لوالا  لالدتسالل  ۀیاعر  نییقطنملا  نم  ریثک  عنص  امک  ینالل  ایناث  امسق  هلعج  نسحالا  و  نیتقیرطلا . نیب  هعمجل  امهنیب 

ناهربلا لیصحتل  يرکفلا  ساسالا  قیرطلا   5

طابنتـسا و ال عارتخا و ال  متی  مل  و  ریکفت ، لک  ساسا  امهنال  لقعلا ، ضیرم  وأ  رباکم  الا  اـمهیف  کـشی  ـال  ناـتیلوأ  ناتیـضق  ءـالقعلا  دـنع 
: امهو امهیلع . زکترم  هتافصو  تانئاکلا  قلاخ  دوجوب  داقتعالا  یتح  امهنودب ، ناهرب 

: مهلوقب اضیأ  ۀهیدبلا  هذه  نع  ربعیو  هدوجو .) یف  ۀلع  نم  هل  دب  نکمم ال  لک  نا   ) 1
(. ۀلع الب  نکمملا  دوجو  ۀلاحتسا  )

: مهلوقب اضیأ  اهنع  ربعیو  هتلع .) دوجو  دنع  هدوجو  بجی  لولعم  لک   ) 2
(. ۀلعلا نع  لولعملا  فلخت  ۀلاحتسا  )

نم نوکت  دق  ۀلعلا  هذه  و  یلوألا . ۀهیدبلا  یلع  ءانب  هدوجول ، ۀـبجوم  ۀـلع  نم  هل  دـب  الف  ۀـنکمملا  ثداوحلا  نم  ۀیـضقلاب  نیقیلا  ناک  املو 
. جراخلا نم  نوکت  دق  لخادلا و 

لکلا : » انلوقک ۀبـسنلاب ، ملعلا  مکحلل و  ۀـلع  ۀبـسنلا ) یفرط   ) ۀیـضقلا ءازجا  روصت  سفن  نا  کلذ  ینعمو  لخادـلا . نم  نوکت  نا  لوـألا ) )
روصت سفن  ناف  بابلا ، اذه  نم  اضیأ  ثحبلا  ردـص  یف  امهرکذ  َّرم  ناتللا  ناتیهیدـبلا  و  ناعمتجی .» ناضیقنلا ال  : » انلوق و  ءزجلا » نم  مظعأ 
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الف هتلع . نع  هفلخت  ۀلاحتساب  مکحلل  فاک  لولعملا  ۀلعلا و  روصت  سفنو  ۀلع ، الب  نکمملا  دوجو  ۀلاحتساب  مکحلل  فاک  ۀلعلا  نکمملا و 
یف مدقت  امک  ۀیلوالا )  ) ایاضقلا ب هذه  یمـست  اذلو  ۀیـضقلا . یفرط  رَّوصت  سفن  ءارو  رخآ  ءیـش  یلا  ایاضقلا  هذه  لثم  یف  نیقیلا  جاتحی 

. ناهربلا ئدابم  یف  ةدمعلا  یه  تایلوالا  ایاضقلا  نا  اولاق  اذه  لجالو  لقعلا . يدل  ۀیضق  لک  نم  قبسا  اهنال  اهباب ،
: نیوحن یلع  ۀجراخلا  ۀلعلا  هذه  و  جراخلا . نم  ۀلعلا  نوکت  نا  یناثلا ) )

نم اهایاضقو  تسلا . تایهیدـبلا  نم  امه  نیتللا  تارتاوتملا  تادـهاشملا و  یف  کـلذ  و  ۀـنطابلا ، وأ  ةرهاـظلا  ساوحلا  يدـحأ  نوکت  نأ   1
رَّوصت درجمب  ءادـتبا  سیل  ءایـشالا  هذـهل  هکاردا  نکلو  ةدوجوم ، ۀـکم  وأ  ةراح  رانلا  هذـه  نأ  كردـی  يذـلا  وه  لـقعلا  نإـف  تاـیئزجلا ،

هنإف اهوحنو ، تادهاشملا  كاردا  یف  اهب  نیعتـسی  یتلا  هدونج  یه  ساوحلا و  يدـحا  طسوتب  امناو  ۀـیلقع . تامدـقم  طسوتب  نیفرطلا و ال 
معطلا اذه  هل  الثم  رفصالا  نوللا  اذه  هلام  نأب  يرخأ  ةوقب  كردی  مث  اذکهو ، عمسلاب …  توصلا  رصبلاب و  نوللا  قوذلاب و  معطلا  كردی 

. ضماحلا
سیلف الاو  ۀـیکاردا ، ۀـلآ  لامعتـسا  نودـب  هسفنب  تایئزجلا  كردـی  هنأ ال  مهـضرغ  نإف  تایئزجلا ، كردـی  ـال  لـقعلا  نا  ءاـمکحلا  لوقو 

ریغ اهنع ، رظنلا  عطق  عم  كارداو  دوجو  امهوحنو  رـصبلا  عمـسلل و  نوکی  نأ  نکمی  و ال  ۀلقاعلا . ةوقلا  الا  تایئزجلا  تایلکلل و  كردـملا 
. سوسحملا کلذ  یف  ۀلصتخملا  كاردالا  ۀلآ  لامعتسا  نم  رثکأ  یلا  جاتحی  تاسوسحملل ال  ۀلقاعلا  ةوقلا  كاردا  نا 

نامزب صوصخم  همکح  نأل  ًایلک ، ًایأر  دـیفی  هدارفناب ال  َّسحلا  نأل  تایئزجلا ، صوصخ  یف  ۀـلآلا  طـسوتب  ۀـلقاعلا  ةوقلا  كاردا  صتخیو 
يأرلا اهنم  دیفتسیل  ۀیقطنم  تاسایقو  ۀیلقع  تامدقمب  نیعتسی  نأ  دب  الف  ۀیلکلا  رومألا  یلا  كاردالا  زواجتی  نأ  دارأ  اذإ  و  طقف ، ساسحالا 

عبتت ول ال  لب  ۀماعلا ، تاقیدـصتلا  ۀـیلکلا و  تاروصتلا  اهنم  صنتقی  ئدابم  نوکت  نأل  حلـصت  تارتوتملا  کلذـک  تادـهاشملاف و  یلکلا .
جاتحی ثاحبالا  هذه  لیـصفتو  املع .) دقف  اسح  دقف  نم   ) لیق اذلو  ۀیملعلا . ءارآلا  ۀیلکلا و  میهافملا  نم  ریثک  یلع  لصحن  مل  تادهاشملا 

. باتکلا اذه  هیلع  دعاسی  لوقلا ال  نم  ۀعس  یلا 
: نیمسق یلع  سایقلا  اذه  و  یقطنملا . سایقلا  یه  ۀجراخلا  ۀلعلا  نوکت  نا   2

ًاـضیأ ًارـضاح  ۀـجیتنلاب  نیقیلا  وه  هلولعم و  نوکی  نأ  دـب  الف  رکف ، لاـمعإ  یلا  جاـتحی  ـال  لـقعلا  يدـل  ًارـضاح  نوکی  نا  لوـالا ) مسقلا  )
تاـبرجملا و نا  اـقباس  اـنلق  ذا  تایهیدـبلا ، ماـسقأ  نـم  یه  یتـلا  تاـیرطفلا  تایــسدحلا و  تاـبرجملا و  نأـش  اذــه  و  توـبثلا . يرورض 

. اهعم اهتاسایق  ایاضق  تایرطفلا  و  نهذلا ، يدل  رضاح  یفخ  سایق  یلع  دمتعت  تایسدحلا 
. بسک الب  لقعلا  يدل  اهتلع  روضح  ببسب  اهب  نیقیلا  ةرورضل  ۀیرورض )  ) تیمس امناو 

رجاتل یملعلا  لاملا  سأرو  ریکفت  لک  ةزیکرو  نیهاربلا  ساسأ  یه  یتلا   ) تسلا تایهیدـبلا  عیمج  ءاصقتـسا  یلإ  لوقلا  انب  یهتنا  انه  یلإو 
ۀلالا یه  جراخلا و  نم  اهتلع  تارتاوتملا  تادهاشملا و  و  لخادـلا ، نم  اهنیقی  ۀـلع  تایلوالاف  اهب . نیقیلا  بابـسأ  ءاصقتـسا  یلاو  مولعلا ، )

. رضاحلا سایقلا  الا  یه  تسیل  اضیا و  جراخلا  نم  اهتلع  ۀیقابلا  ثالثلا  و  ۀساحلا ،
و یملعلا ، بسکلا  رکفلاب و  هراضحتسال  یعـسلا  نم  نیقیلا  یلع  لوصحلل  دب  الف  لقعلا ، يدل  ًارـضاح  سایقلا  نوکی  نا ال  یناثلا ) مسقلا  )
. نإلا وأ  مللا  قیرط  یلع  اما  ناهربلا  مظتنا  سایقلا  اذه  رـضح  اذاف  ناهربلا ، ) یلا  ۀجاحلا  عضوم  وه  اذهو   ) تایهیدـبلا یلإ  عوجرلاب  کلذ 

یلوألا ۀیهیدبلا  راضحتـسالا  اذه  یلا  وعدـی  يذـلا  و  رکفلا . رظنلا و  یلإ  جاتحملا  وه  بسکلا و  وه  ةرـضاحلا  ریغ  نیقیلا  ۀـلع  راضحتـساف 
، ۀجیتنلاب نیقیلا  لصحی  يأ  انلق  امک  ناهربلا  مظتنا  ۀلعلا  ترضح  اذإ  و  ۀلع ، الب  نکمملا  دوجو  ۀلاحتسا  یه  ثحبلا و  ردص  یف  ةروکذملا 

. ۀلعلا نع  لولعملا  فلخت  ۀلاحتسا  یه  و  ۀیناثلا ، ۀیهیدبلا  یلع  ءانب  کلذ  و 
قیرطلا امه  نیتللا  نیتهیدـبلا  نیتاه  یلع  هساـسا  زکتری  هنا  و  هیلإ ، ۀـجاحلا  رـسو  ناـهربلا  یلا  جاـتحن  فیک  اـنرکذ  اـم  عیمج  نم  حـضتاف 

. ناهرب لک  لیصحتل  يرکفلا  ساسالا 
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قلطم ریغ  قلطم و  یمللا  ناهربلا   6

: نیوحن یلع  اذه  و  ۀجیتنلل . ۀلع  هنأ  کلذ  ینعمو  رغصالل  ربکألا  توبثل  ۀلع  هیف  طسوالا  ناک  ام  یمللا  ناهربلا  نا  تفرع  دق 
انه ربکالا  وه  يذلا  لومحملا  نأ  رابتعاب  رغـصالل ، هتوبثل  ۀـلع  نوکی  اذـه  لجالو  قالطالا ، یلع  هسفن  یف  ربکألا  دوجول  ۀـلع  نوکی  نا   1

عافترا هیلع  لاثم  وه  مدقتملا و  لاثملاک  هعوضوم ، دوجو  نع  لقتـسم  دوجو  هل  سیل  و  رغـصألا ، وه  هعوضومل و  هدوجو  الا  هدوجو  سیل 
(. قلطملا یمللا  ناهربلا   ) وحنلا اذه  یمسیو  ةدیدحلا . ددمتل  ةرارحلا 

(. قلطملا ریغ  یمللا  ناهربلا   ) وحنلا اذـه  یمـسیو  رغـصألا . یف  هدوجول  ۀـلع  نوکی  امناو  قالطالا ، یلع  ربکألا  دوجول  ۀـلع  نوکی  نا ال   2
و ربکألا . سفن  ۀلع  ریغ  رغصألا  یف  ربکألا  دوجو  نا  رابتعابف  ربکالا  سفنل  ۀلع  سیل  رغـصالا و  یف  ربکالا  دوجول  ۀلع  نوکی  نا  حص  امناو 

یف امک  هسفن ، یف  ربکألا  دوجول  اضیأ  ۀـلع  ناک  ءاوس  رغـصألا ، یف  ربکألا  دوجول  طـسوألا  ۀـیلع  ـالا  سیل  ًاـّیمل  ناـهربلا  نوکل  یـضتقملا 
. امهنم لکل  الولعم  سیل  وأ  رغصألل ، ًالولعم  ناک  وأ  هسفن ، یف  ربکألل  الولعم  ناک  وا  قلطملا ، یمللا  ناهربلا  يأ  لوألا  وحنلا 

دوجوف رانلا » اهیف  دـجوت  رانلا  اهیلإ  كرحتت  ۀبـشخ  لکو  رانلا . اهیلإ  كرحتت  ۀبـشخلا  هذـه  : » انلوق ربکألل  ًالولعم  ناک  ام  وه  لوألا و  لاثم 
نإف سکعلاب  رمألا  لب  ًاقلطم ، رانلا  دوجول  ۀـلع  تسیل  اهَّنکلو  ۀبـشخلا ، یف  رانلا  دوجول  ۀـلع  ۀـکرحلا  و  طسوأ ، راـنلا  ۀـکرحو  ربکأ ، راـنلا 

. رانلا ۀعیبطل  ۀلولعم  رانلا  ۀکرح 
طـسوألاف عبرملا » ایاوز  فصن  نیتمئاق  يواسی  ام  لکو  نیتمئاق . يواست  هایاوز  ثلثملا  : » انلوق رغـصألل  ًالولعم  ناک  ام  وه  یناـثلا و  لاـثمو 

ایاوز  ) رغـصالل عبرملا ) ایاوز  فصن   ) ربکألا توبثل  ۀـلع  هسفن  تقولا  یف  وه  و  ثلثملا :) ایاوز   ) وه رغـصألل و  لولعم  نیتمئاـقلا ) ةاواـسم  )
(. ثلثملا

: وحن ربکألا  رغصألا و  نم  لکل  ًالولعم  نکی  مل  ام  وه  ثلاثلا و  لاثمو 
اذهل داوسلا  فصو  توبثل  ۀلع  هنأ  عم  ربکألل ، رغـصألل و ال  ًالولعم  سیل  طسوألا  وه  بارغلاف و  دوسأ » بارغ  لکو  بارغ . ناویحلا  اذـه  »

. ناویحلا

یمللا ناهربلا  یف  ۀلعلا  ینعم   7

ۀلعلا صوصخ  ۀـلعلا  نم  دارملا  نأ  یلإ  بلاطلا  نهذ  قبـسی  دـق  و  رغـصألل ، ربکألا  توبثل  ۀـلع  طسوألا  هیف  ناک  ام  یمللا  ناهربلا  نا  اـنلق :
: یهو اهعیمجب ، عقی  یمللا  ناهربلا  عاونأ و  ۀعبرأ  یلع  لاقت  ۀلعلا  نأ  عقاولا  یف  نکلو  ۀیلعافلا ،

ضیفملا و نودصقیو  دوجولا ، ) هنم  ام   ) مهلوقب اهنع  ربعی  دق  و  ربعف . تئـش  ام  ۀکرحلا . أدـبم  وأ  ببـسلا  وأ  لعافلا  وأ  ۀـیلعافلا ) ۀـلعلا   ) 1
. کلذ وحن  دلولل و  بالا  ریرسلل و  راجنلا  رادلل و  ینابلاک  دوجولل  ببسملا  وأ  دوجولل )(  دیفملا 

: لاقیف ءاملا ؟ یلع  وفطی  بشخلا  راص  مل  : » ناهربلا یف  لعافلا  ذخأ  لاثمو 
. ةرارحلاب دیدحلا  ددمت  لاثم  یف  مدقت  ام  ًاضیأ  هلاثمو  یعونلا .» ءاملا  لقث  نم  فخأ  یعونلا  هلقث  بشخلا  نال 

( دوجولا هیف  ام   ) مهلوقب اهنع  ربعی  دق  و  ةروصلل . هلوبق  ببـسب  لعفلاب  ققحیو  نوکتیل  ءیـشلا  اهیلإ  جاتحی  یتلا  ةداملا  وأ  ۀیداملا ) ۀلعلا   ) 2
: مهلوق ناهربلا  یف  ةداملا  ذخأ  لاثمو  دولوملل . ۀفطنلا  و  رادلل ، اهوحنو  بشخلا  رجآلا و  صجلا و  و  ریرسلل ، رامسملا  بشخلاک و 

: لاقیف ناویحلا ؟ دسفی  َمل  »
«. دادضالا نم  بکرم  هنال 

: مهلوقب اهنع  رَّبعی  دق  و  ةروصلا . وأ  ۀیروصلا ) ۀلعلا   ) 3
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ریرـسلا و ۀـئیهک  ققحتی ، مل  ءیـشلا و  نَّوکتی  مل  ةداملاب  ةروصلا  نرتقت  مل  ام  هناف  لعفلاب ، ءیـشلا  هب  لـصحی  يذـلا  يأ  دوجولا ، ) هب  اـم  )
: مهلوق ناهربلا  یف  ةروصلا  ذخأ  لاثمو  اناسنا . نوکی  اهب  یتلا  نینجلا  ةروصو  رادلا 

«. نادماعتم اهیعلض  نأل  باجیف : ۀمئاق ؟ ۀیوازلا  هذه  تناک  َمل  »
: مهلوقب اهنع  ربعی  دق  و  ۀیاغلا . وأ  ۀیئاغلا ) ۀلعلا   ) 4

: مهلوق ناهربلا  یف  ۀیاغلا  ذخأ  لاثمو  تیبلل . ینکسلا  یسرکلل و  سولجلاک  نَّوکتو ، ءیشلا  دجو  اهلجال  یتلا  يأ  دوجولا ، ) هل  ام  )
. اذکهو حصی .» یکل  باجیف : نالف ؟ ضاتری  َمل   » و هنکسا » یکل  بیجیف : تیبلا ؟ تأشنأ  »

یطسو ادودح  للعلا  ذخا  یف  حیضوتو  بیقعت   8

اذإ هجو  یلع  ۀـلعلا  تناک  اذإ  ۀـلعلا ، دوجوب  ملعلا  دـنع  لولعملا  دوجوب  نهذـلا  ملعی  نأ  بجی  هجو  یلع  ناـهربلا  لـصحی  اـمنا  کـش  ـال 
ۀـلعلا و ال لوصح  ضرف  اذا  الاو  ۀیببـسلا ، ۀـمات  ۀـلماک  نوکت  نأ  دـب  ۀـلعلا ال  نا  کلذ  ینعمو  اهدـنع . لولعملا  لصحی  نا  دـب  تلـصح ال 

. هب ملعلا  اهب  ملعلا  نم  مزلی  لولعملا ال  اهدنع  لصحی 
: لوقیف قباسلا ، انمالک  یلع  بقعی  نأ  لمأتملل  نکمی  هیلعو 

، ۀمات ۀـلعب  تسیلف  اهنم  ةدـحاو  لک  اما  ۀـیداملا ، تانئاکلا  یف  عبرألا  للعلا  نم  ۀـمئتلملا  یه  لولعملا  اهنع  فلختی  یتلا ال  ۀـماتلا  ۀـلعلا  نإ 
؟ اهنم ةدحاو  لک  یف  یمللا  ناهربلا  عوقو  اوضرفت  نأ  حص  فیکف 

ۀـضورفم ۀیقابلا  للعلا  نوکت  عضوم  یفف  عبرألا  نم  ةدحاو  یف  یمللا  ناهربلا  عوقو  ضرف  حص  امنإ  نکلو  هسفن ، یف  حیحـص  مالک  اذـهو 
ضرفل لعفلاب  لولعملا  دوجو  طسوأ  ًادـح  تذـخأ  یتلا  ۀـلعلا  کـلت  دوجو  ضرف  نم  ذـئنیح  مزلیف  اـهب ، حرـصی  مل  نإ  ۀـققحتم و  عوقولا 

بـسح اهنال  لب  للعلا ، عومجم  یه  اهنم  ةدـحاولا  نأل  و ال  لیلعتلا ، یف  ةدرجم  عبرالا  للعلا  يدـحأب  یفتکی  هنأل  ـال  لـلعلا . یقاـب  لوصح 
نم ةدحاو  لک  نع  ملکتنلو  اهماقم . ۀمئاقو  ةوقلاب  یقاوبلا  یلع  ۀلمتـشم  ةدحاو  لک  نوکتف  اهعیمج ، دوجو  نع  اهدوجو  کفنی  ضرفلا ال 

: لوقنف یقاوبلل  اضرف  اهدوجو  ضرف  نوکی  فیک  للعلا 
دوجو ضرف  عم  دب  الف  اهیذل ، ۀیلعف  ةروصلا  ۀـیلعف  نأل  لعفلاب  لولعملا  دوجو  ضرف  دـقف  ةروصلا  دوجو  ضرف  اذا  هنإف  ۀـیروصلا  ۀـلعلا  اما 

. ایلعف راصو  دجو  امل  الاو  ۀلصاح  اهلک  للعلا  نوکت  نأ  لولعملا 
نع ةرخاتم  یجراخلا  اهدوجو  یف  ۀیاغلا  نأل  لولعملا ، وه  ۀیاغلا و  يذ  دوجو  ضرف  دعب  ۀـیاغلا  دوجو  ضرفی  امناف  ۀـیئاغلا ) ۀـلعلا   ) اذـکو

. یملعلا ینهذلا  اهدوجوب  ۀیاغلا  یه  هل  ۀلعلا  امناو  هل ، ۀلولعم  یه  لب  لولعملا  دوجو 
ول امک  لعفلاب ، ةروصلا  لوصح  ةروصلا  لوبقل  ةداملا  دادعتـسا  لوصح  دـنع  مزلی  ۀـیعیبطلا  رومألا  نم  ریثک  یف  هنإـف  ۀـیداملا ) ۀـلعلا   ) اـماو
یف ۀیعیبط  ةوق  لعافلا  نا  رابتعاب  تابنلا ، لصحی  نا  دـب  الف  ءاملاب  تیقـس  دـق  بسانملا و  تقولا  یف  ۀـبیط  ضرأ  یف  ًالثم  ةرذـبلا  تعـضو 

ضیفی نأ  اهلاح  ناسلب  اهدادعتسا  دنع  ةداملا  تبلط  اذا  هنأل  ماتلا ، دادعتسالا  لوصح  دنع  اهلعف  اهنع  ردصی  نأ  الا  نکمی  الف  ةداملا  رهوج 
ضرف وهف  ةروصلا  تدجو  اذإ  و  اهب . قئاللا  اهدوجو  اهیلع  ضیفی  نا  دـب  الف  هتحاس ، یف  لخب  یلاعت ال  هناف  دوجولا ، اهیلع  تانئاکلا  ئراب 

. لعفلاب لولعملا  لوصح  قبس  امک  ةروصلا  لوصح  ینعم  نأل  لولعملا ، دوجو 
ۀفقوتم ةروصلا  کلت  ثودح  نوکی  ام  دنع  کلذ  و  لعفلاب . ةروصلا  لوصح  ةداملا  دادعتسا  لوصح  نم  مزلی  ۀیعیبطلا ال  رومألا  ضعب  معن 
كرحم لعاف  نم  ۀکرح  حیقلتلا  و  حیقلتلا ، دـعب  لعفلاب  اهترمث  متت  امنإف  رمثلل ، ۀـلخنلا  دادعتـساک  ۀـجراخ ، ۀـکرحم  ۀـلع  نم  ۀـکرح  یلع 

. حقلملا وه  جراخ و 
هرـشن یف  عناصلا  لمعی  مل  ام  لعفلاب  ًایـسرک  هریـصی  ًایـسرک ال  ریـصی  نأل  بشخلا  دادعتـسا  درجم  نإف  ۀیعانـصلا  رومألا  باـبلا  اذـه  نم  و 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 1055 

http://www.ghaemiyeh.com


للعی نأ  حـصی  اذـلف ال  طسوأ  ًادـح  ةدام  لک  عقت  الف  داوملا ، هذـه  لاثمأ  یف  یمللا  ناـهربلا  عقی  ـال  هیلعو  بساـنملا . هجولا  یلع  هبیکرتو 
. بشخ هنأل  انلوقب : ایسرک  ءیشلا  نوک 

، امات العاف  ناک  اذا  الا  طسوأ  ًادح  ذخؤی  لب ال  لولعملا ، دوجو  ءایـشألا  نم  ریثک  یف  لعافلا  ضرف  نم  بجی  سیلف  ۀیلعافلا ، ) ۀـلعلا   ) اماو
رومألا نم  لولعملا  ناک  اذا  امیف  طئارـشلا ، عیمج  دوجوو  ةداملا  دادعتـسا  یلع  لد  اذا  اـمک  هریثأـت ، تاـهج  ماـمت  یلع  لمتـشم  هنأ  ینعمب 

لباقلا ال عوضوملا  نودب  لعافلاف  ددمتلا ، دوجو  ةرورـضلاب  هنم  مزلی  يذلا  دیدحلا  یف  ةرارحلا  دوجو  ضرفک  کلذ  و  ۀـیداملا . ۀـیعیبطلا 
. لعفلاب ًالباق  لعافلا  نودب  لباقلا  نوکی  امک ال  امات ، ًالعاف  نوکی 

وأ لعفلاب  للعلا  عیمج  یلع  لمتـشم  دـحاو  یمل  ناهرب  ـالا  ۀـقیقحلا  یف  دـحاولا  بولطملا  یلع  سیل  هنأ  حـضتیو  ملعی  مـالکلا  اذـه  نمو 
ۀلعلاب بیجأ  اذإف  ۀماتلا ، ۀلعلا  ۀفرعم  هب  بلطی  امنإ  َملب  لاؤسلاف  اهفالتخا ، بسح  للعلا  ددعتب  رهاظلا  بسحب  نیهاربلا  تددعت  نإ  و  ةوقلاب ،

اهنم فلأتت  یتلا  للعلا  عیمجب  باجی  یتح  قاب  لاؤسلاف  رکذـی  مل  ۀـلعلا  نم  ءزج  وأ  طرـش  انه  ماد  ام  و  ملب . لاؤسلا  عطقنی  هنإف ال  ۀـصقانلا 
. عطقنیو ملب  لاؤسلا  طقسی  ذئنیحو  ۀماتلا . ۀلعلا 

ناهربلا تامدقم  طورش   9

: یهو ۀعبس ، یلإ  مهتارابع  رثکأ  یف  تقترا  اطورش  تامدقمل  اورکذ 
يدحأ تناک  ولف  انه .) نیقیلا  ینعم  ًاضیأ  مدقتو  اناهرب  سایقلا  نوکل  موقملا  وه  کلذ  نأ  قبـس  دقو   ) ۀینیقی اهلک  تامدقملا  نوکت  نأ   1

یف سایقلا  عبتی  امئادو  ۀـمدقملا . کلت  بسح  یلع  ًایطلاغم  وأ  ًایرعـش  وأ  ًایباطخ  وأ  ًایلدـج  اما  ناک  و  ًاناهرب ، نکی  مل  ۀـینیقی  ریغ  هیتمدـقم 
. هتامدقم سخأ  هتیمست 

(. َمل  ) ناهربب صتخم  طرشلا  اذه  و  جراخلا . بسحب  اهل  اللع  نوکت  نأ  دب  اهنأل ال  جئاتنلا  نم  عبطلاب  قبسأو  مدقأ  تامدقملا  نوکت  نأ   2
عبطلاب مدقألا  وه  رمألا و  سفن  یف  مدقألا  نإف  جئاتنلا . یلإ  اهب  لصوتلا  حصی  یتح  جئاتنلا  نم  نامزلا  بسحب  لقعلا  دنع  مدقأ  نوکت  نأ   3
انلوقع یلإ  ۀبـسنلاب  مدقأ  سیل  ۀلعلاک  عبطلا  بسحب  مدقألا  وه  ام  نوکی  دـق  هنإف  رخآ ، ءیـش  انلوقع  بسحبو  انیلإ  ۀبـسنلاب  مدـقألا  ءیش و 

یف لقعلا  دـنع  مدـقأ  نوکی  نأ  عبطلا  بسحب  مدـقأ  وه  ام  لک  یف  بجی  هنإـف ال  اـهب ، ملعلا  نم  مدـقأو  قبـسأ  لولعملاـب  ملعلا  نوکی  نأـب 
. ۀفرعملا

نأ فرعأ  اهنأ  ینعمو  فَّرعملا . نم  فرعأ  نوکی  نأ  بجی  فَّرعملا  نأل  اـهفرعت ، نأ  حـصیل  جـئاتنلا  نم  لوقعلا  دـنع  فرعأ  نوکت  نأ   4
ًایناثو تامدـقملل ، تاذـلابو  ًالوأ  نوکی  نأ  بجی  نیقیلا  حوضولا و  نأ  ۀـهادب  جـئاتنلا ، حوضول  اببـس  نوکتل  اـنیقیو  ًاـحوضو  رثکأ  نوکت 

. جئاتنلل ضرعلابو 
، انه یلوألا  یتاذلا و  ینعم  نم  یتأیس  ام  یلع  اهتاعوضومل ، ۀیلوأ  ۀیتاذ  اهتالومحم  نوکت  نأ  اهتبسانم  ینعمو  جئاتنلل ، ۀبـسانم  نوکت  نا   5
افشلا ص نم  ناهربلا  باتک  یف  سیئرلا  خیشلا  لاق  امک  يرخأ  ةرابعبو  امهنیب . ۀیعیبطلا  ۀلعلا  مدعل  هبسانی  امب ال  نیقیلا  دیفی  بیرغلا ال  نأل 

ئدابم نوکت  الف  اللع ، ناهربلا  ئدابم  نکت  مل  ۀـبیرغ  نوکت  نأ  زوجی  ۀـیناهربلا  تالومحملا  تناک  ول  و  اللع ، نوکت  ۀـیبرغلا ال  نإـف   » 72
«. ۀجیتنلل اللع  ناهربلا 

یف هنم  دوـصقملا  ینعملا  اـنه  يرورـضلا )  ) نم دارملا  سیل  و  فـصولا . بـسحب  وأ  ۀـیتاذلا  ةرورـضلا  بـسحب  اـما  ۀیرورـض  نوـکت  نأ   6
ب)  ) هنأب فوصوم  وهف  هب  هفـصو  قفتا  امفیک  ح )  ) هنأب فصوی  ام  لک  نأ  هب  نونعی  ةرورـضلاب ) لک ح ب  : ) كانه لیق  اذإ  هنإف  ساـیقلا ،

هناف ةرورضلاب  ح )  ) هناب فصوی  ام  لک  نا  يأ  ۀماعلا  ۀطورشملا  هب  نونعیف  انه  اما  و  ةرورـضلاب . ح )  ) هنأب افوصوم  نکی  مل  نإ  ةرورـضلاب و 
(. ب  ) هنأب فوصوم 
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. سایقلا یف  دارملا  ینعملا  ۀیلکلا )  ) نم دارملا  سیل  اضیأ  انه  و  ۀیلک . نوکت  نا   7
، المهم وأ  ًایئزج  عوضوملا  ناک  نإ  ًایلوأ و  ًـالوق  ۀـنمزالا  عیمج  یف  عوضوملا  صاخـشأ  عیمج  یلع  ـالوقم  اـهلومحم  نوکی  نأ  دارملا  لـب 

. ۀیصخشلا اهلباقت  نأ  حصی  انه  ۀیلکلاف 
ایلوأ لمحلا  نکی  مل  و  نامز . لک  یف  نکی  مل  نإ  دـحاو و  لـک  یلع  ـالوقم  لومحملا  نوکی  نأ  ساـیقلا  یف  ۀـیلکلا  ینعم  نم  دوصقملاو 

. ۀلمهملا ۀیئزجلا و  ۀیضقلا  كانه  ۀیلکلا  لباقتف 
سأب ناک  امف  ۀیلک ، ریغ  ۀیرورض و  ریغ  ناهربلا  ۀجیتن  نوکت  نأ  انزوج  ولف  ۀیلکلا ، ۀیرورضلا  جئاتنلاب  ناصتخی  ناریخألا  ناطرـشلا  ناذهو 
نوکت نأ  موـلعلا  بلاـطم  عـیمج  یف  بجی  سیل  هنـأل  ۀـیلکلا ، نم  ینعملا  کلذـب  ۀـیلک  ریغ  وأ  ۀـنکمم  تامدـقملا  يدـحأ  نوـکت  نا  یف 

امک نیقیلا  نإف  ناکمالا ، یه  ۀیضقلا  ۀهج  تناک  نإ  یناثلا و  داقتعالا  وه  مکحلا و  ۀیرورض  ۀیرورـضلا  نم  داری  نأ  الإ  ۀیلک ، وأ  ۀیرورض 
. لوالا طرشلا  وه  تامدقملا و  ۀینیقی  طرشلا  نیع  طرشلا  اذه  نکلو  هلاوز . نکمی  هیف ال  یناثلا  داقتعالا  نوکی  نأ  بجی  مدقت 

ناهربلا باتک  یف  یتاذلا  ینعم   10

یتاذلا امهدحأ  یناعم  ةدع  نییقطنملا  فرع  یف  یتاذللو  تاعوضوملل  ۀیتاذ  تالومحملا  نوکت  نأ  ناهربلا  تامدقم  یف  طرتشی  هنا  مدقت 
: لوقنف انه ، دوصقملا  حضتیل  ًاعیمج  اهنایبب  سأب  و ال  ناهربلا . باتک  یف 

لوالا ص 90. ءزجلا  یف  مدقت  دق  و  یضرعلا .)  ) هلباقیو تایلکلا ، باب  یف  یتاذلا   1
«. ۀیتاذلا هضراوع  نع  هیف  ثحبی  ام  ملع  لک  عوضوم  نا  : » نولوقی ذا  بیرغلا ، )  ) هلباقیو ضورعلا ، لمحلا و  باب  یف  یتاذلا   2

اذـهف سطفأ ) فنالا   ) لاقی امنیح  ۀـسوطفلا  دـح  یف  فنالاک  هدـح ، یف  اذوخأم  هعوضوم  ناک  ام  یلوألا  ۀـجردلا  یف  تاجرد و  هل  وه  و 
، هدح یف  اذوخام  هل  ضورعملا  عوضوم  نوکی  دـق  مث  هفیرعت . یف  فنألا  ذـخأ  سطفألا  فیرعت  دـیرأ  اذإ  هنأل  هعوضومل ، یتاذ  لومحملا 

امک هفیرعت  یف  ذـخؤت  لعافلل  ۀـضورعم  یه  یتلا  ۀـملکلا  نکلو  عوفرملا  فیرعت  یف  ذـخؤی  لعافلا ال  نإف  لـعافلا  یلع  عوفرملا  لـمحک 
ذخؤی لعفلا ال  نإف  ًالثم  یـضاملا  لعفلا  یلع  ینبملا  لمحک  هدح ، یف  اذوخأم  هل  ضورعملا  سنج  نوکی  دق  و  لعافلا . فیرعت  یف  ذخؤت 

بوصنملا لمحک  هدح  یف  اذوخام  سنجلا  ضورعم  نوکی  دق  و  هدح . یف  ذـخؤت  یتلا  یه  ۀـملکلا  وه  هسنج و  نکلو  ینبملا  فیرعت  یف 
ضورعم لب  هدـح  یف  ذـخؤی  لوعفملا  وه  و  هسنج ، ـال  بوصنملا و  هدـح  یف  ذـخؤی  ـال  قلطملا  لوعفملا  ناـف  ـالثم  قلطملا  لوعفملا  یلع 

: لاقیف ةدحاو  ةرابعب  ۀیتاذلا  تالومحملا  هذه  عمج  نکمیو  هدح . یف  ذخؤت  ۀملکلا  وه  ۀیلوعفملا و 
لخدی هنأل  هضورعم  اذک  هل و  موقم  عوضوملا  سنج  نأل  هدح ) یف  ًاعقاو  هتاموقم  دحأ  وأ  هعوضوم  ناک  ام  عوضوملل  یتاذـلا  لومحملا  )

. کلذک هسنج  ضورعم  اذک  هدح و  یف 
هیلإ و ءیـش  مض  یلإ  ۀجاح  نودـب  لومحملا  عازتنال  ایفاک  هتاذ  دـح  یف  عوضوملا  سفن  ناک  ام  وه  و  ًاضیأ ، لمحلا  باب  یف  یتاذـلا )  ) 3

یلع ضیبألا  لمحو  دوجولا  یلع  دوجوملا  لمح  لثم  ۀمیمضلاب ، لومحملا  یمسی  ام  هلباقیو  تاذلا ) ماقم  نع  عزتنملا  : ) هل لاقی  يذلا  وه 
نکلو ال ةدوجوم  ۀیهاملا  نإف  ۀمیمـضلاب  لومحملا  وه  اذه  نإف  مسجلا ، یلع  ضیبألا  لمحو  ۀیهاملا  یلع  دوجوملا  لمح  لثم  ال  ضایبلا ،

یلع دوجوملا  لـمح  فـالخب  هیلع  هضورعو  هیلإ  ضاـیبلا  مضل  لـب  هتاذـب  ـال  نکلو  ضیبأ  مسجلا  و  اـهیلع ، دوـجولا  ضورعل  لـب  اهتاذـب 
ضایب مض  نودـب  هتاذـب  ضیبأ  هنإف  ضایبلا  یلع  ضیبألا  لمح  اذـک  و  دوجوم ، هسفنب  لب  هل  رخآ  دوجو  مض  نودـب  هل  یتاذ  هنإـف  دوجولا 

. هل یتاذ  وهف  هیلإ  رخآ 
لمحلا لاقیف  نیریخالا ، نیحالطصالا  یف  امک  لومحملل  لمحلا ال  سفنل  فصو  مسقلا  اذه  یف  هنکلو  اضیأ ، لمحلا  باب  یف  یتاذلا )  ) 4

. لوألا ءزجلا  یف  کلذ  مدقت  دق  یعانصلا و  عیاشلا  لمحلا  هلباقیو  اضیأ . یلوالا  هل  لاقیو  یتاذلا 
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: لاقی نا  لثم  یقافتالا ، )  ) هلباقیو للعلا ، باب  یف  یتاذلا )  ) 5
اهسم و اذا  بطحلا  قارحا  هعبتی  رانلا  لاعتشا  لب  ایقافتا  کلذ  نکی  مل  هنإف  دعرلا ، فصقف  ءامـسلا  تقرباو  بطحلا  قرتحاف  رانلا  تلعتـشا 

: لاقی ام  لثم  ال  هتاذل ، دعرلا  هعبتی  قربلا 
. ۀیقافتا رومأ  یمست  اهلاثمأو  هذه  نإف  ضرم  ینباصاف  نالف  یندسح  وأ  یبطح  قرتحاف  نالف  یل  رظن  وأ  ءامسلا ، تقرباف  بابلا  حتف 

نا نایبلا  یف  امهعمجیو  یناثلا  لوألا و  ینعملا  معی  ام  ناهربلا  باتک  یف  یتاذـلا  نم  مهدوصقم  نأ  ملعاف  یتاذـلل  یناعملا  هذـه  تفرع  اذا 
: لاقی

«. هدح یف  ذخؤی  هتاموقم  دحا  وأ  عوضوملا  وأ  عوضولا  دح  یف  ذخؤی  يذلا  لومحملا  وه  یتاذلا  »

یلّوالا ینعم   11

مـسح لوقن : امک  هعوضوم ، یلع  هلمح  یف  ضورعلا  یف  ۀطـساو  یلإ  جاتحی  يأ ال  هریغ  طسوتب  ـال  لومحملا  وه  اـنه  یلوـألا  نم  دارملاو 
نأل ضورعلا ، یف  ۀطـساو  ناکف  حطـسلا  طسوتبف  مسجلا  یلع  هلمح  اما  یلَّوأ  لمح  حطـسلا  یلع  ضیبأ  لـمح  نإـف  ضیبأ  حطـسو  ضیبأ 

. ضرعلابو ًایناث  مسجلا  یلع  تاذلابو و  ًالوأ  حطسلا  یلع  ضیبالا  لمح 
هقفلا لوصأ  بتک  ضعب  نا  انه  ملعی  نا  بجی  اـمم  نکلو  رـصتخملا . اذـه  هعـسی  ـال  رخآ  عضوم  هل  یلوـالا  یتاذـلا و  ینعم  یف  قیقدـتلاو 

. انه روکذملا  یلوالا  ینعمب  بیرغلا ، هل  لباقملا  ملعلا  عوضوم  باب  یف  وه  يذلا  یتاذلا  ریسفت  اهیف  عقو  ةرخأتملا 
. رخآلاب امهدحأ  طلخن  یلَّوالا و ال  یتاذلا و  نیب  انقرف  اذإ  اهنم  صلختلا  عیطتسن  ةریثک  تاهابتشا  کلذ  لجأ  نم  تعقوف 

ةرظانملا بادآ  وأ  لدجلا  ۀعانص   2

لوصالا دعاوقلا و   1

ۀعانصلا هذه  تاحلطصم   1

. هعضاوم یلإ  یقابلا  ئجرنو  ًالعف ، ۀجاحلل  ۀمدقملا  یف  اهضعب  رکذن  نآلا  اهب و  ۀصاخ  تاحلطصم  ۀعانص  لکک  ۀعانصلا  هذهل 
لدعلا و نع  ًانایحأ  ۀجراخلا  ۀلیحلا  لامعتـسال  ًابلاغ  ًانراقم  مالکلاب ، ۀموصخلا  یف  جاجللا  ددللا و  وه  ۀغل  لدـجلا  نإ  لدـجلا ، )  ) ۀـملک  1

. فاکتعالا جحلا و  یف  امیس  ال  ۀلداجملا ، نع  ۀیمالسإلا  ۀعیرشلا  تهن  اذلو  فاصنإلا .
(. اقیبوط  ) ۀینانویلاب یمست  یتلا  اهددصب و  نحن  یتلا  ۀعانصلا  یف  اهولمعتساو  ۀملکلا  هذه  برعلا  ۀقطانم  لقن  دقو 

و ةرظانملا ، ظفل  لثم  نم  یتح  اهب ، دوصقملا  حیضوت  یتأیـس  ام  یلع  ۀعانـصلا  هذه  ینعم  یلإ  ۀیبرعلا  ظافلألا  بسنأ  لدجلا )  ) ۀظفل هذهو 
ۀعانـصلا هذه  یف  ةرظانملا )  ) ۀملک تلمعتـسا  امک  ۀلمجلا ، یف  ۀعانـصلا  هذـه  بسانت  اهنم  ةدـحاو  ّلک  تناک  نإ  و  ۀـثحابملا ، ةرواحملا و 

. مسالا اذهب  نوتملا  ضعب  تفلأ  و  ةرظانملا ) بادآ   ) لیقف اضیأ ،
نم فلؤملا  لوقلا  ذئنیح  هب  نودیریف  اهلامعتـسا ، ۀکلم  یلع  هوقلطأ  امک  ۀعانـصلا  لامعتـسا  سفن  یلع  ًاضیأ  لّدـجلا )  ) ظفل نوقلطی  دـقو 

: اضیا هل  لاقی  دق  و  ۀعانصلا . دعاوق  یلع  يراجلا  ریغلل و  مزلملا  تاملسملا  وأ  تاروهشملا 
(. یلدج  ) و لداجم ) : ) هل لاقیف  ۀعانصلا  لمعتسم  امأ  یلدجلا . لوقلا  وأ  ۀیلدجلا  ۀجحلا  وأ  یلدجلا  سایقلا 

ۀیعامتجالا ۀیـسایسلا و  ءارآلا  نایدألا و  لحنلا و  للملا و  بهاذملاک و  هب ، ) مزتلملا  وأ  هب  دقتعملا  يأرلا   ) انه اهب  داریو  عضولا .)  ) ۀملک  2
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. کلذ یلإ  ام  و  ۀیملعلا ، و 
یلع يأرلاف  هل ، ةدـیقع  نکی  مل  نإ  همزتلیو و  هل  بصعتیف  رخآ  ضرغل  هقنتعی  دـق  هتدـیقع ، هنـأل  هنع  عفادـیو  يأرلا  قنتعی  اـمک  ناـسنإلاو 

نع اوربعی  نأ  ۀعانـصلا  هذـه  لهأ  دارأف  هضقن ، وأ  هتاـبثإل  یلدـجلا  ضرغ  هب  قلعتی  اـمهنم  لـکو  هب ، مزتلم  يأرو  هب  دـقتعم  يأر  نیمـسق :
ماهب ال. ًادقتعم  ناکأ  ءاوس  مزتلملا  يأرلا  قلطم  هب  نودیریو  ًاراصتخا ، عضولا )  ) ۀملک اولمعتساف  ۀعماج ، ةدحاو  ۀملکب  نیمسق 

نم ًابیرق  عضولا  ینعم  نوکی  اذه  یلع  و  ابولطم .)  ) ناهربلا یف  یمست  یتلا  یه  و  ًاعـضو )  ) لدجلا یف  سایقلا  ۀجیتن  اضیأ  نوّمـسی  دق  امک 
. اهلاطبإ وأ  اهتابثإ  داری  یتلا  يوعدلا  ینعم 

لدجلا یلا  ۀجاحلا  هجو   2

، اهوحنو ۀـیعامتجاو  ۀیـسایسو  ۀـینید  نم  هئارآو  هدـئاقع  یف  هتدـلج ، ءانبأ  نم  هریغ  نیبو  هنیب  تاعزانمو  فالخ  نع  کفنی  ناسنإلا ال  نإ 
یف لادجلا  ةرظانملا و  یلإ  کلذ  رجنیو  همدهو  هضقن  دیرت  يرخأو  هیلع ، ظفاحتو  هرصانت  ۀفئاط  ناتفئاط : عضو  لک  یلإ  سایقلاب  فلأتتف 

. روهمجلا مامأ  همصخ  ماحفإو  هرظن  ۀهجو  دییأتل  ۀّجحلا  لیلدلا و  قیرف  ّلک  سمتلیف  مالکلا ،
ءوجللا و  عقاوملا ، نم  ۀلمج  یف  هب  ذخألا  مدع  یلإ  وعدی  ام  بابسألا  نم  كانه  نکلو  بولطملا ، لیصحتل  نومـضم  میوق  لیبس  ناهربلاو 

بابـسألا امأ  ناهربلا . دعب  ةدیفملا  ۀقیرطلا  هنّإف  لدجلا ، یلإ  ۀجاحلا  قثبنت  انه  و  هددـصب . نحن  يذـلا  لدـجلا  لیبس  وه  و  رخآ ، لیبس  یلإ 
. رومأ یهف  ناهربلاب  ذخألا  مدع  یلإ  ۀیعادلا 

عم قحلا  ناک  اذإف  لاح ، ّلک  یلع  دحاو  قحلا  نأل  نیعزانتملا  نیقیرفلا  نم  لک  هلمعتـسی  نأ  نکمی  ۀلأسم ال  ّلک  یف  دـحاو  ناهربلا  نإ   1
. هبولطم دییأتل  لدجلا  لیبس  یلإ  ئجتلی  رخآلا  قیرفلا  ّنإف  نیقیرفلا  دحأ 

رثکألا یلع  لداجملا  ضرغو  مهنیب ، تاعیاذلا  تاروهشملا  نم  نکت  مل  اذإ  ۀیناهربلا  تامدقملا  كاردإ  نع  نوکی  ام  دعبأ  روهمجلا  نإ   2
لامعتسا هنکمیو  هبناج  یف  قحلا  ناک  نإ  ۀیلدجلا و  ۀقیرطلاب  ةروهشملا  تامدقملا  لامعتسا  یلإ  انه  ئجتلیف  روهمجلا  مامأ  همـصخ  ماحفإ 

. ناهربلا
. هکاردإ نع  همصخ  زجعل  وأ  ناهربلا  نع  هزجعل  لدجلا  یلإ  عزانملا  ئجتلیف  هکاردإ  وا  ناهربلا  ۀماقإ  یلع  يوقی  دحا  لک  سیل  هنا   3

هنهذ نرّمی  ام  یلإ  جاتحی  ۀـیملعلا  بلاطملا  یلع  ناهربلا  ۀـماقإ  نم  اهیف  نکمتی  یتلا  ۀـجردلا  یلإ  لوصولا  لـبق  مولعلا  یف  ئدـتبملا  نإ   4
لبق بلاطملا  کلت  یلإ  نانئمطالا  ۀعانقلا و  لیصحت  یلإ  جاتحی  دق  امک  ناهربلا ، ریغ  ۀقیرطب  بلاطملا  یلع  لالدتسالا  یلع  ۀیلقعلا  هتوقو 

. لّدجلا لیبس  ّالإ  کلذ  یلإ  لیبس  هل  سیل  و  اهیلع . ناهربلا  نم  نکمتی  نأ 
ظفاحی نأ  دیری  نم  ّلکو  ۀفرعملا  همهت  نم  لکل  بجی  ّهنأب  مکحن  نا  عیطتـسنو  لدجلا  یلا  ۀـجاحلا  ةوق  انل  رهظت  بابـسألا  هذـه  ۀـفرعمبو 

اومدـقتم هب  ینع  يذـلا  نفلا  اذـه  کلذـب  لفکتملا  و  اهلوصأو . اهنیناوقو  لدـجلا  ۀعانـص  نع  ثحبی  نأ  تناک  ۀـیأ  ءارآلا  دـئاقعلا و  یلع 
انیـس و نبا  سیئرلاک  ءاملعلا  مظاعأ  نم  ۀلیلق  ۀئف  ادـع  هل  رربم  ًالامهإ ال  ۀیمالـسإلا  ةرودـلا  یف  نورخأتملا  هلمهأو  نیینانویلا  نم  ۀفـسالفلا 

. نیققحملا مامإ  یسوطلا  نیدلا  ریصن  ۀجاوخلا 

ناهربلا لدجلا و  نیب  ۀنراقملا   3

هیف ناقرتفی  ام  نایبو  امهنیب  ۀنراقملا  ثحب  نم  دب  الف  ناهربلا ، دعب  ۀیناثلا  ۀبترملاب  یتأی  وه  و  لالدتـسالا ، نم  رخآ  بولـسأ  لدجلا  نإ  انلق 
: لوقنف

تامدـقملا یلع  دـمتعی  اّمنإف  لدـجلا )  ) امأ قحلا ، جـتنتل  قح ، وه  ام  ۀـهج  نم  قح  یه  یتلا  تامدـقملا  یلع  ّالإ  دـمتعی  ـال  ناـهربلا  نإ   1
انلق امک  قح  وه  امب  قحلا  لداجملا  بلطی  ذإ ال  ّاعقاو ، ّاقح  تناک  نإ  و  ّاقح ، نوکت  نأ  اهیف  طرتشی  و ال  ۀملسم ، یه  ام  ۀهج  نم  ۀملـسملا 
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مأ تاعئاذلا ، ۀماعلا و  تاروهـشملا  یه  روهمجلا و  دنع  ۀملـسم  تناکأ  ءاوس  ۀملـسملا  تامدـقملاب  همازلإ  مصخلا و  ماحفإ  بلطی  اّمنإ  لب 
. ۀصاخ مصخلا  صخش  دنع  ۀملسم  مأ  مصخلا ، اهب  فرتعی  ۀصاخ  ۀفئاط  دنع  ۀملسم 

نیـصخش نیب  موقیف  قئاقحلا  یلإ  هلاـصیإو  ریغلا  میلعت  ضرغل  ماـقی  دـقف  ناـهربلا  اـمأ  نیمـصاختم ، نیـصخشب  ـالإ  موقی  ـال  لدـجلا  نإ   2
. قحلا یلإ  لصتل  اهمّلعیو  هسفن  هب  یجانیل  صخشلا  همیقی  دق  و  لدجلاک ،

نا نکمی  هنإف  لدجلا  امأ  نیعزانتملا . نیقیرفلا  نم  لک  همیقی  نأ  نکمی  ۀلأسم ال  لک  یف  دحاو  ناهربلا  نأ  قباسلا  ثحبلا  یف  مدـقت  هنا   3
تامّلـسملا تاروهـشملا و  یلع  دـمتعی  هنإ  ماد  ام  و  قح ، وه  امب  قحلا  هماحفإو ال  مصخلا  مازلإ  هنم  ضرغلا  ماد  ام  ًاعم  ناـقیرفلا  هلمعتـسی 

نم ًاریثک  میقی  نأ  نیقیرفلا  دـحأل  نکمی  لب  یفنلا . بناج  یف  تقولا  نیع  یف  رخآلا  اهـضعبو  تاـبثإلا  بناـج  یف  اهـضعب  نوکی  دـق  یتلا 
ًارهاظ ددعت  نإ  و  ةدحاولا ، ۀلأسملا  یف  ددعتی  ًادحاو ال  ّالإ  نوکی  ناهربلا ال  نإ  امنیب  دحاو ، يأر  یلع  رـصحلل  بجوم  الب  ۀیلدجلا  ۀـلدألا 

. ناهربلا ثحب  یف  مدقت  ام  یلع  عبرألا  للعلا  ددعتب 
ججحلا نم  هریغ  سایقلا و  لمعتـسی  نأ  نکمیف  لداجملا  امأ  ناهربلا  ثحب  یف  مدقت  ام  یلع  سایقلا  نم  ّالإ  نوکت  ناهربلا ال  ةروص  نإ   4

. ءارقتسالا سایقلا و  یلع  لدجلا  دمتعی  ام  رثکأ  نأ  ریغ  ةروصلا ، ۀهج  نم  ناهربلا  نم  معأ  لدجلاف  لیثمتلا ، ءارقتسالاک و 

لدجلا فیرعت   4

: یلی امب  لدجلا  نف  فیرعت  ۀحص  مدقت  ام  عیمج  نم  حوضوب  رهظیو 
عـضو يأ  ۀظفاحم  یلع  داری و  بولطم  يأ  یلع  ۀملـسملا  تامدقملا  نم  ۀجحلا  ۀماقإ  یلع  ناکمإلا  بسح  اهعم  ردتقی  ۀیملع  ۀعانـص  هنإ  )

(. ۀضقانم هیلع  هجوتت  هجو ال  یلع  قفتی ،
بحاص هنوک  یف  حدقی  بلاطملا ال  ضعب  لیـصحت  نع  لداجملا  زجع  نأ  یلع  هیبنتلا  لجألف  ناکمإلا ) بسح   ) ةرابعب فیرعتلا  دیق  امنإو 

. ًابیبط هنوک  یفنی  هنإف ال  ضارمألا  ضعب  ةاوادم  نع  ًالثم  بیبطلا  زجعک  ۀعانص ،
: یلی امک  يرخأ  ةرابعب  لدجلا  فیرعت  نع  ریبعتلا  نکمیو 

یف ۀضقانملا  موزل  نع  زارتحالا  نم  ةدارإلا و  بسح  اهدر  نم  وأ  تاملسملا  نم  ۀفلؤملا  ججحلا  ۀماقإ  نم  ناسنإلا  نکمت  ۀعانـص  لدجلا  )
(. عضولا یلع  ۀظفاحملا 

لدجلا دئاوف   5

ۀعفانلا ءارآلا  ۀـیوقت  نم  لداجملا  نکمتی  نأ  یه  و  تاذـلاب ، ةدوصقملا  اهتعفنمو  لدـجلا  ۀعانـص  نم  ۀیلـصألا  ةدـئافلا  انل  رهظت  مدـقت  امم 
دئاوف ۀعانـصلا  اذهلو  کلذ . روهمجلا  كردی  هجو  یلع  ةدسافلا  ءارآلا  يوذو  نیذوعـشملا ، یلع  ۀـبلغلا  نیلطبملا و  مازلإ  نم  اهدـییأتو و 

: اهضعب رکذن  ضرعلاب ، اهنم  دصقت  رخأ 
باب لک  یف  ةدیفملا  ةریثکلا و  تامدقملا  داریإ  نم  ۀعانصلا  وذ  نکمتی  ذإ  اهباستکاو ، تامدقملا  لیـصحت  یف  اهتیوقتو  ناهذألا  ۀضایر   1

. اهریغ ۀیملعلا و  بلاطملا  یلع  ۀجحلا  ۀماقإ  نم  و 
نم نکمتی  ۀعانـصلا  هذـه  ببـسب  هل  لصحت  یتلا  ۀـیلدجلا  ةوقلاـب  هنإـف  ناـسنإلا ، یلع  ضرعت  یتلا  ۀـلأسملا  یف  نیقیلا  قحلا و  لیـصحت   2

قحلا حولی  دق  امهیف  لمأتلا  امهنم و  لک  لاح  نع  صحفلا  دعب  ذئنیحو  ۀلأسملا . یف  بلـسلا  باجیإلا و  یفرط  نم  لکل  تامدـقملا  فیلأت 
. لطابلا رخآلا  فرطلا  فیزیو  امهنم ، فرط  يأ  یف  هنأ  زیمیف  هل ،

شحوتسیو اهرکنی  ءدب  ئداب  هنأ  ذإ  ۀیلدجلا ، تامدقملا  ببسب  هل ، بلاطلا  ملعلا  یف  تارداصملا  ۀفرعمل  ئدتبملا  ملعتملا  یلع  لیهستلا   3
اهیلإ نئمطیف  اهب  داقتعالا  هیلع  لهـستو  اهب  قیدصتلا  هدیفت  ۀـیلدجلا  تامدـقملا  و  اهیلع . ناهربلا  یلإ  لوصولا  یلع  دـعب  وقی  مل  هنأل  اهنم ،
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. اهنیهارب ۀفرعمو  ملعلا  یف  لوخدلا  لبق 
بناج یف  قحلا  ناک  نإ  ۀـغوارملا و  ۀمـصاخملا و  ةرواـحملا و  یلع  يوقی  ذإ  هموصخ ، یلع  ۀـبلغلا  بلاـط  اـضیأ  ۀعانـصلا  هذـه  عفنتو   4

ۀیسایسلا و ءارآلا  یف  تاعزانملا  هیف  ترثک  يذلا  رصعلا  اذه  یف  امیس  ال  هتاراجمو ، هتلداجم  نع  فیعضلا  همصخ  یلع  رهظتـسیف  همـصخ ،
. ۀیعامتجالا

. تاعدتبملا نع  هعابتأ  دئاقع  یلع  ۀظفاحملل  سیئرلا  اضیأ  عفنتو   5
ام دشأ  مهنإف  مهل ، ۀـنهم  سانلا  قوقح  نع  عافدـلا  ةاماحملا و  اوذـختا  نیذـلا  نیماحملا  رـصعلا  اذـه  یف  مهنوّمـسی  نیذـلا  اضیأ  عفنتو   6

. ۀقیقحلا یف  مهتنهم  نم  ءزج  اهنإ  لب  ۀعانصلا ، هذه  ۀفرعم  یلإ  مهتجاح  نوکت 

باوجلا لاؤسلا و   6

ریغلا و ال همزلی  الأ  هیعس  ۀیاغ  هل  مزتلمو  عضو  یلع  ظفاحم  امهدحأ ) : ) ناصخش یلدجلاف  نیعزانتم  نیفرط  نیب  ّالإ  متی  لدجلا ال  نأ  مدقت 
. همحفیو ظفاحملا  مزلی  نا  هیعس  ۀیاغو  هل  ضقان  امهیناث )  ) همحفی و

ۀفئاط میلـست  بسحب  ةدودحملا  وأ  ۀقلطملا  تاروهـشملا  امإ  هعـضو ، ریرقت  یف  تاروهـشملا  یلع  هدامتعاو  بیجملا .)  ) یمـسی لوالا )  ) و
. ۀنیعم

. ةروهشم نکت  مل  نإ  تامدقملا و  نم  بیجملا  همّلسی  ام  یلع  بیجملا  عضو  ضقن  یف  هدامتعاو  لئاسلا )  ) یمسی یناثلا )  ) و
ۀعانـص نم  یلـصألا  دوصقملا  نأل  کلذ  و  باوجو ، لاؤس  نیرمأب  متی  امنإ  لدـجلا  نإ  لوقن : بیجملا  لئاسلاب و  ۀیمـستلا  ّرـس  حیـضوتلو 

: عبرألا لحارملا  هذهب  متت  نا  مهدنع  لدجلا 
: لوقی نأب  ماهفتسالا ، قیرطب  عضولا  کلذ  یلع  ظفاحملا  همصخ  یلإ  ۀلئسأ  ام  عضو  ضقن  دیری  نم  هجوی  نأ   1

هب لصوتی  نأ  دیری  امبـسح  هنم  بیرقلا  یلإ  دوصقملا ، نع  دیعبلا  نم  ۀلئـسألاب  جردتیو  اذکف )؟ اذک  ناک  اذإ  سیلأ   ) وأ كاذ )؟ اذه  له  )
ۀیحان ۀیأ  نم  هرعـشی  نکلو ال  کلذب  هرعـشی  وأ  هعـضو ، ضقنو  هتمجاهم  دیری  هنأب  هرعـشی  نأ  نود  نم  مصخلا ، میلـست  نم  هدوصقم  یلإ 

. باوجلا یف  لاتحیو  غواری  یتح ال  اهنم ، هتمجاهم  دیری 
. هیلع ظفاحملا  هعضو  ضقن  مزلتست  یتلا  تامدقملاب  میلستلا  فارتعالا و  يردی  يردی و ال  ثیح  نم  همصخ  نم  لئاسلا  لتسی  نأ   2
عـضول ًاضقان  سایقلا  اذه  نوکیل  همیلـستو ، هفارتعا  ضرف  دـعب  بیجملا )  ) همـصخ هب  ملـس  فرتعا و  امم  ًایلدـج  ًاسایق  لئاسلا  فلؤی  نأ   3

. بیجملا
لئاسلا و اهل  عضخی  نأ  دـب  یتلا ال  تاروهـشملا  نم  سایق  فیلأتب  عاطتـسا  نإ  ۀـمجاهملا  نع  صلختیو  بیجملا )  ) ظـفاحملا عفادـی  نأ   4

. روهمجلا
هیجوت یف  قذحلا  ةراهملا و  اهب  رهظت  یتلا  یه  ۀعانصلا و  هذه  یف  مهل  ةدوصقملا  ۀینفلا  ۀقیرطلا  یه  باوجلا  لاؤسلا و  نم  ۀقیرطلا  هذهو 

. مازلإلا وأ  فارتعالا  نم  صلختلا  ۀلئسألا و 
ناقتا لدجلا  ۀعانـص  نم  دوصقملا  و  قفتا . وحن  يأب  باوجو  لاؤس  عوقو  درجمل  ال  بیجملا ، لئاسلاب و  ۀیمـستلا  تناک  ۀهجلا  هذـه  نم  و 

. اهیف ۀعوضوملا  لوصألا  نیناوقلا و  هیضتقت  امبسح  ۀقیرطلا  هذه  ۀیدأت 
وأ تاروهشملا  نم  سایقلا  فیلأتب  یفتکن  نأب  اهریغ ، یلإ  ۀمدقتملا  ۀقیرطلا  هذه  يدعتنف  ۀعانصلا ، هذه  ةرئاد  یف  عسوتن  نأ  اننکمی  نحنو 

لاؤسلا وحن  یلع  نکی  مل  نإ  فیلأتلا و  اذه  قفتی  وحن  يأ  یلع  موصخلا ، ماحفا  ضرغل  عضو ، یلع  ۀـظفاحملل  وا  عضو  ضقنل  تاملـسملا 
. ۀعسوتلا هذه  یبای  مدقتملا ال  لدجلا  فیرعت  لعلو  اهبیترتب . عبرالا  لحارملا  کلت  یلع  رمی  مل  باوجلا و  و 

روصعلا هذه  یف  و  ۀبتاکملا . ریرحتلا و  یلإ  اهب  يدعتن  لب  ۀهفاشملاب ، ۀعانـصلا  صخن  الف  ذئنیح ، کلذ  نم  دعبا  یلا  يدعتن  نا  نکمی  لب 
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تاملـسملا و یلع  ینتبتو  ۀـباتکلا ، یف  تالداجملا  تاشقانملا و  يرجت  اـم  رثکأ  فحـصلا  ۀـعابطلا و  راـشتنا  دـعب  اـهنم  ةریخـألا  امیـس  ـال 
نأ یغبنی  وأ  ۀـیلدج ، تاـسایق  اهیمـسن  کـلذ  عم  و  باوجو . لاؤس  ةروص  فلأـتت  نأ  نود  نم  ۀـیناهربلا ، ۀـقیرطلا  ریغ  یلع  تاروهـشملا ،

اهبادآو اهدعاوق  ضعب  لومشو  ۀعانصلا  هذه  یف  اهلوخد  یف  ریض  الف  اهدعاوقو  لدجلا  ۀعانص  لوصأ  نم  ریثک  اهلمشتو  کلذک ، اهیمسن 
. اهل

لدجلا ئدابم   7

ئدابم تاروهـشملا  نإ  و  تاملـسملا ، تاروهـشملا و  یه  ۀعانـصلا  هذه  اهیلع  دمتعت  یتلا  ۀیلوألا  لدجلا  ئدابم  نأ  یلإ  قبـس  امیف  انرـشأ 
. لئاسلاب ۀصتخم  تاملسملا  و  بیجملا ، لئاسلا و  یلإ  ۀبسنلاب  ۀکرتشم 

قح وه  امب  روهشملا  ریغ  قحلا  لامعتسا  امأ  هسایق . یف  اهلمعتسی  نأ  یلدجللو  ًاعقاو  ًاقح  نوکت  نأ  زوجی  تاروهـشملا  نأ  یلإ  انرـشأ  امک 
: لوقی امناو  قح . رمألا  سفن  یف  اهنأ  یعدی  ۀیضق ال  ۀیأ  لامعتسا  یف  هنأل  یلدجلا  نم  ۀطلاغم  دعی  هنإف  ۀعانصلا  هذه  یف 

. دحا لک  يدل  الوبقم  مکحلا  نوکیو  عیمجلا  کلذب  فرتعیو  ۀیضقلا  هذه  یف  حضاو  رهاظ  مکحلا  اذه  نإ 
ّرسلا و  عجارف . ةرهشلا ، بابسأ  فالتخا  بسح  تاروهشملا  ماسقأ  انرکذو  اهبجوت ، ًابابسأ  ةرهشلل  نأ  تاروهشملا )  ) ثحب یف  انرشأ  انأ  مث 

یه تسیل  و  ببس . نم  هل  دب  ضراع ال  لکو  ضراع ، رمأ  یه  لب  ۀیتاذ ، تسیل  روهشملا  ةرهش  نأ  ببسلا  نع  ینغتست  ةرهشلا ال  نوک  یف 
. ۀلعب للعت  قحلل ال  یتاذ  رمأ  یه  یتلا  قحلا  ۀیقحک 

. مهنیب ًاعیاشو  روهمجلا  دنع  ًالوبقم  مکحلا  ناک  امل  کلذ  الولو  ۀلوهسب ، لوقعلا  هکردتو  ناهذألا  هفلأت  نوکی  نأ  دب  ةرهشلا ال  ببسو 
تـسیل يأ  ۀیلوألا  ئدابملا  نم  تاروهـشملا  متلعج  فیکف  ببـسلا ، نع  ینغتـست  ةرهـشلا ال  تناک  اذإ  وهو : لاؤس  انیلع  هجوتی  اذـه  یلعو 

؟ ۀبستکم
مکحلا یلإ  اهلاقتنا  ّرـس  یلا  تفتلت  ـال  هنع و  ۀـلفاغ  روهمجلا  ناـهذأ  نوکت  روهمجلا  يدـل  هحوضول  ةرهـشلا  لوصح  ببـس  نإ  باوجلاو 

ردص اذإ  ًابستکم  مکحلا  نوک  ربتعی  امنإو  اهیلإ ، تلقتنا  اهسفن  ءاقلت  نم  اهنأک  ببس  نم  ۀبستکم  ریغ  تاروهشملا  نأ  اهل  ودبیف  روهـشملا ،
، هعضوم یف  هانحـضوأ  ام  یلع  اهعم ، اهتاسایق  یتلا  تایرطفلا  تابرجملا و  یف  یفخلا  سایقلا  لیبق  نم  اذه  و  هببـس . ۀظحالمب  هیلإ  لاقتنالا 

نع اهیف  ملعلا  لوصح  نأ  یلإ  ًارظن  ۀبـستکملا ، ریغ  ئدابملا  نم  اهوّدع  اهب  ملعلا  لوصحل  یقیقحلا  ببـسلا  وه  سایق و  اهل  اهنوک  عم  امنإف 
. هیدل هحوضول  هنع  لوفغمو  ملاعلل  ظوحلم  ریغ  یفخ  ببس 

یف اهریثأت  ۀیفیک  یف  بابـسألا  فالتخا  بسحب  فلتخت  ةرهـشلا  نإف  لدجلا ، ئدابم  نم  وه  ًاروهـشم  یمـسی  ام  لک  سیل  هنأ  یفخی  مث ال 
: ماسقأ ۀثالث  یلإ  تاروهشملا  مسقنت  رابتعالا  اذهبو  ةرهشلا .

. اهیف لمأتلا  بیقعتلا و  دعب  اهترهش  لوزت  یتلا ال  یه  و  ۀیقیقحلا ، تاروهشملا   1
: مهلوق لثم  لمأتلا  بیقعتلا و  دعب  اهترهش  لوزت  یتلا  يأرلا  ئداب  یف  تاروهشملا  یه  و  ۀیرهاظلا ، تاروهشملا   2

(. كاخا ناک  نإ  ملاظلا و  رصنت  ال  : ) وهو یقیقحلا  روهشملا  هلباقی  هنإف  ًامولظم ، ) وأ  ًاملاظ  كاخأ  رصنا  )
تقو نود  تقو  یف  اهترهـش  نوکتف  هلاوزب ، ةرهـشلا  لوزت  مزال  ریغ  ضراع  ببـسب  اهترهـش  لصحت  یتلا  یه  و  تاروهـشملاب ، ۀـهیبشلا   3
تلاز ببسلا  اذه  لاز  املف  ءارمالا ، كولملا و  ضعبل  ًادیلقت  براوشلا  قالطإل  مدقتملا  رصعلا  یف  سانلا  ناسحتـسا  لثم  لاح ، نود  لاحو 

. ناسحتسالا لازو  ةداعلا  هذه 
ۀهیبـشلا اـما  و  یتأیـس ، اـمک  ۀـباطخلا  ۀعانـص  یف  طـقف  عـفنت  اـمنإف  ۀـیرهاظلا  اـمأ  نیریخـألا ، نود  لوـألا  مسقلا  ّـالإ  لدـجلل  حلـصی  ـالو 

. ۀطلاغملا ۀعانص  یف  یتأیس  امک  ۀبغاشملاب  صاخ  اهعفنف  تاروهشملاب 

لدجلا تامدقم   8
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امإ ۀمدقملا  لب  ئدابملا ، نم  نوکی  نأ  ۀمدقم  وه  ام  لک  یف  بجی  سیل  نکلو  هل  ۀمدقم  عقی  نأ  حلصی  هنأ  هانعم  سایقلل  أدبم  وه  ام  لک 
نأ زوجیو  ةروهـشم . اهـسفن  یف  نوکت  نأ  زوجی  یلدـجلا  سایقلا  تامدـقمف  هیلعو  ئدابملا . یلإ  یهتنت  وأ  ئداـبملا  نم  اهـسفن  نوکت  نأ 

. ۀیهیدبلا یلإ  یهتنت  ۀیرظن  نوکتو  ۀیهیدب  نوکت  اهنإ  ناهربلا  تامدقم  یف  انلق  امک  ةروهشملا  یلإ  عجرت  ةروهشم ، ریغ  نوکت 
: نیوحن یلع  ةروهشملا  یلإ  عوجرلاو 

یف امهباشتل  امإ  نیتیـضقلا  نیب  ۀنراقملا  و  نئارقلاب .) ةروهـشملا   ) یمـستو ةروهـشملا . یلإ  ۀسیاقملا  ۀنراقملا و  نم  اهترهـش  بستکت  نأ  أ 
مل نإ  و  ۀـیناثلا ، ةرهـش  روصت  یلإ  امهادـحإ  ةرهـش  روصت  نم  نهذـلا  لاقتنا  بجوی  لباقتلا  هباشتلا و  نم  لکو  اهیف . امهلباقتل  وأ  دودـحلا 

. يرخألا ةرهشب  ۀنورقم  امهادحأ  ةرهش  نوکت  امنإو  ًابجاو ، هسفن  یف  لاقتنالا  اذه  نکی 
ماعطإلا نیب  هباشتللو  روهـشم  فیـضلا  ماعطإ  نسح  ّنإف  ًاضیأ ، نسح  هجئاوح  ءاضقف  ًانـسح  فیـضلا  ماعطإ  ناک  اذإ  مهلوق  هباـشتلا : لاـثم 

: مهلوق لباقتلا : لاثمو  فیضلا . جئاوح  ءاضق  نسح  یلإ  نهذلا  لاقتنا  امهنیب  ۀنراقملا  بجوتست  جئاوحلا  ءاضقو 
ءادعألا ءاقدـصألا و  نیبو  ةءاسإلا  ناسحألا و  نیب  لباقتلا  نإف  ۀنـسح ، ءادـعألا  یلإ  ةءاسإلا  تناک  ًانـسح  ءاقدـصألا  یلإ  ناسحإلا  ناک  اذإ 

. ۀسیاقملا ۀنراقملاب و  يرخألا  یلإ  نیتیضقلا  يدحإ  نم  نهذلا  لاقتنا  بجوتسی 
نم ةذوخأم  ۀـضورفملا  ۀـمدقملا  هذـه  نوکت  ناـب  اـهل  جـتنم  تاروهـشملا  نم  فلؤم  ساـیق  نم  اهترهـش  ۀبـستکم  ۀـمدقملا  نوکت  نأ  ب 

. ۀیهیدب تامدقم  نم  ۀبستکم  تناک  اذإ  ناهربلا  یف  ۀیرظنلا  ۀمدقملا  ریظن  ةروهشم . تامدقم 

لدجلا لئاسم   9

اهلعجیو بیجملا  اهب  مّلـسی  نأ  دعب  و  لدجلا ) ۀلاسم   ) یمـست اهنإف  اهلباقم  دروأ  وأ  هلاؤس  لاح  یف  اهنیع  دروأ  دـق  لئاسلا  ناک  ۀیـضق  لک 
(. لدجلا ۀمدقم   ) یمست اهسفن  یه  هسایق  نم  ًاءزج  لئاسلا 

ایاضقلا ضعب  نکلو  لـئاسلا ، لاؤسل  ًادروم  عقت  نأ  حلـصت  هضقن  داری  يذـلا  عضولا  ضقن  یف  طاـبترا  اـهل  ۀیـضق  لـکف  کـلذ  تفرع  اذإ 
: اهضعب رکذن  اهبنجتی  نأ  هب  ردجی 

ام اذـه  دـیدرتلا و  کشلا و  ضرعم  یف  اهلعج  هانعم  اهنع  لاؤسلا  نإف  هلاؤسل ، ًادروم  تاروهـشملا  لـعجی  نأ  لـئاسلل  یغبنی  ـال  هنأ  اـهنم ) )
نأ دیری  یتلا  دعاوقلل  دیهمتلا  لیبس  یلع  اهرکذیلف  تاروهشملا  داریإل  لئاسلا  أجتلا  ولف  روهـشملا . ۀفلاخمو  اهراکنإ  یلع  بیجملا  عجـشی 

. اهب فارتعالا  نم  رّفم  اهنع ال  غورفم  تاروهشملا  کلت  نأ  رابتعاب  بیجملا . عضو  ضقنل  اهنم  دیفتسی 
ةدافتـسالا ال ملعتلاب و  طبتری  امنإ  لاؤسلا  اذـه  لثم  نأل  اـهتیّلع )  ) اـهتیمل نع  ـال  ءایـشألا و  ۀـیهام  نع  لأـسی  نأ  هل  یغبنی  ـال  هنأ  اـهنم )  ) و

لاؤسلا لیبس  یلع  وأ  ظفللا ، ینعم  نع  راسفتـسالا  لیبس  یلع  هعـضی  نأ  یغبنیف  هیلإ  جاتحا  ول  ۀیهاملا  نع  لاؤسلا  لب  ۀـبلاغملا ، لدـجلاب و 
ناسنإلا دح  نکی  مل  ول  : ) اذکه لأسی  وأ  وأ ال )؟ قطانلا  ناویحلا  وه  ناسنإلا  نإ  لوقت  له   ) اذـکه لأسی  نأب  ۀـیهاملا ، یف  هلوق  هیأر و  نع 

.)؟ نذإ هدح  امف  قطانلا  ناویحلا  وه 
. ۀیلعلا لصأ  نع  اهیف ال  هیأرو  هلوق  نع  لاؤسلا  لعجی  نأ  دب  ۀیمللا ال  یف  لاؤسلا  کلذکو 

لدجلا بلاطم   10

ۀیـضق لکو  فراعملا  نونفلا و  عیمجو  ۀیبدألا  ۀیـسایسلا و  ۀیملعلا و  ۀینیدلا و  ۀیعامتجالا و  ۀیفـسلفلا و  لئاسملا  عیمج  یف  عفنی  لدجلا  نإ 
. لدجلاب بلطت  ایاضق ال  کلذ  نم  ینثتسیو  هب . ۀبولطم  نوکت  نأ  حلصت  کلذ  نم 

. ۀجح یلإ  اهتابثإ  جاتحی  یتح  اهب  کیکـشتلا  اهراکنإ و  دحأل  عسی  ةرهـشلا ال  هذهب  تناک  امل  اهنأل  ۀقلطملا ) ۀیقیقحلا  تاروهـشملا   ) اهنم
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. ۀجحب بستکت  الف  ۀبستکم  ریغ  اهنأ  اهعمجیو  ناهربلاب . بلطت  هنإف ال  تایهیدبلا  مکح  ۀهجلا  هذه  نم  اهمکحو 
رکنملا اذه  لثمو  ًاضیأ . اهرکنی  دق  ةروهـشملا و  ایاضقلا  یلإ  هعاجرإ  اهتماقإ  ینعم  نأل  ۀـیلدج  ۀـجح  هعم  عفنت  تاروهـشملا ال  رکنی  نمو 

هقحف نیدـلاولا  قوقع  حـبقو  قلاخلا  ةدابع  نسح  لثم  رکنی  نمف  هساسحإ : وأ  ءازهتـسالا  ۀیرخـسلا و  وأ  باقعلا  الإ  هل  ّدر  ـال  تاروهـشملل 
سحیل اهب  يوکی  ةراح  رانلا  نأ  لثم  رکنمو  هیلع . کحضیو  هب  رخسی  سمشلا  نم  هرون  دمتـسم  رمقلا  نأ  لثم  رکنمو  بیذعتلا . باقعلا و 

. اهترارحب
. طلاغملا لباقم  یف  ناهربلاب  ۀیلوألا  ۀیضقلا  بلطت  امک  بغاشملا  لباقم  یف  یلدجلا  سایقلاب  روهشملا  بلطی  دق  معن 

، اهترهـشب فرتعی  وأ ال  ةروهـشم  اهاری  نم ال  لباقم  یف  ۀیلدجلا  ۀـجحلاب  اهبلط  نم  عنام  الف  اهیف  فلتخملا  وأ  ةدودـحملا  تاروهـشملا  امأ 
. رهشأو فرعأ  وه  امب  اهترهش  یلع  ههبنیل 

ایاضقک تاروهـشملاب  اهبلطل  ینعم  اهیف و ال  لدـجلل  لخدـم  الف  ۀـبرجتلا ، سحلا و  یلع  ۀـینتبم  اهنأل  اهوحنو ) ۀیـضایرلا  اـیاضقلا   ) اـهنمو
. کلذ وحن  کیناکیملا و  ءایمیکلا و  باسحلا و  ۀسدنهلا و 

ۀعانصلا هذه  تاودا   11

ةراشا

عافتنالا نم  لداجملا  نکمتی  نأب   ) ۀعانـصلا هذه  ۀکلم  لیـصحت  نأ  ریغ  تاروهـشملا  تامّلـسملا و  یلع  دمتعی  لدجلا  نأ  قبـس  امیف  انفرع 
امک نیهلا  رمألاب  سیل  ۀیبولغملا ) عاطقنالا و  نم  زارتحالا  دنع  وأ  همصخ  یلع  جاجتحالا  دنع  ۀجاحلا  تقو  یف  تامّلسملا  تاروهشملاب و 
یه ۀعبرأ  دراوم  نارملا  اذهلو  ۀعانـص . لک  یف  ۀکلم  لک  نأش  ۀـکلملا  هل  لصحت  یتح  لیوط  نارم  یلإ  جاتحی  لب  ۀـلهو . لوأل  ودـبی  دـق 

. هضرغ غولب  نم  یلدجلا  نکمتو  ۀکلملا  لوصح  یف  غلابلا  رثالا  اهل  نإف  اهیلع  زوحی  نأ  ناسنإلا  عاطتسا  اذإ  ۀکلملل  تاودأ 
نم دب  لب ال  ًالعف ، اهیلع  ًالـصاح  نوکی  هنأ  تاودألا  هذه  فصو  ۀفرعم  ینعم  سیل  هنأ  بلاطلا  ملعیلو  تاودألا . هذه  انه  نوفـصاو  نحنو 
لب بشخلل ، ًارـشان  نوکی  هیدـل و ال  ًالـصاح  نوکی  راشنملا ال  ینعم  فرعی  نم  نإف  هدـنع ، اهراضحتـساو  المع  هسفنب  اهلیـصحتل  یعـسلا 

. اهب عافتنالا  اهلیصحتل و  قیرط  ۀلآلا  فاصوأ  ۀفرعم  معن  بشخلا . رشن  یف  اهب  لمعو  ۀلآلا  سفن  لیصحت  نم  نکمت  نم  هرشنی  يذلا 
: یلی امک  یه  ۀبولطملا  عبرألا  تاودألاو 

( یلوألا ةادألا   ) 1

نیب لصفی  نإ  و  ۀجاحلا ، تقول  هترکاذ  یف  اهدعیو  اهفالتخا ، یلع  ةدام  لک  نم  باب و  لک  نم  تاروهـشملا  فانـصأ  هیدل  رـضحتسی  نأ 
فیک فرعی  نإ  و  اهریغ ، ۀیقیقحلا و  تاروهـشملا  نیب  زیمی  نإ  و  بهذم ، وأ  ۀعانـص  لک  لهأ  دنع  ةدودحملا  نیبو  ۀقلطملا  تاروهـشملا 

. يرخأ یلإ  ۀیضق  نم  ةرهشلا  مکح  لقنیو  نئارقلاب  تاروهشملا  یلع  لصحیو  روهشملا  طبنتسی 
. همصخ یلع  جاجتحالا  نم  هب  ًانکمتم  هیدل  ًارضاح  ناک  روهشم : لامعتسا  یلإ  جاتحا  نإف  هدنع  هعمجو  کلذ  لک  هل  لمک  اذإف 

توفی هنإف  ۀـعجارملا  وأ  رکذـتلا  بلطیو  ینأتی  نأ  هنم  نسحی  روهمجلا و ال  مامأ  عطقنی  نأ  هل  یغبنی  هنأل ال  یلدـجلل ، ۀـمزال  ةادألا  هذـهو 
ۀقیقحلا بلاط  نم  سکعلا  یلع  ناوآلا ، تاوفب  هضرغ  توفیف  روهمجلا . مامأ  همصخ  یلع  ۀبلغلا  یه  و  ۀینآ ، هتیاغ  نأل  ًالشاف  دعیو  هضرغ 

. نیح دعب  ول  ۀقیقحلا و  لیصحت  نم  هضرغ  یفانی  هصقنی و ال  لمأتلا ال  رکذتلل و  هبلطو  هینأت  نإف  ناهربلاب ،
ۀصاخ لداجملا  تارـضحتسم  نوکت  نأب  ضعّبتت ، نأ  زوجی  ۀجاحلا ) دنع  روهـشملا  راضحتـسا  ۀکلم   ) ۀکلملا هذه  نأ  ملعی  نأ  یغبنی  اممو 

یف لداجی  نم  و  ۀصاخ ، هعوضوم  یف  ۀعفانلا  تاروهـشملا  رـضحتسی  نأ  یفکی  ًالثم  ۀینیدلا  رومألا  یف  لداجملاف  هب : صتخملا  عوضوملاب 
رئاس یف  اذکه  طقف … و  ۀسایـسلا  لدج  یف  ۀکلم  بحاص  نوکیف  بابلا  اذـهب  ۀـصتخملا  تاروهـشملا  صوصخ  رـضحتسی  امنإ  ۀسایـسلا 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 1064 

http://www.ghaemiyeh.com


. ءارآلا بهاذملا و 
. ءارآلا مولعلا و  عیمج  یف  تاروهشملا  عیمجل  ۀماع  هتکلم  نوکت  نأ  عوضومب  صتخملا  یلدجلا  یف  بجی  الف  هیلعو 

( ۀیناثلا ةادألا   ) 2

لاوحأ نم  اهیلإ  ام  ۀفدارتملا و  ۀنیابتملا و  ۀئطاوتملا و  ۀککـشملا و  ۀلوقنملا و  ۀـکرتشملا و  ظافلألا  یناعم  نیب  زییمتلا  یلع  ةوقلا  ةردـقلا و 
یف ةدرجملا  يوعدلا  یلع  رصتقی  یتح ال  اهیف ، هابتـشاو  ضومغ  نم  أرطی  ام  عفری  نأ  عیطتـسی  هجو  یلع  اهلیـصفت  یلع  ةردقلا  و  ظافلألا ،

. لاوحألا نم  کلذ  ریغ  وأ  کیکشتلا  وأ  كارتشالا  هجو  نیبتی  لب  هججح ، یف  اهداریإ 
اهعـسی ال  ظفللا : لاوحأ  یقاب  ۀفرعملو  يونعملا  كرتشملا  نع  هزییمتو  یظفللا  كرتشملا  ۀـفرعمل  اهیلإ  عجری  دـق  دـعاوقو  لوصأ  كانهو 

: لوقنف کلذل ، ًالاثم  رکذن  ثاحبألا  هذهل  بلاطلا  هبنتی  نأ  لجألو  رصتخملا . باتکلا  اذه 
ۀملک لثم  تارابتعالا ، بسحب  ظفللا  فالتخا  یلإ  عوجرلاب  هابتـشالا  عفر  نکمی  دـق  هناف  ًایونعم  وأ  ًایظفل  ًاکرتشم  هنوک  یف  ظـفل  هبتـشا  ول 
قطان سرخألا  انلوق  لثم  دوجولل  ؤیهتلا  ۀـیلباقلا و  ینعمب  لمعتـستو  ًالثم ، مایقلا  یـشملا و  ةوق  انلوقک  ةردـقلا  ینعمب  لمعتـست  اـهنإف  ةوق ) )

یلا ظفللا  سیقن  نأ  نکمی  هنإف  ةدح ، یلع  نیینعملا  نم  لکل  وأ  معأ  ینعمل  ۀعوضوم  اهنأ  یف  انککـش  ولف  ةوقلاب . ةرجـش  ةرذـبلا  ةوقلاب و 
فعـضلا لوألا  ینعملاب  ةوقلا  لباقمف  دـحاو ، لباقم  هل  سیل  رخآ و  ظـفل  هلباـقی  ینعم  لـک  بسحب  ظـفللا  نأ  لاـثملا  یف  يرنف  هلباـقی  اـم 

. دحاو لباقم  اهل  ناکل  ّالإو  ًادحاو  ینعم  نیینعم ال  اهل  نأ  رهظتسن  لباقتلا  ددعتلو  ۀیلعفلا . یناثلا  ینعملاب  اهلباقمو 
ینعمب اهنإف  رمأ )  ) ۀظفل لثم  اهانعم ، ددعتب  اهعمج  ددـعت  اذإ  یظفللا ، كارتشالا  وحن  یلع  نیینعم  ۀـظفلل  نأ  رهظتـست  نا  نکمی  کلذـکو 

. دحاو عمج  اهل  ناکل  كرتشم  دحاو  ینعم  اهل  ناک  ولف  رماوأ .)  ) یلع عمجت  لعفلا  بلط  ینعمبو  رومأ )  ) یلع عمجت  ءیش 
هوحنی ام  ریغ  ظـفللا  ینعم  نم  یحنم  نیعزاـنتملا  نم  قیرف  لـک  وحنیف  ظـفللا ، ینعم  قیقحت  مدـع  ببـسب  تاـعزانملا  عقت  اـم  ًاریثک  نإ  مث 

. امهنیب فالخلا  عضوم  وه  دحاو  ینعم  امهل  دوصقملا  نأ  امهنم  لک  لیختیو  رخآلا  قیرفلا 
یف عازنلاب  کلذل  لیثمتلا  نکمیو  نیقیرفلا . نیب  حلاصتلا  عقویو  تاطلاغملا  هذه  لثم  فشکی  نأ  عیطتـسی  ظفللا  لاوحأ  یف  ةربخ  هل  نم  و 

ۀیؤرلا یه  اهلیحی  نمل  دوصقملا  نأ  امنیب  لقعلاب  كاردالا  يأ  ۀیبلقلا  ۀیؤرلا  یه  ۀیؤرلا  زیجی  نم  دـیری  نأ  نکمیف  هللا ، ۀـیؤر  زاوج  ۀـلأسم 
ریثک یف  عازنلا  فشک  نکمی  اذکه  و  ۀطلاغملا . فالخلا و  لیزی  دق  نیینعم  اهل  نأ  نایبو  ۀـیؤرلا  ینعم  لیـصفتف  رـصبلاب . كاردإلا  ینعمب 

. ةادألا هذه  دئاوف  نم  اذه  و  ثاحبألا . نم 

( ۀثلاثلا ةادألا   ) 3

قورفلا بلط  یف  یعـسلاب  ۀکلملا )  ) ةوقلا هذه  لصحتو  اهریغب . وأ  لوصفلاب  زییمتلا  ناک  ءاوس  تاهباشتملا  نیب  زییمتلا  یلع  ةوقلا  ةردقلا و 
ۀهباشتملا ءایشألا  نیب  ۀنیابملا  بلطب  لصحت  لب  دحاو  ءیش  ماکحأ  فالتخا  هوجو  لیصحت  یف  امیس  ًابیرق ال  ًاهباشت  ۀهباشتملا  ءایشألا  نیب 

. سنجلاب
امک لداجملل  ةدئافلا  رهظتو  موسرلا . دودحلا و  یلع  کلذب  نیعتـسیف  ءایـشألل ، صاوخلا  لوصفلا و  لیـصحت  یف  ةادألا  هذه  ةدئاف  رهظتو 
هنإف امهل ، لماشلا  ماعلل  تباث  مکحلا  نأ  وأ  رخآلا ، یلع  امهدحأ  سیقیف  اههباشت  رابتعاب  دحاو  مکح  امهل  نیئیش  نأ  ًالثم  همصخ  یعدا  ول 

کـسایق نإ  ًالثم : هل  لاقیو  مصخلا  هابتـشا  فشکنی  اهماکحأ  فالتخا  یـضتقت  قورف  نم  امهنیب  اـم  فشکو  اـمهنیب  زیم  اذإ  لداـجملا  يأ 
. قرافلا عم  سایق  هتیعدا  يذلا 

هنیب قرف  ناک  امل  ًایلقع  ناک  ول  هنأب  کلذ  یلع  لدتـسا  ذإ  نییلقعلا  حبقلا  نسحلا و  رکنم  يوعد  یف  تاروهـشملا  ثحب  یف  مدـقت  ام  هلاثم 
دحاو عون  نیتلأسملا  یف  لـقعلا  یمکح  نأ  لدتـسملا  دـقتعاف  رهاـظ . اـمهنیب  قرفلا  نأ  عم  ءزجلا  نم  مظعأ  لـکلا  نأـب  لـقعلا  مکح  نیبو 
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. حبقلا نسحلا و  ۀلأسم  یف  لقعلا  مکح  راکنإ  یلع  قرفلا  دوجوب  لدتساو 
هذـهب عافتنالا  دراوم  دـحأ  لاثملا  اذـه  و  قرافلا . عم  ًاسایق  ناکف  هسایق  لـطبأ  اـمب  نیمکحلا  نیبو  نیلقعلا  نیب  قرف  كاـنه  انحـضوأ  دـقو 

. ةادألا

( ۀعبارلا ةادألا   ) 4

ةردقلا هذـه  لصحتو  تایـضرعلاب . وأ  تایتاذـلاب  هباشتلا  ناک  ءاوس  ۀـثلاثلا ، ةادألا  سکع  ۀـفلتخملا  ءایـشألا  نیب  هباشتلا  نایب  یلع  ةردـقلا 
. ًایمدع ًارمأ  ناک  نإ  ءایشألا و  نیب  كارتشالا  هب  ام  لیصحتبو  ۀسناجتملا ، وأ  ًادج  ةدعابتملا  رومألا  نیب  هباشتلا  هوجو  بلطب  ۀکلملا ) )

دحاو ءیش  ناک  ول  امکف  ۀلصتملا  امأ  ۀلصفنم : وأ  ۀلصتم  نوکت  نأ  امإ  ۀبـسنلا  یف  دودحلا  و  ۀضراع . ۀبـسن  هباشتلا  هجو  نوکی  نأ  زوجیو 
: ماسقأ ۀثالث  هذهف  هیلإ ، ًابوسنم  یناثلا  یف  ًابوسنم و  نیفرطلا  دحأ  یف  هنأ  وأ  نیفرطلا ، یف  هیلإ  ًابوسنم  وأ  ًابوسنم 

. مدعلا یلإ  هتبسنک  دوجولا  یلإ  ناکمإلا  ۀبسن  لیق : ول  ام  لوالا ) لاثم  )
. اهیلإ عمسلا  ۀبسنک  سفنلا  یلإ  رصبلا  ۀبسن  لیق  ول  ام  یناثلا ) لاثم   ) و

. حطسلا یلإ  طخلا  ۀبسنک  طخلا  یلإ  ۀطقنلا  ۀبسن  لیق : ول  ام  ثلاثلا ) لاثم   ) و
. ۀتسلا یلإ  ۀثالثلا  ۀبسنک  ۀینامثلا  یلإ  ۀعبرألا  ۀبسن  لیق : ول  امک  ًالصأ  دحاو  ءیش  یف  نافرطلا  كرتشی  مل  اذإ  امیفف  ۀلصفنملا  امأ 

ةادألا و  سنجلا ، هبـشو  سنجلا  لیـصحتل  عفنت  ةادألا  هذه  نإف  ۀقباسلا . ةادألا  عم  كارتشالاب  موسرلا  دودحلا و  صانتقا  ةادألا  هذه  ةدـئافو 
. مدقت امک  صاوخلا  لوصفلا و  لیصحت  یف  عفنت  ۀقباسلا 

للعی نأ  دعب  امهیعوضوم ، یف  كارتشالا  هب  ام  نایبب  رخآ ، مکح  یف  وأ  ةرهشلا  یف  رخآ  ضعبب  ایاضقلا  ضعب  قاحلإ  یف  ةادألا  هذه  عفنتو 
. لیثمتلا یف  امک  كرتشملا  رمألاب  مکحلا 

هنایب ال نع  زجع  اذاف  قرفلا ، داریإب  بلاطی  نأ  هنکمیف  نیئیش ، نیب  مکحلا  یف  قرفلا  همـصخ  یعدا  ول  امیف  یلدجلا  ًاضیأ  ةادألا  هذه  عفنتو 
ًایـضتقم قرفلا  مدع  سفن  یتح  لب  قرفلا  داریإ  نع  زجعلا  نوکی  یملعلا ال  قیقحتلا  بسحب  ناک  نإ  و  نعذیو . ماعلا  مکحلاب  ملـسی  نأ  دب 

. مکحلا یف  ههیبشب  ءیش  قاحلال 

عضاوملا  2

عضوملا ینعم   1

: لوقنف هماکحأ ، نع  ثحبلا  لبق  ۀظفللا  هذه  ینعم  ًادیج  نقتن  نأ  یغبنیف  ۀعانصلا ، هذه  یف  ۀصاخ  ۀیمهأ  عضوملاب )  ) ریبعتلل
. ةروهشم ایاضق  اهنم  عرفتت  یتلا  ۀیلکلا  ةدعاقلا  وأ  لصألا  وه  ۀعانصلا  هذه  حالطصاب  عضوملا 

ۀفاضإلاب یئزجلا  ۀباثمب  اهنم  دحاو  لک  ةریثک  ۀیلک  ماکحأ  هیلع  عرفتتو  هنم  بعـشنت  یلک  مکح  لک  عضوملا : ًاحوضو ، رثکأ  ۀیناث  ةرابعبو 
سایقلا یف  ۀمدقم  عقی  نأ  حصی  هسفن  یف  روهـشم  ۀبعـشتملا  ماکحألا  هذه  نم  دـحاو  لک  تقولا  نیع  یف  و  اهل ، لصألا  یلکلا  کلذ  یلإ 

. هترهش ببسب  یلدجلا 
عقی نأ  حص  ًاروهـشم  هسفن  یف  نوکی  امنیحو  نوکی . دـق ال  نوکی و  دـقف  ًاروهـشم ، هسفن  یف  نوکی  نأ  عضوملا )  ) لصألا یف  طرتشی  الو 

. رخآ رابتعاب  ۀمدقمو  رابتعاب  ًاعضوم  نوکیف  یلدجلا ، سایقلا  یف  ۀمدقم  هنم  بعشنملا  مکحلاک 
: مهلوق عضوملا  لاثم 

هنأل ًاعـضوم ، یمـست  ةدـعاقلا  هذـهف  عوضوملا .» کلذ  دـض  یف  ًادوجوم  رخآلا  هدـض  ناک  عوضوم  یف  ًادوجوم  نیدـضلا  دـحأ  ناـک  اذإ  »
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: مهلوق لثم  اهتحت  لخدت  ةروهشم  ماکحأ  ةدع  اهنم  بعشنت 
: مهلوق و  ًاضیأ ،» ۀنسح  ءادعألا  یلإ  ةءاسإلاف  ًانسح  ءاقدصالل  ناسحإلا  ناک  اذإ  »

: مهلوق و  ۀمومذم ،» ءاملعلا  ۀعطاقمف  ۀمومذم  لاهجلا  ةرشاعم  تناک  اذإ  »
: مهلوق و  لطابلا » قهز  قحلا  ءاج  اذإ  »

ماکحأ اهـسفن  یف  و  ماعلا ، لوألا  مکحلا  یلإ  سایقلاب  ۀیئزج  ماکحأ  اهلاثمأو  ماکحألا  هذهف  اذـکهو . ءارقفلا … » ّتلق  ءاینغألا  ترثک  اذإ  »
. ةروهشم ۀیلک 

: مهلوق عضوملل :) ٍناث  لاثم  )
ةدـعاقلا هذـهف  لیمج » وأ  عفاـن  وأ  نکمم  ًاـقلطم  وهف  لـیمج  وأ  عفاـن  وأ  عوضوم  وأ  لاـح  وأ  عضوم  وأ  تقو  یف  ًادوجوم  ءیـش  ناـک  اذإ  »

: لاقی نأ  لثم  ةروهشم ، ماکحأ  ةدع  اهنم  بعشنت  هنأل  ًاعضوم ، یمست 
لاح یف  ناسنإلا  ربص  اذا   » و ًاقلطم » ّرـسلل  عیذـم  وهف  هتیب  یف  ّرـسلا  عیذـی  یـسایسلا  ناک  اذإ   » و ًاقلطم » بذاک  وهف  ةرم  لـجرلا  بذـک  اذإ  »

: لاقی نإ  لثمو  ًاقلطم » کلام  وهف  راقعلا  ناسنإلا  کلم  اذإ   » و ًاقلطم » رباص  وهف  ةدشلا 
و ًاقلطم » عفان  وهف  ۀیدایتعالا  لاحلا  یف  ًاعفان  قدصلا  ناک  اذإ   » و ًاقلطم » هل  نکمم  داهتجالاف  ۀیهقف  ۀلأسم  یف  دهتجی  نأ  بلاطلا  نکمأ  اذإ  »

ماکحألا هذـه  لاـثمأ  نم  ریثک  عضوملا  کـلذ  نم  بعـشتت  اذـکه  و  ًاـقلطم … » ۀنـسح  یهف  ءاـقللا  لاـح  یف  ودـعلا  ۀـلماجم  تنـسح  اذإ  »
. هتایئزج نم  یه  یتلا  ةروهشملا 

: کلذ یف  ّرسلا  و  طقف . اهتایئزجل  ةرهشلا  امنإو  ةروهشم . تسیل  عضاوملا  رثکأو 
ۀبوعص نأل  هنم . صخأ  وه  ام  ةرهش  نم  لقأ  ماع  لک  ةرهـش  نوکت  نأ  دب  الف  صاخلا ، روصت  نم  ۀماعلا  لوقع  نع  دعبأ  ماعلا  روصت  نإ   1

. لقألا یلع  اهللقت  اهنإف  اهعنمت  مل  نإ  ةرهشلا و  عنمت  ۀبوعصلا  هذه  و  قیدصتلا . ۀبوعص  یعدتست  روصتلا 
یلع عالطالا  نوکی  اذـهلو  سکع . ماعلا و ال  ضقن  یعدتـسی  صاخلا  ضقن  نأل  صاـخلا ، نم  رثکأ  ضقنلا  ۀـفرعم  یف  نوکی  ماـعلا  نإ   2

. عرسأو لهسأ  ماعلا  بذک 
: ًافنآ روکذملا  لوألا  عضوملا  یف  کلذ  برجن  حیضوتلا  لجألو 

نأ ال  مسجلا ، وه  دـحاو و  عوضوم  یلع  ناضرعی  ًاعم  امهنأ  عم  دادـضألا ، نم  ًالثم  ضایبلا  داوسلا و  نأ  دـجن  دادـضألا  ۀـظحالم  دـنع  انإف 
. عضوملا اذه  هیضتقی  امک  هدض  یلع  ضرعی  داوسلا  ًالثم و  مسجلا  نم  عون  یلع  ضرعی  ضایبلا 

. ماعلا اذه  بذک  یلع  ۀلوهسب  انعلطا  فیک  رظناف  هیف . ۀیلک  ةدعاق  بذاک ال  عضوملا  اذه  نذإ 
، اهضقن مزلتسی  عضولل ال  مدقتملا  ضقنلا  نإف  ءادعألا ، یلإ  ةءاسإلا  ءاقدصألا و  یلا  ناسحإلا  لاثمک  هنم  ۀبعشنملا  ةروهـشملا  ماکحألا  امأ 

نوکی نأب  دحاو  عوضوم  یلع  ۀیدرفلا  ۀیجوزلا و  لثم  نیدضلا  بقاعت  عانتما  دجن  ًالثم  صاخلا . ضقن  یعدتسی  ماعلا ال  ضقن  نإ  هانلق  امل 
نوکی نا  مزلتسی  دحاو ال  عوضوم  یلع  امهبقاعت  زوجی  داوسلا  ضایبلاک و  دادضألا  فانصأ  ضعب  نوکف  ًادرف ، ةرمو  ًاجوز  ةرم  دحاو  ددع 

. ضایبلا داوسلا و  لیبق  نم  ۀیدرفلا ال  ۀیجوزلا و  لیبق  نم  ةءاسإلا  ناسحإلا و  نوکی  نأ  زاجف  کلذک ، نیدض  لک 
یلع علطن  مل  هل و  ضقن  یلع  اهنیب  امیف  رثعن  مل  اـهانظح و  ـال  اذإـف  عضوملا ، نم  بعـشنملا  مکحلا  اذـه  تاـیئزج  ۀـظحالم  بجی  ذـئنیحو 

. هنع ۀجراخلا  يرخألا  دادضألا  یلإ  تفتلی  میلستلا و ال  عضوم  یف  نوکی  نأ  دب  الف  هلباقی ، رخآ  روهشم 
. روهشملا هنم  بعشنملا  مکحلا  بذک  هنم  فشکتسی  عضوملا ال  بذک  نإ  ۀصالخلاو 

ۀیمستلا رسو  عضوملا  ةدئاف   2

! هل تسیل  ةرهشلا  تناک  اذإ  ۀعانصلا  هذه  یف  عضاوملا  نم  ةدئافلا  نع  لاؤسلا  هجوتی  مدقت  ام  یلعو 
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اهنم طبنتـسیل  ۀـماع ، دـعاوقو  الوصأ  هدـنع  اهظفحیو  عضاوملا  دـعی  نأ  عیطتـسی  ۀعانـصلا  هذـه  بحاص  نأ  یه  هنم  ةدـئافلا  نإ  باوجلاو :
نم رکذتلا  یف  يدجأو  لهـسأ  ۀماعلا ) دـعاوقلا   ) عضاوملا ءاصحإو  تابثإلا . وأ  لاطبإلل  ۀـجاحلا  دـنع  لدـجلا  یف  هل  ۀـعفانلا  تاروهـشملا 

(. اهنم ۀبعشنملا  تاروهشملا   ) اهتایئزج ءاصحإ 
ضقنلل و ًاضرعم  هلعجی  یتح ال  هسفن ، نیبو  هنیب  هب  ظفتحی  لب  روهشملا ؛ هنم  طبنتسا  يذلا  عضوملاب  حرـصی  ّالأ  لداجملل  یغبنی  اولاق  اذلو 

. عرسأو لهسأ  مدقت  امک  هدرو  هضقن  نأل  درلا ،
. رابتعالا عافتنالا و  ظفحلل و  عضوم  هنأل  ًاعضوم  عضولا  یّمس  اذه  لجأ  نمو 

. رظنو ثحب  عضوم  نوکی  نأ  حلصی  هنال  ًاعضوم  یمس  امنإ  لیقو :
. هیف قیقحتلا  مهی  و ال  کلذ ، ریغ  لیقو  ًاضیأ  هیجو  وه  و 

عضاوملا فانصا   3

ةراشالا

. لاطبإلا تابثإلاب و  قلعتت  يأ  هنع ، هیفن  وأ  ءیشل  ءیش  تابثإب  قلعتت  امنإ  ۀیلدجلا  بلاطملا  یف  عضاوملا  عیمج 
کلذ هیلع  لهسیل  اهطبضو  عضاوملا  دادعإ  دیری  نم  یلع  بجو  کلذلف  هبسحب . عضاوملا  دادعإو  هطبض  لهـسی  امم ال  هقالطإ  یلع  اذهو 

. هبسانیو عضاوملا  نم  هب  قیلی  ام  فنص  لک  یف  ظحالیل  اهفنصی  نأ 
ماسقأ نع  انه  نویقطنملا  ثحب  دـق  و  ۀعانـصلا . هذـه  یف  اـهب  قیلی  امبـسح  تـالومحملا  میـسقتب  نسحی  اـمنإ  باـبلا  اذـه  یف  فینـصتلاو 

. تایلکلا ثحب  یف  دوهعملا  بولسألا  نع  فلتخا  نإ  و  ۀعانصلا ، هذهل  بسانملا  بولسألاب  تالومحملا 
: لوقنف میسقتلا ، یف  مهتقیرط  کلسن  بابلا  اذه  یف  مهثحابمل  ًاسرهفو  مهثاحبأل  ۀصالخ  عضن  نأ  لجأل  نحنو 

: نوکی نأ ال  اما  و  ساکعنالا )(  یف  عوضوملل  ًایواسم  نوکی  نأ  امإ  لومحملا  نإ 

نیرمأ دحأ  نع  ولخی  ال  لوألا )  ) و

. مسأ وأ  دح  نیئیش  دحأ  ۀیهاملا  یلع  لادلا  و  ۀیهاملا . یلع  ًالاد  نوکی  نأ  (أ )
ۀیهاملا یلع  لادلا  رصحنیف  لداجملا . ضرغ  هب  قلعتی  الف  یقیقح ، یظفل ال  لمح  عوضوملا  یلع  هلمح  نأل  انه  رابتعالا  نع  طقاس  مسالاو 

. طقف ّدحلا )  ) یف
اّمع اهزییمتب  ۀیهاملا  فیرعتل  ًابجوم  نوکی  هنأل  ًامـسر ، )  ) اضیأ یمـسی  دـق  و  ۀـصاخ )  ) انه یمـسیو  ۀـیهاملا . یلع  ًالاد  نوکی  نأ ال  (ب )

. اهادع

نیرمأ دحأ  نع  اضیأ  ولخی  ال  یناثلا )  ) و

ةدئاف ذإ ال  تایلکلا ، باب  حالطصاب  لصفلا  لمـشی  حالطـصالا  اذهب  سنجلا  و  ًاسنج .)  ) انه یمـسیو  وه . ام  قیرط  یف  ًاعقاو  نوکی  نأ  (أ )
. لصفلا سنجلا و  نیب  نفلا  اذه  یف  رهظت 

، ۀقیقحلاب ۀفلتخملا  ءایـشألا  یلع  عقی  نأ  نکمی  ةوقلاب  هتاذو  هموهفم  بسحب  هنالف  عوضوملل ، ٍواسمب  سیل  ام  ماسقأ  نم  لصفلا  ناک  امنإو 
هموهفم بسحبو  ةوقلاب  هنکلو  ناسنإلا ، دارفأ  یلع  الإ  ًالعف  عقی  ًالثم ال  قطانلا  نإف  ۀقیقحلا ، ۀقفتملا  ءایشألا  یلع  ّالإ  عقی  ًالعف ال  ناک  نإ  و 

اذـهبو ناسنإلل . ًایواسم  ًاموهفم  نکی  ملف  ناسنإلا . ریغ  یلع  هقدـص  ضرف  عنتمی  ـالف  قطنلا ، هل  ناـک  ول  ناـسنإلا  ریغ  یلع  قدـصلل  حلـصی 
(. ًاسنج  ) انه یمسی  رابتعالا 
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نأ ذإ  عوضوملا ، نم  صخأ  وه  يذلا  ضرعللو  ماعلا  ضرعلل  لماش  ضرعلا  و  ًاضرع .)  ) یمـسیو وه ، ام  قیرط  یف  ًاعقاو  نوکی  نأ ال  (ب )
. وه ام  باوج  یف  عقاو  ریغ  هنأ  امک  عوضوملل ، ٍواسم  ریغ  امهنم  ًالک 

ۀعبرأ تالومحملاف  اذه  یلعو 

یلع هلمحب  رابتعا  و ال  فنـصلا ، یلع  وأ  صخـشلا  یلع  لمحی  نأ  امإ  هنأل  ًالومحم ، عقی  الف  عونلا )  ) امأ ضرعو . سنجو ، ۀـصاخو ، دـح ،
، فنصلل ًاعون  سیل  عونلا  نأل  مزاوللا ، لمح  ۀباثمب  هیلع  عونلا  لمحف  فنصلا  اما  و  تایلک . لدجلا  ثحابم  تاعوضوم  نأل  انه ، صخـشلا 

. ضرعلا باب  یف  ۀهجلا  هذه  نم  عونلا  لخدیف 
. طقف ًاعوضوم  عقی  امنإ  لب  ۀیضقلا . یف  ًالومحم  عقی  عون ال  وه  امب  عونلاف  هیلعو 

نأ یف  ۀمـصاخملا  ماقم  یف  لداـجملا  ضرغ  قلعتی  ـال  هنأ  ملعاـف  یلدـجلا  مهی  يذـلا  مدـقتملا  وحنلا  یلع  تـالومحملا  ماـسقأ  تفرع  اذإ 
رخآ ءیـش  يأ  وأ  ۀـصاخ  وأ  سنج  هنأ  امأ  هلاـطبإ ، وأ  مکح  تاـبثإ  یلإ  لـصوتی  نأ  هضرغ  لـک  نإـف  اـهنم ، مسق  يأ  هبولطم  یف  هلومحم 

. هیلإ جاتحی  کلذ  سیلف 
هذه دادـعإو  ۀمـصاخملا . دـنع  هعفنت  یتلا  تاروهـشملا  طابنتـسال  عضاوملا  دـعی  وأ  ۀـلداجملا  ۀمـصاخملا و  لبق  هیلإ  جاتحی  يذـلا  امنإو 

. عضاوملا نم  هبسانی  ام  لومحم  لکل  فرعیل  ماسقألا  کلت  بسح  تالومحملا  لیصفت  یلع  فقوتی  ۀعانصلا  هذه  یف  عضاوملا 
قیرط یف  عقاو  هنا  هل و  ٍواسم  هنا  هعوضومل و  ًادوجوم  نوکی  نأ  بجی  هنأ  یف  هتابثإ  لجأل  رظنیف  ًالثم  دحلا  صخی  ام  اهنم  عضاوملاف  هیلعو 

. عوضوملا یلع  ۀلالدلا  یف  مسالا  ماقم  مئاق  هنا  وه و  ام 
وه ام  قیرط  یف  ۀعقاو  ریغ  هنا  هل و  ۀیواسم  هنا  اهعوضومل و  ةدوجوم  نوکت  نأ  بجی  اهنأ  یف  اهتابثإ  لجأل  رظنیف  ۀصاخلا ، صخی  ام  اهنمو 

. تالومحملا ماسقأ  یقاب  اذکه   …و 
: فانصأ ۀعبرأ  مدقت  ام  یلع  عضاوملا  نوکتف 

یمـستو تالومحملا . عیمج  یف  عفنتو  صوصخلاب  ۀـعبرألا  تالومحملا  دـحأ  صخی  لاـطبإلا ال  تاـبثإلل و  ۀـماع  عضاوم  كاـنه  نإ  مث 
(. لاطبإلا تابثإلا و  عضاوم  )

. ۀسمخ نوکتف  ۀقباسلا ، فانصألا  یلإ  فنصلا  اذه  فاضیف 
یف هضرف  حصی  امنإ  اذه  و  یلوأ . ریغ  یلوأ و  وأ  فعـضا  وأ  هریغ  نم  دشأ  لومحملا  اذه  نأ  تابثإ  یلدـجلا  مهی  ام  ًاریثک  نإ  اوظح  مث ال 
رظن هجوتی  دـق  هنأ  اوظح  مث ال  رثآلا ) یلوـألا و  عضاوم   ) هوّمـسو ًاـسداس  ًافنـص  اودازف  تواـفتلا . لـبقت  یتلا  یه  اـهنأل  ۀـصاخلا  ضارعـألا 
کلذ یف  عضاوملا  اوّمسف  دوجولا ؛ وأ  ضراعلا  وأ  عونلا  وأ  سنجلا  بسحب  امإ  نیئیـشلا  نیب  داحتالا  تابثإ  وه  و  رخآ ، ثحب  یلإ  یلدجلا 

(. وه وه  عضاوم  )
لداجم لک  نأ  یلع  ةرصتخملا . ۀلاسرلا  هذه  هعـست  لقتـسم ال  نف  یلإ  جاتحی  عضاوملا  هذه  لیـصفتو  ۀعبـس ، عضاوملا  نوکتف  اذه  یلعو 

تاروهـشم نم  هیف  اـم  یلع  علطیف  لادـجلا  یلإ  زربی  نأ  لـبق  هّنف  نقتی  نأ  دـب  ـال  یـسایسلا  یماـحملا و  ملکتملا و  هیقفلاـک و  نفب  صتخم 
. هقیرط نم  اهریضحتو  قطنملا  ملع  یف  عضاوملا  ۀفرعم  یلإ  ۀجاح  ریبک  هل  نوکت  الف  تاروهشملا . نم  هیضتقی  ام  تامّلسمو و 

یلع هلیحنو  ۀمدقتملا ، ۀعبسلا  فانـصألا  ضعبل  عضاوملا  ضعب  رکذن  عضاوملا  نم  دوصقملل  هبنتلا  نم  بلاطلا  انمرح  دق  نوکن  الأ  لجألو 
. لوقنف ةدازتسالا ، دارأ  اذإ  نفلا  اذه  یف  ۀلوطملا  بتکلا 

لاطبإلا تابثإلا و  عضاوم   4

رهـشأو ًاضیأ . بابلا  اذـه  یف  ۀـلخاد  ضارعألا  لاطبإو  تابثإو  مدـقت ، امک  تالومحملا  عیمج  یف  ماـع  اـهعفن  لاـطبإلا  تاـبثإلا و  عضاوم 

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 1069 

http://www.ghaemiyeh.com


نآلا رکذنو  لاطبإلا . تابثإلا و  عضاوم  نم  یه  قبس  امیف  عضاوملا  ۀلثمأ  نم  هانرکذ  ام  و  ًاعـضوم ، نیرـشع  اهوّدع  بابلا  اذه  یف  عضاوملا 
: وهو اهریغ ، ًادحاو  ًالاثم 

هـضورع لـطبتو  هلوـمحمل ، هـضورعب  عوـضوملل  ءیــش  ضورع  تـبثت  نأ  نـکمیف  هعوـضوم ، یلع  ضراـع  لوـمحملا  یلع  ضراـعلا  نأ 
: لاقی ًالثمف  هلومحمل ، هضورع  مدعب  عوضوملل 

نم تبثیف  ةاکاحملا  ۀعیبط  هیف  يوقت  هنأب  فصوی  یفطاعلا  وه  لومحملا و  اذـه  و  لومحم . یفطاعو  عوضوم  روهمجلاف  یفطاع . روهمجلا 
. ةاکاحملا ۀعیبط  هیف  يوقت  هنأب  فصوی  روهمجلا  نا  کلذ 

: اضیا لاقیو 
مدقی یـسایسلا  نأ  تبثیف  ۀماعلا . ۀحلـصملا  یلع  ۀـصاخلا  هتعفنم  مّدـقی  هناب  فصوی  یعفنلا ، وه  و  لومحملا ، اذـه  نإ  مث  یعفن . یـسایسلا 

. ۀماعلا ۀحلصملا  یلع  ۀصاخلا  هتعفنم 
: اضیا لاقیو 

. ًاملاظ قداصلا  نوک  کلذب  لطبیف  ملظلا . هیلع  ضرعی  يأ ال  ًاملاظ  هنوکب  فصوی  ال  لداعلا . وه  و  لومحملا ، اذه  نإ  مث  لداع . قداصلا 
لومحملا فاصتاو  هعوضوم  یلع  لومحملا  لمح  امه  ناروهـشملا  و  ًاـثلاث . ًاروهـشم  نیروهـشم  نم  طبنتـست  کـنأ  عضوملا  اذـه  ینعمو 

یلع لومحملا  لمح  امه  ناروهشملا  وأ  عوضوملا . یلع  لومحملا  ۀفـص  لمح  وه  ثلاثلا و  روهـشملا  طبنتـستف  نیلوألا ، نیلاثملاک  ۀفـصب 
. ۀفصلا کلتب  عوضوملا  فاصتا  لاطبإ  وه  ثلاثلا و  روهشملا  امهنم  طبنتستف  ریخألا ، لاثملاک  ۀفصب  لومحملا  فاصتا  مدعو  هعوضوم 

رثآلا یلوألا و  عضاوم   5

ۀملک یه  لیضفتلا  یف  ۀلوادتملا  ۀلمعتـسملا  ظافلألا  و  هوجولا . ضعب  یف  ۀکراشم  امهنیب  نیئیـش  نم  دحاو  ءیـش  حیجرت  بابلا  اذه  لصأ 
سخألا و صقنألا و  لثم  اهنم ، دحاو  لک  لباقی  ام  و  کلذ . يرجم  يرجی  ام  مدقأو و  فرـشأو  دـشأو  دـیزاأو  رثکأو  لضفأو  یلوأو  رثآ 

. اهحرش یف  مالکلا  لوطی  ۀیصوصخ  هذه  لیضفتلا  تاملک  نم  لکلو  اذکهو . فعضألا  لقألا و 
نإ لثم  هیف  لضافتلا  رهاظ  وه  امف  ًالإ  و  ۀـلهو ، لوأل  لضافتلا  اهیف  رهظی  ـال  یتلا  رومـألا  یفف  باـبلا  اذـه  یف  عضاوملا  یلإ  جاـتحی  اـمنإو 

. ًاوغلو ًاوشح  هتابثإل  عضاوملا  داریإ  نوکی  رمقلا  نم  ًاءوض  رثکأ  سمشلا 
بتارمو تانوکـسمو  تاسوبلمو  تالوکام  نم  ءیـش ، یلع  ءیـش  وأ  صخـش  یلع  صخـش  لیـضفت  یف  سانلا  نیب  عزانتلا  عقی  اـم  ًاریثکو 

. اذکهو تاداعو …  قالخأو  فئاظوو 
ةدئاز نب  نعم  مأ  ًامرک  رثکأ  یئاطلا  متاح  نأ  یف  ناصخش  عزانتی  نأک  ۀلیضفلا ، هجو  یلع  قافتالا  عم  لضفألا  وه  نم  نوکی  ةرات  عزانتلاو 

نع فشکت  ۀـیخیرات  ثداوح  توبث  یلع  فقوتی  امنإ  عازنلا  اذـه  لثمو  ًاعم . اهب  افـصتا  دـق  هنا  ۀلیـضف و  مرکلا  نأ  یلع  امهنیب  قافتالا  عم 
. نفلا اذه  یلع  سیل  ۀیلضفألا و 

ام لضفب  دوجی  ًالثم  ًانعم  نأ  یلع  قافتالا  عم  مرکلاب ، فصوی  نأب  یلوأ  امهیأ  هنأ  یف  اعزانتی  نأک  ۀیلضفالا  هجو  یف  عازنلا  نوکی  يرخأو 
نوکی ذئنیحو  متاح . هب  داج  امم  لاملا  ریدقت  یف  ریثکب  رثکأ  نعم  هب  داج  ام  نأ  یلع  ًاضیأ  قافتالا  عم  و  کلمی ، ام  لکب  دوجی  ًامتاحو  هل 

متاح نوکیف  راثیإلا  ینعم  هب  ققحتی  اـمب  وأ  متاـح  نم  لـضفأ  نعم  نوکیف  ءاـطعلا  رادـقمب  وه  لـه  مرکلاـب  ۀیلـضفألا  یف  ةربعلا  یف  عازنلا 
. لضفأ

. لضفأ نعم  نوکیف  لضفلاب ، ) یلوأو  رثآ  وهف  رثکأ  ًاریخ  دـیفی  ام  نإ   ) وه و  باـبلا ، اذـه  یف  عضومب  لوـألا  لـئاقلا  کـسمتی  نأ  نکمیو 
« لـضفلاب یلوأو  رثآ  وهف  سفنلا  ۀـجاحلاب و  رثکأ  ۀیحـضت  نم  ثعبنی  اـم  نإ   » وه و  هیف ، رخآ  عضومب  یناـثلا  لـئاقلا  کـسمتی  نأ  نکمیو 

. نالداجتملا نامصخلا  امهب  لدتسی  نأ  نکمی  بابلا  اذه  نم  ناعضوم  ناذهف  لضفأ . متاح  نوکیف 
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. قیفوتلا یلاعت  هللا  نم  و  تدرأ ، نإ  اهئاصقتسا  یف  تالوطملاب  کیلعو  عضاوملا . نم  هنایب  نکمأ  ام  یصقأ  اذه 

ایاصولا  3

لئاسلل تامیلعت   1

: ۀیتآلا ۀثالثلا  تامیلعتلا  عبتی  نأ  بیجملا )  ) فارتعا یلع  لوصحلا  وه  هضرغ و  لیصحتل  هیلعو  لئاسلا .)  ) وه نم  لوألا  بابلا  یف  مدقت 
. هل ۀمزاللا  ةروهشملا  ۀمدقملا  جرختسی  اهنم  یتلا  عضاوملا  وأ  عضوملا  لاؤسلا  هیجوت  لبق  هیدل  رضحی  نأ   1

. اهرکنم یلع  عینشتلا  ۀمدقملاب و  بیجملا  میلستل  اهب  لسوتی  یتلا  ۀلیحلا  ۀقیرطلا و  ًاضیأ  لاؤسلا  لبق  هسفن  یف  ءییهی  نأ   2
رخآ حیرـصتلا  اذـه  لعجیلف  مصخلا  عضو  ضقن  مزلتـسی  يذـلا  بولطملا  نم  هسفن  یف  هرمـضی  امب  حرـصی  نأ  هیلع  مزاللا  نم  ناک  امل   3

. راکنإلل هدنع  لاجم  ءاقب  مدع  نم  قثوتیو  دیری  امب  میلستلا  فارتعالا و  مصخلا  نم  ذخأی  نأ  دعب  همالکو ، هتلئسأ  لحارم 
ایاصولا يدحإ  عبتی  نأ  یغبنی  ةریثک ، قرط  فارتعالا  ذخأل  مث  هتمهم . یف  لئاسلا  اهعبتی  نأ  بجی  یتلا  ۀـسیئرلا  یلوألا  طوطخلا  یه  هذـه 

: اهقیقحتل ۀیتآلا  )( 
لوأ یف  لدجلا  یف  نادیملا  محتقی  ّالأ  یغبنی  ۀیناث : ةرابعبو  هعضو . ضقنل  ۀمزاللا  ۀمدقملاب  مصخلا  نم  میلستلا  رمألا  لوأ  نم  بلطی  ّالأ   1

بولطم یلا  هبنتی  دقف  ههابتناو ، هتوق  أدبم  یف  نوکی  ذئنیح  بیجملا  نأ  کلذ  یف  رـسلا  و  هل . ۀـبولطملا  ۀـمدقملا  سفن  نع  لاؤسلاب  ۀـلوج 
. دناعیو راکنإلا  یف  عرسیف  لئاسلا ،

نم رّفیف  مصخلا  رعـشی  نأ  ۀیـشخ  بولطملا ، سفن  نع  ًاـسأر  لاؤسلا  هجوـی  نأ  ًاـضیأ  یغبنی  ـالف  بوـلطملا ، نع  لاؤـسلا  هب  یهتنا  اذإ  2 و 
: ۀیتالا لیحلا )(  وأ  قرطلا  دحأ  عاّبتاب  کلذ  نع  ۀحودنم  هل  لب  فارتعالا ،

. ینارتقالا سایقلا  ۀقیرطب  صخالاب  فارتعالاب  ارهق  همزلا  معالاب  فرتعا  اذاف  هبولطم ، نم  معا  رما  نع  لاؤسلا  هجوی  نا  یلوالا ) )
. هبولطمب همصخ  مزلی  نا  عیطتسی  ءارقتسالا  ۀقیرطبف  هب ، فرتعا  اذاف  صخا ، رما  نع  لاؤسلا  هجوی  نا  ۀیناثلا ) )

. ۀجح لیثمتلا  يری  نمم  ناک  اذا  همازلا  نم  نکمتی  لیثمتلا  ۀقیرطبف  هب ، فرتعا  اذاف  هیواسی ، رما  نع  لاؤسلا  هجوی  نا  ۀثلاثلا ) )
رکنی دـقف  ماقتنالل  قاتـشم  نابـضغلا  نا  تبثی  نا  دارا  اذا  ام  لـثم  هنم ، قتـشی  اـمع  لاؤسلا  یلا  ءیـشلا  نع  لاؤسلا  نع  لدـعی  نا  ۀـعبارلا ) )

، بضغلا سفن  نع  لاؤسلا  یلا  لدـعیف  هنم ، ماقتنالا  یلا  قاتـشی  هدـلو و ال  یلع  بضغی  بالا  نا  الثم  یعدـیف  هنع  لئـس  ول  کـلذ  مصخلا 
: لاقیف

. ماقتنالل ٍهتشم  بضاغلا  نذإ  هل : لوقی  هب  فرتعا  اذاف  ماقتنالا ؟ ةوهش  وه  بضغلا  سیلا 
: لوقیف ریخ ، ةذللا  نا  تابثا  الثم  دارأ  ول  امک  دیری ، ام  ضیقنب  هنم  فارتعالا  دیری  نا  مصخلا  مهوی  امب  لاؤسلا  بلقی  نا  ۀسماخلا ) )

؟ ًاریخ تسیل  ةذللا  تسیلأ 
امل دانعلا  هعبط  نم  ناک  اذإ  بولطملاب  فارتعالا  یلا  ةداع  ردابیف  بولطملا ، ضیقنب  فارتعالا  دیری  ّهنأ  بطاخملا  مهوی  دـق  لاؤسلا  اذـهف 

. لئاسلا هدیری 
. يرخالا عفنت  اهادحا و ال  اهیف  عفنت  دق  عضاوم  سمخلا  لیحلا  هذه  نم  ّلکلو 

. ماقملا بسانی  ام  راتخی  نا  یکذلا  لئاسلا  یلعف 
لخیو تامدقملا  شوشی  نا  یغبنی  لب  بولطملا ، یلا  اهقابـسنا  مصخلل  حولی  هجو  یلع  ًایـسایق  ًابیترت  ۀبطاخملا  یف  تامدـقملا  بتری  الأ   3

. مصخلا رعشی  هجو ال  یلع  بولطملا  یلا  لوصولا  یف  غواریف  اهبیترتب 
هـسفن ۀضقانم  یلا  لیملا  هیلع  حولی  نأ  یغبنی  لب  ۀـبلغلا ، یلع  فاصنالل  مدـقملا  ۀـقیقحلل  بلاطلا  مهفتـسملاک  ّهنأ  هلاؤس  یف  رهاظتی  نا   4

مود هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1112زکرم  هحفص 1071 

http://www.ghaemiyeh.com


. يردی يردی و ال  ثیح  نم  هنم  فارتعالا  لالتسا  هیلع  لهسی  ذئنیحو  هیلا . نئمطیف  دناعملا  مصخلا  هب  عدخنیل  همصخ ، ۀقفاومو 
، هیلع ةداعلا  يرجو  هترهشو  کلذ  روهظ  هلوق  یف  یعدیو  ربخلا ، وأ  لثملا  برضم  لیبس  یلع  لاوحألا  نم  ریثک  یف  تامدقملاب  یتأی  نا   5

. اهراکنا نع  نبجیف  هل ، ۀناهتسالا  هب و  فافختسالا  بجوی  امم  روهمجلا  مامأ  اهدحج  نإ  مصخلا  دجیل 
وشحلا لعجی  نأ  لضفألا  و  صوصخلاب . ۀبولطملا  ۀمدقملا  نم  هدیری  ام  مصخلا  یلع  عیـضیل  هدوصقم ، یف  عفنی  امب ال  مالکلا  طلخی  نأ   6

عم ًاقایسنا  بولطم  وه  امب  میلستلا  یلإ  ًارطـضم  عفدنی  دق  روهمجلا  مامأ  هب  مّلـس  اذإ  و  هب ، میلـستلا  یلإ  رطـضی  هنإف  هسفن ، یف  ًاروهـشم  ًاقح 
. زییمتلا ةوق  رثکألا  یلع  دقفی  يذلا  روهمجلا 

لئاسلا ال نأب  هنم  ًانظ  ۀلئـسألا ، نم  هیلع  یقلی  امب  رمألا  أدبم  یف  مّلـسی  نأ  یلابی  الف  هئاکذب ، دـتعم  هملعب  رورغم  وه  نم  موصخلا  نم  نإ   7
. دانعلا جاجللا و  نم  ذئنیح  نکمتی  هنأبو  هعضو  مدهی  ام  میلستب  هنم  رفظی  نأ  نم  نکمتی 

هیلإ برستی  دق  هدهج  ۀیاغ  ذفنتـسا  اذا  یتح  هدوصقم ، یف  هل  يودج  امع ال  ۀلئـسألا  ریثکتب  هل  دهمی  نأ  لئاسلل  یغبنی  صخـشلا  اذه  لثمف 
. میلستلل عضخی  وأ  دصقلا  هجو  هیلع  عیضیف  رجضلا  للملا و 

هیقلی و ال  دـیدرتلا ، کشلاب و  رعـشی  ءادألا ال  يوق  بولـسأب  هنع  ربعی  نأ  هیلعف  مصخلا  عضو  ضقنل  مازلتـسالا  نم  هبولطم  یلإ  یهتنا  اذإ   8
نم مالکلا  عجریف  روهشملا ، راکنإ  وأ  ۀمزالملا  راکنإل  ًالاجم  مصخلل  هب  حتفیف  هبولسأ  فعـضی  انه  ماهفتـسالا  نإف  ماهفتـسالا ، لیبس  یلع 

. هرمأ یلع  بلغیف  دوصقملا ، یف  ۀعفان  ۀلئسأ  ةرملا  هذه  هجوی  نأ  هیلع  قشی  دق  و  ًاعذج . دیدج 
و اهیف ، ریثأتلل  کـلذ  لغتـسی  یتح  مـالکلا  ۀـجرهبب  رثاـتتو  ءارغـألا  یلإ  قاـسنت  اـهنأ  ۀـهج  نم  ریهاـمجلا  تاـعامجلا و  ۀیـسفن  مهفی  نأ   9

مهاضر بلجیو  نیرـضاحلا  راکفأ  ظـحالی  نأ  هل  یغبنیو  روهمجلا . ماـمأ  مصخلا  یلع  بلغتلا  لدـجلا  نم  لیـصألا  ضرغلا  نأ  ضورفملا 
نا عیطتـسی  اذهبو  مهنم . هب  میلـستلا  دیری  امب  اوملـسیف  هبناج  یلإ  مهرجی  نأ  هیلع  لهـسیل  مهل ، ۀـعفنملا  بلجو  مهترـصن  هفدـه  نأ  راهظاب 

لجخلاب و ناسنإلا  رعـشی  مهمامأ  هیلع  اوقفتا  اـمیف  روهمجلا  ۀـفلاخم  نـأل  هب ، اومّلـس  اـم  میلـست  یف  روهمجلل  ۀـقفاوملا  یلع  همـصخ  رهقی 
. ۀبیخلا

حدقی وأ  هنم  رخسی  وأ  هیلع  حلی  نأ  هنم  نسحی  الف  مالکلا  نع  عطقناو  هباوج  نع  زجعلا  مصخلا  یلع  رهظ  اذا  لئاسلا  ایاصو  رخآ  وه  10 و 
مهریدقت رسخیف  مهدنع  همارتحا  طقـسیو  هسفن  روهمجلا  ریثی  دق  کلذ  نإف  هزجعو ، هتیبولغم  رهظی  مالک  لکب  هبقعی  نأ  نسحی  لب ال  هیف ،

. ۀبلغلا حاجنلا و  دیری  ثیح  نم 

بیجملل تامیلعت   2

نأل ۀیبولغملا ، یلإ  برقأو  مجاهملا  نم  ًاحافک  فعـضأ  ًابلاغ  عفادملا  و  لئاسلا .)  ) همـصخ ۀـمجاهم  نع  عفادـم  انمدـق  امک  بیجملا )  ) نإ
ةاشامم یلع  روهقم  رثکالا  یلع  بیجملا  و  ءاشی . ام  اهنم  كرتیو  ءاشی ، فیک  ۀلئسالاب  هموجه  مظنی  نا  عیطتسی  وهف  مجاهملا ، دیب  ةأدابملا 

. ةرواحملا یف  لئاسلا 
یناثلاب ذخأ  لوألا  کلـسی  مل  نإف  ًالوأف ، ًالوأ  جیردتلاب  اهکلـسی  ۀـبترتم  قرط  ةدـع  هل  مزاللا  و  قدأو ، قشأ  بیجملاب  ۀـمهمف  هذـه  یلعو 

: بیترتلا بسح  یه  و  اذکهو .
هل لئاسلا  نأ  دـب  ًامجاهم و ال  ۀلئـسألا  هیجوتب  ةرئادـلا  هیلع  سکعیف  عاطتـسا  نإ  مالکلا  رّوحی  نأب  لئاسلا ، یلع  فافتلالا  لواـحی  نا  ًـالوأ 

ذخألا نم  انکمت  رثکأ  حبـصی  ۀـقیرطلا  هذـهبو  ًامجاهم . عفادـملا  ًاعفادـم و  مجاهملا  ذـئنیح  بلقنیف  بیجملا . عضو  فلاـخی  هب  مزتلی  عضو 
. لئاسلا وه  ۀقیقحلا  یف  حبصی  لب  ةرواحملا ، مامزب 

هتدع دعی  امیک  تقولل  ًابـسک  ۀفاسملا  هیلع  دعبت  رومأب  هلاغـشإو  لئاسلا  كابرإ  لواحی  فافتلالا ، یه  و  یلوألا ، ۀقیرطلا  نع  زجع  اذإ  ًایناث 
يأ رکذیل  اهلیصفت  یلوتی  وه  وأ  اهیف . هشقانی  مث  اهلصفی  هکرتیل  هیناعم  نع  رسفتسیف  ًاکرتشم  ًاظفل  هتلئسأ  یف  دجی  نأ  لثم  یفاشلا ، باوجلل 
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برهلل ۀقیرط  هل  قثبنت  دق  ۀکرتشملا  یناعملا  لیـصفتب  هنإف  يرخأ  ةدئاف  لصحت  دـق  هذـه  یف  و  حـصی . اهیأو ال  هنع  لاؤسلا  حـصی  یناعملا 
. هعضو ضقن  هنم  مزلی  يذلا ال  یناعملا  دحأب  ًالثم  فرتعی  نأب  لئاسلا  هب  همزلی  اّمع 

. هعـضو ضقن  مزلتـسی  امب  فارتعالا  نم  عانتمالا  عاطتـسا  نإ  لواحی  كابرإلا  لاغـشإلا و  ۀـقیرط  یه  ۀـیناثلا و  ۀـقیرطلا  حـجنت  مل  اذإ  ًاثلاث 
الف ًاروهـشم ، الإ  روهـشملا  جـتنی  ًابلاغ ال  هنأل  ًایقیقح ، ًاروهـشم  هعـضو  ناک  اذإ  تاروهـشملاب  فارتعالاب  هیلع  ریـض  هنأ ال  ملعی  نأ  یغبنیو 

. روهشملا هعضو  ضقانی  ام  جتنت  نأ  تاروهشملا  نم  عقوتی 
دناعملا رهظمب  روهمجلا  مامأ  هرهظت  دق  ۀلاحلا  هذـه  نإف  هیلع . یقلی  ءیـش  لکب  فارتعالا  نم  عنتمی  نأ  فارتعالا  نم  برهلا  ینعم  سیلو 

. هعضو ضقن  بجوی  ام  صوصخب  فارتعالا  نم  برهلا  لواحی  لب  دقنلا ، ۀیرخسلل و  اعضوم  حبصیف  بغاشملا 
نم رذـحی  يذـلا  هنع  لوؤسملا  نوکی  اـم  دـنع  کـلذو   ) فارتعـالا نم  برهلا  ۀـقیرط  یه  عـفنت و  ـال  ۀـثلاثلا  ۀـقیرطلا  نأ  دـجو  اذإ  اـعبار 
هلثم یف  کلذ  لعف  ول  هنأل  ۀحارص ، هل  هراکنإ  نع  نلعی  الا  هیلعف  هب ) مازتلالا  نم  ًاحبق  رثکأ  هلثم  یف  دانعلا  نال  ًاقلطم ، ًاروهشم  هب  فارتعالا 

: نیقیرط دحأ  عابتا  نم  ذئنیح  هل  صانم  الف  هل . مزتلملا  هعضو  رسخی  تقولا  سفن  یف  و  هسفن ، ۀمارک  نیرضاحلا  مامأ  رسخی  وهف 
روصق یلع  همزتلی ال  يذلا  هعـضو  فعـض  یلع  لدـی  اّمنإف  ءیـش  یلع  لد  نإ  هنأل  کلذ ، یف  هیلع  ریـض  و ال  فارتعالا . نلعی  نأ  لوالا ) )

اذه یف  کلذ  یقالتل  هل  یغبنی  نکلو  هب ، مازتلالا  یغبنی  امب ال  مزتلی  ذإ  هسفن  روصق  نع  فشکی  ۀهجو  نم  ناک  نإ  اذـه و  و  هملعو . هسفن 
فاـصنالل و رثؤمو  قحلل  بلاـط  هنأ  نلعی  نأ  ۀلیـضفلا ) قحلل و  بحملا  فصنملا  بیجملا  یلع  رمت  یتـلا  فقاوملا  قدأ  وـهو   ) فـقوملا

. هیلع وأ  هل  لدعلا 
. هتمارکو هتعمس  یلع  ظافتحالاب  هعضو  یلع  ۀظفاحملا  نم  رسخی  امع  ضوعی  هلعل  اذهو 

نوفرتعی ـال  همزتـلا  يذـلا  عاـنتمالا  بولـسأ  یف  فطلتی  نأ  هلعفی  نأ  هنکمی  اـم  رخا  ناـف  فارتعـالا  نـالعا  هیلع  زعی  هنا  دـجو  اذا  یناـثلا ) )
: لوقی وأ  هریغ . یلع  راکنالا  ۀعبت  یقلیف  کلذب ،

نم برهلا  بیلاسأ  نم  کلذ  وحن  وأ  ةرواشم ، وأ  ۀـعجارم  یلا  کلذ  لجؤیف  يدوصقم ، حـضوأ  مل  دـعب  انأو  فارتعـالا  ینم  بلطی  فیک 
. فارتعالاب حیرصتلا  نم  وأ  راکنالاب  حیرصتلا 

. ریغ دحاو ال  قیرط  هل  یقبی  هنإف  روهشملاب ، فرتعیو  فارتعالا ، نم  برهلا  نم  لبسلا  عیمج  هیلع  زعت  نأ  دعب  اسماخ 
دروم یلع  قبطنی  هلعجت ال  طئارـشو  دویقب  ًالثم  روهـشملا  قحلی  نأب  هعـضو ، ضقن  نیبو  هب  فرتعملا  روهـشملا  نیب  ۀمزالملا  ۀـشقانم  وه  و 

. ۀنطفو ۀفرعمو  ملع  یلا  جاتحت  ۀقاش  ۀقیقد  ۀلحرم  هذه  و  ۀمزالملا . ۀشقانم  نم  اهب  نکمتی  یتلا  بیلاسألا  نم  کلذ  وحن  وأ  عازنلا ،

ةرظانملا بادا  وا  بیجملا  لئاسلل و  ۀکرتشم  تامیلعت   3

: ءایشا ةدع  یف  ارهام  نوکی  نا  الوأ ) )
. داضتلا ضقانتلا و  لباقت  بسحب  ۀسیقا  ۀعبرأ  دحاولا  سایقلا  لعج  نم  نکمتی  نأب  سایقلا ، سکع  داریإ  یف   1

یلع ةددـعتملا  جـجحلا  داریإب  عسوتلا  یف  هدـیفی  اذـه  نإف  عوضوملا ، لومحملا و  ضقنو  ضیقنلا  سکعو  يوتـسملا  سکعلا  داریإ  یف   2
. هریغ بولطم  لاطبا  وأ  هبولطم 

ججحلا داریإ  ةوق  یف  دیزت  ءایـشأ  نم  کلذ  ریغ  یلا  هلاطبإ . کلذک  ۀفلتخم و  عضاوم  نم  بولطم  لک  تابثال  ةریثک  تامدقم  داریإ  یف   3
. ةددعتملا

. ۀیمالکلا هتعاربل  مهریدقتو  هب  مهباجعا  ریثی  نا  نسحیو  هوحن ، مهراظناو  نیرضاحلا  هابتنا  بلجی  نا  عیطتسی  ًایقطنم  ًانسل  نوکی  نا  ًایناث ) )
ببـسلل بولـسالا ، ظافلالا و  یف  ۀـطلغلا  ۀـمتمتلا و  یقتیو  ۀـیماعلا ، ۀـکیکرلا  تارابعلا  بنجتیو  ۀـمخفلا ، ۀـلزجلا  ظافلالا  ریختی  نا  ًاثلاث ) )

. مدقتملا
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نیعی امم  عامتجالا  یف  ثیدحلا  لالغتسا  نأل  هل ، مههابتناو  نیرضاحلا  عامسأ  لغتسیف  ثیدحلاب  لالقتسالا  لاجم  همصخل  عدی  الأ  ًاعبار ) )
. هیلع ۀبلغلا  ریغلا و  لع  روهظلا  یلع 

ثداوحلا ءامظعلا و  تاملکو  ۀّیملعلا  ۀیفـسلفلا و  ۀینیدلا و  صوصنلا  رعـشلا و  نم  دـهاوشلا  لاثمالا و  داریإ  نم  انکمتم  نوکی  نأ  ًاسماخ ) )
هدوصقم و قیقحت  یلع  ًاریثک  هینعی  هناف  ًالیبس ، هیلا  دـجو  ام  کلذ  نم  رثکی  نأ  یغبنی  لب  اعبط . ۀـجاحلا  دـنع  کـلذ  و  ۀـمئالملا . ةریغـصلا 

. هب میلستلا  هیلا و  عایصنالا  نم  ۀیقطنملا  ججحلا  هلعفت  ام ال  سوفنلا  یف  لعفی  دق  دحاولا  لثملا و  و  همصخ . یلع  ۀبلغلا 
اذه َّنإف  ءانحشلا . دقحلا و  ظقویو  ریغلا  فطاوع  ریثی  امم  کلذ  وحن  و  ءازهتسالا ، ۀیرخسلا و  و  نعللا ، متـشلا و  ةرابع  بنجتی  نأ  ًاسداس ) )

. نسحا یه  یتلاب  نوکت  نأ  بجی  یتلا  ۀلداجملا  نم  ضرغلا  دسفی 
يذـلا لب  ۀـیبولغملاب ، روعـشلا  یلع  ًالیلد  الإ  نوکی  و ال  ًافعـض ، الإ  هبـسکی  اذـه ال  نّاف  فراعتملا ، فولأملا  قوف  هتوص  عفری  الأ  ًاـعباس ) )
هریثأت نإف  ئداه  ضفخنم  توصب  هادأ  نإ  و  رایهنالا ، فعـضلا و  كابترالا و  ددرتلاب و  رعـشی  ءادألا ال  يوقلا  مالکلا  یقلی  نأ  هیلع  بجی 

. خارصلا حایصلا و  بولسإ  ریثأت  نم  ریثکب  مظعأ  بولسالا  اذه 
. ۀحیبقلا ۀیبانلا  تاملکلا  مظاعتلا و  ءایربکلا و  تارابع  بنجتیو  همصخ ، باطخ  یف  عضاوتی  نأ  ًانماث ) )

ًالاؤس مالکلا  یلا  قابتـسالا  ناف  هدوصقم ، نایب  نم  یهتنی  ثیح  نم  الا  مالکلاب  أدـبی  و ال  همـصخل ، لماکلا  ءاغـصالاب  رهاظتی  نأ  ًاعـسات ) )
. يرخا ۀهج  نم  مصخلا  بضغ  ریثیو  ۀهج  نم  ثحبلا  دقعیو  ۀثداحملا  ریس  نیفرطلا  یلع  کبری  همالک  همصخ  متی  نأ  لبق  ًاباوجو 

هیدعی ۀهج  نم  اذه  ناف  ۀمظعلا ، ةوقلا و  یعدمو  دانعلا  ۀبلغلا و  رثؤمو  ۀعمـسلا  ءایرلا و  بلاط  ۀلداجم  ناکمالا ) دـح   ) بنجتی نأ  ًارـشاع ) )
. ضرملا اذه  یف  هب  اهیبش  نوکی  نا  یلا  ًاروهقم  ریخالاب  قاسنیف  هضرمب 

. ۀلداجملا یف  ۀیضرم  ۀجیتن  یلا  لصوتی  نأ  صخشلا  اذه  لثم  عم  عیطتسی  يرخا ال  ۀهج  نم  و 
لامعتسا یف  هیلع  ریض  لب ال  هججح ، یف  هطلاغیو  هترواحم  یف  لیحلا  لمعتسی  نأ  هیلع  ریض  الف  مصخلا ، اذه  لثم  ۀلداجم  یلا  رطـضا  ولو 

. هلاجخاو ۀیرخسلا  ءازهتسالا و  لثم  یتح 
، هسفن نم  هموصخ  فصنی  نإ  فاـصنالا و  راـثیاو  قحلا  یلا  لوصولا  ـالا  همه  نوکی  ـالا  ناـک  اـمهم  لداـجم  لـکل  ةریخـالا ) ۀیـصولا   ) و

بلط نع  نافرطلا  ّذـشی  یتح ال  حاحلاب  همـصخ  نم  هبلطیو  کلذ  نلعی  نأ  یغبنی  لب  ناث ، أطخ  ّهناف  أطخلا ، یلع  رارـصالاب  دانعلا  بنجتیو 
. فاصنالا لدعلا و  قحلا و 

نیقتملا عم  یلاعت  ّهنإف  هناحبـس  هللا  نم  ۀـنوعملا  بلطب  هسفن  یلع  نیعتـسی  نأ  هیلع  کلذـلف  هسفن ، هب  ناـسنالا  ذـخأی  ءیـش  بعـصأ  اذـهو 
. نیرباصلا

ۀباطخلا ۀعانص   3

دعاوقلا لوصالا و   1

ۀباطخلا یلا  ۀجاحلا  هجو   1

مهتوعد وأ  مهترکف  قیقحت  ذإ  هقیقحت ، نودیری  امیف  ریهامجلا  عانقإ  یلا  مهوحنو  نویسایسلا  ئدابملا و  ةاعدو  نوعرـشملا  جاتحی  ام  ًاریثک 
. اهب مهتعانقو  اهنع  روهمجلا  اضرب  الإ  متت  ال 

لب رـصبتلا ، لقعتلا و  نم  رثکأ  ۀفطاعلا  هب  مکحتت  روهمجلا  َّنأل  ۀـیلدجلا ، قرطلل  عضخی  امک ال  هب ، عنقی  ناهربلل و ال  عضخی  روهمجلاو ال 
هرهبتو تایرغملا  هیف  رثؤت  قیقدلا . زییمتلل  دقاف  ریکفتلا  یحطـس  وه  امناو  نیهاربلا ، ۀلدالا و  ۀمکاحمو  ریکفتلا  لمأتلا و  یلع  ربصلا  هل  سیل 
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نیب کـیکفتلا  نم  نکمتی  ـال  ةرکف  هیلع  تضرع  اذا  هدـجن  قیقدـلا  زییمتلا  یلع  هربـص  مدـعلو  ۀـبّالخلا . رهاوـظلا  هعنقتو  ۀـقاربلا  تاراـبعلا 
. اهلک اهضفری  وا  اهلک  اهلبقیف  اهمیقسو  اهحیحص 

يذلا ناف  نیمدـقتملا ، لدـجلا  ناهربلا و  کلـسم  ریغ  رخآ  ًاکلـسم  کلـسی  نا  مهعانقإ  یف  ریهامجلا  یلع  ریثأتلا  دـیری  نم  جاتحیف  هیلعو ،
. مهیف ۀمکحتملا  مهفطاوع  یلع  ریثأتلا  نع  اهزجعل  اهلیوحتو  سانلا  دئاقع  یلع  ریثأتلا  نع  ةزجاع  ۀیلقعلا  قرطلا  نأ  ودبی 

نع نوکی  ام  دعبأ  وه  ۀفرعملا  ۀفاقثلا و  لیلق  ناک  اذإ  ۀماعلا  دارفأ  نم  درف  ّلک  نإف  روهمج ، وه  امب  روهمجلا  یلع  رمالا  اذـه  رـصتقی  لب ال 
ۀعنقملا قرطلا  یلا  نوبذجنی  يأرلا  ۀیرحو  ۀفرعملا  مهـسفنأ  یف  اونظ  نإ  نیفقثملا و  ۀصاخلارثکأ  لب  ۀیلدجلا ، وا  ۀـیناهربلا  قرطلاب  عانتقإلا 
مهتفاقثو مهتفرعمب  مهتعانق  یلع  مغرلاب  مهتاداقتعاو ، مهئارآ  نم  ریثک  یف  اهنع  نونغتـسی  لـب ال  اـهب . نوعدـخنیو  فطاوعلا  یلع  ةرثؤملا 

. ۀیاغلا اهب  اوغلب  دق  مه  نآ  نولیختی  دق  یتلا 
ملک : » لیق اذلو  هلثم . ۀجرد  نع  ًادیعب  ًاعافترا  ۀعفترم  نوکت  عون ال  نم  ههبـشو  یماعلا  روهمجلا و  اهاقلتی  یتلا  ۀـبطاخملا  نوکت  نأ  بجیف 

«. مهلوقع ردق  یلع  سانلا 
صخـش ّلکو  یماعلا . روهمجلا و  یلع  ریثاتلل  ءیـش  نسحأ  یباطخلا  بولـسالا  نإف  ۀباطخلا ، ۀعانـص  ریغ  ضرغلا  اذه  ۀعانـص  انل  قبت  ملو 
مهیدیأب ذخأیو  ماوعلا  روهمجلا و  لغتسی  نأ  عیطتـسی  يذلا  وه  ّهنإف  نفلا  اذه  یف  ۀباطخلا  نم  دوصقملا  ینعملاب  ًابیطخ  نوکی  نأ  عاطتـسإ 

. رشلا وأ  ریخلا  یلا 
نع ةرابع  یه  و  ۀعانصلا ، هذه  ملعتی  نا  ریخلا  یلا  روهمجلا  ةدایق  دیری  نم  یلع  مزلو  ۀباطخلا ، ۀعانص  یلا  سانلا  رشاعم  انتجاح  هجو  اذهف 

. عانقإلا قرط  ۀفرعم 
. عفنا مازلالا  یف  لدجلا  نا  امک  عانقالا ، یف  اهریغ  نم  حجنا  ۀباطخلا  ناف 

اهدئاوفو ۀباطخلا  فئاظو   2

عانتقالا یلع  ضحلا  و  رومألا ، نم  رمأ  ّيأ  یف  ماعلا  يأرلا  ریونتو  يأرلا ، نع  عافدلا  وه  ۀـباطخلا  فئاظو  نأ  فرعن  نأ  عیطتـسن  مدـقت  امم 
نادجولا و ظاقیإو  ۀماعلا  روعش  ةراثآو  تائیسلا ، لئاذرلا و  بانتجاو  تالامکلا  لئاضفلا و  باستکا  یلع  ضیرحتلا  و  ئدابملا ، نم  أدبمب 

. هب عنتقت  نأ  بیطخلا  دیری  ام  لبقتل  سوفنلا  دادعإ  اهتفیظو  راصتخالابو  مهیف . ریمضلا 
. ۀماعلا سانلا  ةایح  یف  ۀیعامتجا  ةرورض  یه  لب  ةریبک ، ةدئاف  ۀباطخلا  ةدئاف  نأ  فرعت  اذهبو 

براجتلا نیرمتلاب و  لقصت  یتلا  ۀیـصخشلا  بیطخلا  بهاوم  یلع  ۀعانـصلا  هذه  ۀفرعم  یلا  ۀفاضالاب  دمتعت  اّهنأ  ذإ  ۀقاش ، ۀفیظو  دعب  یهو 
ۀکلم باستکا  قرط  ۀفرعمل  مزلی  ام  دادـعإو  بهاوملا  کلت  هبجوت  ۀعانـصلا  هذـه  ۀـفیظو  امنإو  اهریغب ، ۀعانـصلا و ال  هذـهب  بستکت  و ال 

. ۀیصخشلا بهاوملا  یلا  ۀباطخلا  ۀجاح  یلع  صیصنتلا  یتأیسو  براجتلا . ةرثکو  لیوطلا  نارملا  عم  ۀباطخلا ،

ۀباطخلا ینعم  نایبو  ۀعانصلا  هذه  فیرعت   3

نکمی اهببسب  ۀیملع  ۀعانص  اهنإ  : » نییقطنملا دنع  فورعم  وه  امبسح  یتآلا  وحنلا  یلع  ۀباطخلا  ۀعانص  فیرعت  دیصتن  نأ  مدقت  امم  نکمی 
«. ناکمالا ردقب  هب  قیدصتلا  لوصح  عقوتی  يذلا  رمألا  یف  روهمجلا  عانقإ 

نم دارملا  و  روهمجلا . عانقإ  نم  بیطخلا  صخشلا  نکمتی  اهب  یتلا  ۀباطخلا  ۀکلم  لوصح  اهتیاغ  یتلا  ۀعانـصلا  هذه  لصأ  فیرعت  وه  اذه 
َّنأ ّالإ  هضقنی  ام  ناکمإب  داقتعالا  عم  وأ  قیدـصتلا ، کلذ  ضقنی  ام  هل  نوکی  نأ  ناکمإ  مدـعب  داـقتعالا  عم  ءیـشلاب  قیدـصتلا  وه  ۀـعانقلا 
اذه یف  مدقت  ام  وحن  یلع  نظلاب )  ) مهدنع یمـسملا  وه  ریخالا  اذه  و  هفالخ . نم  قیدصتلا  یلا  لیمأ  ۀـعنقملا  قرطلا  ببـسب  ریـصت  سفنلا 

. ءزجلا
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ْنأ وه  و  رـصعلا ، اذه  یف  اهظفل  نم  موهفملا  ۀباطخلا  ینعم  درجم  ۀعانـصلا  هذـه  اهل  تعـضو  یتلا  ۀـباطخلا )  ) ظفل نم  دارملا  سیل  ّهنَأ  ّمث 
يذـلا وه  روهمجلا  عانقإ  لفکتی  امب  دـصاقملا  ءاداو  نایبلا  بولـسإ  لب  ناک ، بولـسإ  يأب  نیعمتجملا  عمـسی  امب  ملکتیو  صخـشلا  فقی 

. ماکحلا ةاضقلا و  دنع  ۀعفارملا  ةرواحم  یف  لصحی  امک  ةرواحملا  وا  ۀباتکلاب  ناک  نإ  ۀباطخلا و  ینعم  موقی 
دوعص نم  ناوعاو  تادعاسم  نم  بولسالا  اذهل  ام  و  مالکلاب ، سانلا  عانقإ  یلا  لصوتی  فیکو  بولسالا ، اذه  نایبب  لفکتت  ۀعانصلا  هذهو 

. هحرش یتایس  امم  کلذ  یلا  ام  ۀصاخ و  تاربنو  توص  عفرو  عفترم  یلع 

ۀباطخلا ءازجا   4

. ناوعالا دومعلا و  نیءزج : یلع  لمتشت  ۀباطخلا 
ۀعانصلا هذه  حالطصاب  ۀیعانقإلا  ۀّجحلا  یمستو  ۀیعانقإلا . ۀّجحلا  اهنم  فلأتت  یتلا  ۀباطخلا  ایاضق  ةدام  انه  دومعلاب  نودصقیو  دومعلا .)  ) أ

ّهنأ رابتعابف  ًادومع  یمـس  امنإو  عانقإلا . بسحب  ًاجاتنا  بولطملل  هتاذل  جتنم  لوق  لک  وه  دومعلا  يرخأ : ةرابعبو  یتایـس . ام  یلع  تیبثتلا ) )
. عانقإلا یف  دامتعالا  هیلعو  ۀباطخلا  ماوق 

ۀئیهملا ریثأتلا  یلع  هل  ةدـعاسملا  عانقالا  یلع  هل  ۀـنیعملا  دومعلا  نع  ۀـیجراخلا  تائیهلا  لاعفالا و  لاوقالا و  اهب  نودـصقیو  ناوعـالا .)  ) ب
. هلوبق یلع  نیعمتسملل 

لب عانقإلا ، نم  ضرغلا  مامت  يدؤی  دق ال  هدحو  دومعلا  ّنأل  ۀباطخلل ، ًاموقم  ًاءزج  ۀـقیقحلا  یف  دـعی  ناوعالا ) دومعلا و   ) نیرمألا نم  لکو 
ْنا دـّب  هققحت ال  یف  لیخد  هل  ضتقم  وه  ام  لکف  مدـقت ، امک  عانقإلا  وه  ۀـباطخلا  نم  یلـصألا  دوصقملا  و  هقیقحت . یف  لشفی  رثکـالا  یلع 

(. دومعلا  ) ۀّجحلا هنم  فلأتت  یتلا  ایاضقلا  ةدام  نع  ۀجراخلا  رومالا  نم  ناک  نإ  و  ًالیخد ، ۀباطخلا  یف  نوکی 
سیل عانقإلا  سفنل  یـضتقملا  و  هل . دادعتـسالل  ایـضتقم  وأ  عانقإلا  سفنل  ایـضتقم  نوکی  امم  معأ  هب  دـصقن  عاـنقإلل » ضتقم  : » اـنه اـنلوقو 

. ناوعالا نم  اّهنأ  عم  هیضتقت  ًاضیا  دهاشلا  ةداهش  لب  لیختی  امبر  امک  هدحو  دومعلا 
لاحلا و ةداهشو  ۀیلوقلا  ةداهشلا  دومعلا و  اهنع : ثحبلا  یغبنی  ماسقأ  ۀعبرأ  هذهف  لاح . ةداهشو  لوق  ةداهـش  نیمـسق  یلع  دهاشلا  ةداهـشو 

. عانقالل دادعتسإلل  یضتقملا 
: لوقت ْنأب  میسقتلا  نم  رخآ  بولسإب  اهیف  ثحبلا  حتف  نکمیو 

ۀعانـصب ناک  ام  وه  لوألا و  و  ۀلیحو . ۀعانـص  ریغب  اما  ۀلیحو و  ۀعانـصب  امأ  نیمـسق  یلع  ناوعالا  مث  ناوعاو . دومع  یلع  لمتـشت  ۀباطخلا 
ناک ام  وه  یناثلا  و  عمتـسملا . بسحب  وأ  لوقلا  بسحب  وأ  لئاقلا  بسحب  تاجاردتـسا  ماسقا : ۀثالث  یلعف  تاجاردتـسا )  ) یمـسیو ۀـلیحو 

: ماسقأ ۀتس  هذهف  لاح . ةداهشو  لوق  ةداهش  نیمسق  یلع  ةداهشلا  یه  و  ةداهش .)  ) و ةرصن )  ) یمسی ۀلیحو  ۀعانص  ریغب 
. دومعلا  1

. لئاقلا تاجاردتسا   2
. لوقلا بسحب  تاجاردتسا   3

. عمتسملا بسحب  تاجاردتسا   4
. لوقلا ةداهش   5
. لاحلا ةداهش   6

. ةدحاو ةدحاو  اهنع  ثحبلا  یغبنیف  ۀباطخلا ، ءازجأ  نوکت  ریخالاب  یه  ۀتسلا  هذهف 

دومعلا  5
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ًالیـصفت یناعملا  هذه  حرـش  قبـس  دق  و  اهنیب . ۀفلتخملا  وأ  تاروهـشملا  وأ  تالوبقملا  وأ  تانونظملا  نم  فلأتی  هانعم  مدقت  دق  و  دومعلا ) )
. دیعن الف  سمخلا ، تاعانصلا  ۀمدقم  یف 

تاروهـشم نوکت  ْنأ  ًالإ  اهیف  ربتعی  ـال  اذـلو  عاـنقإلا . یف  نیعماـسلا  یلع  ریثأـتلا  نم  اـهلام  راـبتعاب  ۀـباطخلا  یف  تاروهـشملا )  ) لامعتـساو
هیف لمعتـسی  لدجلا ال  ذا  لدجلا ، نع  ۀباطخلا  قرتفت  اذهبو  ۀیقیقح . تاروهـشم  نکت  مل  ْنإ  يأرلا و  ئداب  یف  دمحت  یتلا  یه  و  ۀیرهاظ ،

. لدجلا یف  کلذ  قبس  دق  و  ۀیقیقحلا . تاروهشملا  ّالإ 
لوبقم وا  روهـشم  وه  امب  یفتکیو  عانتقالا  اهتیاغ  ۀباطخلا  نالف  کلذ  انلق  امناو  ۀباطخلا » ۀعانـص  یف  طقف  عفنت  ۀـیرهاظلا  نا  : » كانه انلقو 

نم سکعلا  یلع  بیقعتو ، ۀشقانمو  لدبو  در  اهیف  سیل  ذا  بیقعتلاب ، هترهش  بهذتو  يأرلا  ئداب  یف  اروهشم  ناک  نإ  نیعمتـسملا و  يدل 
اهبیقعتو اهضقنل  مصخلل  لاجم  کلذب  یطعی  ذإ  ۀیرهاظلا ، تاروهشملا  لامعتـسإ  هیف  یغبنی  الف  ۀضقانملا ، ةرواحملا و  یلع  ینبملا  لدجلا 

. درلاب
. ۀباطخلا دومع  یف  اهرابتعا  حضاوف  تالوبقملا  تانونظملا و  امأ 

لئاقلا بسحب  تاجاردتسالا   6

لوبقم رهظمب  ۀباطخلا  یف  عورـشلا  لبق  بیطخلا  رهظی  نأب  کلذ  و  ۀلیحو . ۀعانـصب  نوکتو  عانقالل  دادعتـسالا  یـضتقی  ام  ماسقأ  نم  یهو 
: نیوحن یلع  کلذ  ققحتیو  مهدنع . لوقلا 

هبـسن فرعی  نأب  ءانثلاب ، مهل  همدـقی  هریغ  فیرعتب  وأ  هسفنل  وه  هفیرعتب  امأ  نیعمتـسملا  يدـل  افورعم  نکی  مل  اذإ  هسفن  ۀلیـضف  تبثی  نأ   1
. کلذ وحن  وأ  ًافظوم  ناک  اذا  هتفیظو  وأ  ۀیعامتجالا  هتلزنمو  هملعو 

سانلا نإف  هلوق ، لوبقو  هل  ءاغصإلا  هیلا و  نیعمتسملا  دایقنإ  ۀلوهس  یف  ۀمرتحم  ۀیصخش  هل  تناک  اذإ  غلابلا  رثألا  بیطخلا  ۀیصخش  ۀفرعملو 
رطیسی نأ  عیطتسی  نمل  هتاکاحم  یف  امیس  ال  ناسنالا ، ةزیرغ  نم  یه  یتلا  ةاکاحملا  ۀعیبطل  اعابتا  کلذ  و  لیق ، ام  یلا  ال  لاق ، نم  یلا  رظنت 

وأ عامتجالا  لاح  یف  ایحت  ةاکاحملا  ةزیرغ  صوصخلابو  ناـسنإلا  زئارغ  نإـف  ۀـماعلا ، تاـعمتجملا  یف  امیـس  ـال  و  هباـجعاو . هرعاـشم  یلع 
. يوقت

بیطخلا یلع  مزاللاف  همادنهو ، هسابل  اهنم )  ) رومأب لصحی  کلذ  و  هلوقب . قوثولا  هقیدصتو و  همارتحاو ، هریدقت  یلا  وعدی  امب  رهظی  نأ   2
یضتقی دق  هلثمب و  قیلت  ةزب  نسحأبو  سابللا  رخفأب  رهظی  نأ  یضتقی  دقف  هب ، رهظی  نأ  هلثم  نم  ردقی  ام  مهتایـسفنو و  نیعمتجملا  ردقی  نأ 
بیطخلا نوکی  ْنأ  یغبنی  لاح  لـک  یلع  و  نیرـضاحلا . فـالتخابو  ةوعدـلا  فـالتخاب  فلتخی  اذـه  و  کـسانلا . دـهازلا  رهظمب  رهظی  نأ 

. هل مهریقحت  وأ  مهزازئمشا  وا  مهمکهت  ریثی  یتح ال  نیرضاحلا  دنع  ۀئیهلا  لوبقم 
عاطتـسا اذإ  نیعماـسلا  یف  ةرثؤمو  ةربعم  رومأ  هذـه  نإـف  هندـبو ، هیدـی  تاـکرحو  هینیع  تارظنو  هنیبـج  عیطاـقتو  ههجو  حـمالم  اـهنم )  ) و

یف ًانیزح  ودـبیف  هرهظم ، یف  ًالثمم  نوکی  نأ  یغبنی  حرـصا  ةرابعبو  عانقالا . ناـیبلا و  نم  هدـیری  امبـسح  اـهب  فرـصتلا  نسحی  نأ  بیطخلا 
نمؤملا هلوق  نم  قثاولا  حلاصلا  رهظمب  ودبیو  رورـسلا ، عضوم  یف  ًاشتبم  ًارورـسم  ودـبیو  یکابتی ، وا  یکبی  نأ  هل  مزلی  دـق  نزحلا و  عضوم 

. اذکهو کلذ …  عضوم  یف  هتوعدب 
 $ ءادهـشلا دیـس  عرـصم  يرکذ  سلاجم  یف  بیطخ  نم  مکو  اوهوفتی ، نأ  لـبق  مهیلا  رظنلا  درجمب  مهب  ساـنلا  رثأـتی  نیظعاولا  نم  ریثکو 

. ملکتی ْنأ  لبق  هتمسو  هتئیه  ةدهاشم  درجمب  ۀقرلا  ءاکبلا و  یلا  سانلا  عفدی 

لوقلا بسحب  تاجاردتسالا   7

يذلا ضرغلل  ۀبـسانم  ةرثؤم  همالک  ۀجهل  نوکت  نأب  کلذ  و  ۀـلیحو . ۀعانـصب  نوکتو  عانقالل  دادعتـسالا  یـضتقی  ام  ماسقا  نم  ًاضیأ  یهو 
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نم لاحلا  هیـضتقت  ام  بسح  کلذ  لـک  هعیطقت . وأ  هب  یناـتلا  وأ  ۀعرـسب  هیف  لاـسرتسالا  وأ  هعیجرت  وأ  هضفخب  وأ  هتوص  عفرب  اـما  هدـصقی 
. نیعمتسملا یلع  ریثأتلا 

و حـجانلا . بیطخلا  هب  زیمتی  اـم  مهأ  نم  ۀـجاحلا  بسح  هرییغتو  توصلا  تاربنب  فرـصتلا  نم  نکمتلا  ءاـقلالا و  نسحو  توصلا  بسحو 
. ۀیصخشلا بهاوملا  عیمجک  ملعتلا  نیرمتلاب و  ومنتو  يوقت  اهنأ  ریغ  بسک  ریغ  نم  رـشبلا  ضعب  اهب  صتخی  ۀینابر  ۀبهوم  هلـصأ  یف  کلذ 

یف بیطخلا  ۀهابن  عبتت  کلذ  ۀـفرعم  امناو  ۀـجاحلا ، بسح  هتاربنو  توصلا  تارییغت  طبـض  اهب  نکمی  ۀـنودم  ۀـماع  دـعاوق  كانه  سیل  و 
. نیعمتسملا یف  ةرثؤم  نیرمتلا  ۀبرجتلاب و  اهدجی  یتلا  ۀبسانملا  ۀیتوصلا  تاریغتلل  هرایتخإ 

ذإ ًافیخـس ، ًایبان  ودـبیف  هئاقلا ، هتجهل و  یف  حـجان  بیطخ  دـیلقت  نیکـسملا  لواحی  ّهنأل  ءابطخلا ، ضعب  لشفی  فیک  انل  رهظی  اذـه  لـجالو 
. لشافلا عنصتملا  رهظمب  رهظی 

. ریغلل دیلقتلاب  كردی  نأ  لبق  ۀبرجتلا  ةزیرغلاب و  كردی  رمأ  اذه  ّنأ  رسلاو 

بطاخملا بسحب  تاجاردتسالا   8

مهفطاوع بلجو  نیعمتسملا  ۀلامتسا  لواحی  نأب  کلذ  و  بیطخلا . نم  ۀعانصب  نوکتو  عانقالل  دادعتسالا  یضتقی  ام  ماسقأ  نم  ًاضیأ  یهو 
وأ بضغلا ، ةوقلا و  وأ  ۀمحرلا ، ۀقرلاک و  هضرغل  ًابسانم  ًایـسفن  ًالاعفنا  مهیف  ثدحی  نا  لثم  هیلا : ءاغـصالل  اوایهتیو  مهیف  هلوق  نکمتیل  هوحن 

فاصنالا و وأ  مرکلا  ۀعاجشلاک و  ۀلضاف  قالخأب  نوقلختی  مهنأب  مهرعشی  نأ  لثمو  هیلع . لابقالل  مهـسوفن  حتفنتل  ةرباع  ۀتکنب  مهکحـضی 
مهحدمب نوکی  اذه  و  هضرغ . بسانی  اّمم  کلذ  وحن  وأ  مهدالب ، لیبس  یف  ۀیحـضتلا  ۀقداصلا و  ۀینطولاب  نولحتی  وأ  قحلا ، راثیإ  وأ  لدعلا 

. مهفالسأ وأ  مهئابآل  وأ  مهل  ةدومحم  قباوس  رکذب  وأ  مهیلع  ءانثلا  و 
وا عامتجالا ، یف  نودوجوم  مهنأب  فرعی  ّهنأب ال  رهاظتی  وأ  مهیف ، ۀلیلقلا  ۀیلقالا  مهنأب  رهظیف  نیرضاحلا  هموصخب  ضیرعتلا  یلا  رطـضا  اذإو 

. سانلا دنع  نزو  مهل و ال  ۀمیق  مه ال  نآ 
وا رثألا  لیلق  نوکیـس  هباـطخ  ّنإـف  مهلاـجخا ، وأ  مهب  مکهتلا  وا  مهریقحت  وأ  نیعمتـسملا  مذـب  ضیرعتلا  نم  بیطخلل  دـسفأ  ءیـش  سیلو 

زازئمـشالا ههرکو و  هیلع  مهبـضغ  ریثت  سکعلاب  رومالا  هذه  نال  مهیف ، ةریغلا  ۀیمحلا و  ةراثا  دصقب  کلذب  یتأی  ناک  نإ  و  ًالـصا ، همیدع 
. هذه ریغ  يرخأ  قرط  ۀیمحلا  ةراثالو  همالک . نم 

هنع مهدَّعب  مهب  مکهت  وأ  مهمذ  اذإف  همالکب ، رثأتلا  یف  یساسأ  طرش  نیعمتسملا  بیطخلا و  نیب  یسفن  بواجتلا  نإ  قدأو  لمـشأ  ةرابعبو 
ام وأ  مهل  هیف  عفن  ام ال  رکذ  وأ  ةرابعلا  یف  دیقعتلا  وأ  لمملا  رارکتلا  وأ  مالکلا  لوطب  مهرجـضا  ول  اذکه  و  یـسفنلا . بواجتلا  اذه  رـسخو 

. هعامتسا اوفلا 
ءارسلا و یف  مهکیرشو  مهنم  دحاو  هناب  نورعشی  مهلعجی  نأب  مهیلع  نمیهیو  نیعمتسملاب  جزتمی  نا  عیطتسی  نم  حجانلا  قذاحلا  بیطخلاو 

. برحلا یف  دئاقلا  یسایسلا و  بیطخلا  امیس  ال  مهمرتحیو ، مهبحی  هنأبو  مهحلاصم ، یعریو  مهعفانم  یلع  فطعی  هنابو  ءارضلا ،

لوقلا ةداهش   9

ملعلا عم  هب  يدتقی  نم  لوقب  اما  لصحت  یه  و  عانقالا . سفن  یضتقی  ام  ماسقأ  نم  و  ۀلیحو ، ۀعانـصب  تسیل  یتلا  ةرـصنلا )  ) ماسقا نم  یهو 
بیطخلل مهقیدصتب  کلذ  و  ةراظنلا ، وأ  مکاحلا  وأ  ریهامجلا  لوقب  اما  و  رعاشلا . میکحلاک و  هقدصب  نظلا  عم  وأ  مامالا ، یبنلاک و  هقدصب 

. اهوحنو ۀیخیراتلا  راثآلا  تالجسملا و  كوکصلاک و  ۀتباث  قئاثوب  اما  و  اهوحن . وأ  قیفصت  وا  فاتهب  هل  مهدییات  وأ 
نوکتو ۀیباطخلا ، ۀّجحلا  یف  ۀمدقم  اهذخأ  حص  ول  ًادومع  اهـسفنب  نوکت  دق  و  عانقإلا . اهـسفنب  دیفت  ناوعألا  نم  اهنأ  یلع  ةداهـشلا  هذهو 

. اهنم فلاتت  دق  ۀیباطخلا  ۀّجحلا  نأ  انلق  یتلا  تالوبقملا )  ) مسق نم  ذئنیح 
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لاحلا ةداهش   10

سفن بسحب  اما  لصحت  ةداهشلا  هذه  و  عانقالا . سفن  یـضتقی  ام  ماسقأ  نم  ۀلیحو و  ۀعانـصب  تسیل  یتلا  ةرـصنلا )  ) ماسقأ نم  ًاضیأ  یهو 
. لوقلا بسحب  وأ  لئاقلا 
: لئاقلا بسحب  یه  ام   1

هلوقی امل  ریدـقتلا  وأ  هب  باجعالا  وأ  همارتحا  ریثی  امب  ًافورعم  وأ  زییمتلا ، ۀـفرعملا و  ۀـنامالا و  قدـصلا و  نم  ۀلیـضفلاب  ًاروهـشم  هنوکل  اـمإ 
وحن وأ  عیفر  بصنم  بحاصوأ  ۀیسایسلا  ۀکنحلاب  وأ  ریثکلا  ءارثلاب  وأ  ةردانلا  ۀعاجـشلا  وأ  ۀیباطخلا  ۀعاربلاب  ًافورعم  نوکی  نأک  هب ، مکحیو 
املکو ۀـقثلا . وأ  باجعالا  عضوم  وأ  ًابوبحم  ناک  اذإ  فیکف  نیعمتـسملا ، یلع  ریثاتلا  یف  غلابلا  رثألا  بیطخلا  ۀـفرعمل  نا  انلق  دـق  و  کلذ .

. ًارثا دعباو  ًالوبق  رثکأ  هلوق  ناک  بولقلا  نم  همارتحاو  هبح  نکمتو  بیطخلا  ۀعمس  تربک 
رـشب اذإ  رورـسلا  ریراسا  ههجو  یلع  حـفطت  نأ  لثم  ۀـقباسلا  ۀـفرعملا  ءاحنأب  ًافورعم  نکی  مل  نإ  قدـصلا و  تاراـما  هیلع  رهظت  هنوکل  اـماو 

. اذکهو نزحی …  امع  ثدح  اذإ  نزحلا  ۀئیه  وأ  رشب ، رذنا  اذإ  علهلا  فوخلا و  تامالع  وأ  ریخب ،
هجولا و  هب . نمؤم  ریغ  وأ  هب  ًانمؤم  ناک  هلوقی  ام  نأب  نیعمتـسملا  روعـش  یف  لاعفلا  رثألا  هتوص  تاربنو  هحمـالمو  بیطخلا  هجو  عیطاـقتلو 
نامیا ّنأل  الإ  اذه  ام  و  بلقلا . یف  تلخد  بلقلا  نم  تجرخ  اذا  ۀملکلا  نا  رهتشا  اذلو  عمتسملا . هل  بیجتسی  ریبعتلا ال  نم  لحاقلا  دماجلا 
هروعـش یلع  رثؤیف  هتزیرغب ، ذـئنیح  کـلذ  عمتـسملا  كردـیف  یبأ ، مأ  یـضر  هتوص  تاربنو  ههجو  حـمالم  یلع  رهظی  لوقی  اـمب  بیطخلا 

. دیلقتلا ةاکاحملا و  ۀعیبط  یضتقمب 
لثم نم  ۀیآ  وأ  ةروسب  اوتأی  نأ  هموق  مرکالا  انیبن  يدحت  امک  يدحتلا  وأ  دهعلا )(  لوق و  قدص  یلع  فلحلا  لثم  لوقلا : بسحب  یه  ام   2

هل كراشملا  همصخ  امهوحن  وا  بیبطلا  وأ  عناصلا  يدحت  ول  ام  لثمو  هقدصب . فارتعالا  یلا  اوأجتلا  کلذ  نع  اوزجع  ذاو  دیجملا  نآرقلا 
. یلوقل عضخاو  کیلع  یلضفب  فرتعاف  یلمع  لثم  نع  تزجع  نإ  هل : لوقی  و  لمعی ، ام  لثمب  یتأی  نأب  هتعانص  یف 

لدجلا ۀباطخلا و  نیب  قرفلا   11

: امهنیب طلخلا  عقی  الئل  امهنیب ، قارتفالا  تاهج  یلع  هیبنتلا  کلذ  یعدتسا  ءایشالا  نم  ریثک  یف  ناکرتشی  لدجلا  ۀعانص  تناک  امل 
لئاسملا عیمج  یف  عقی  هنا  لدـجلا : یف  انلق  امک  ۀـلاسمو ، ملعب  ددـحم  ریغ  ماـع  اـمهنم  لـک  عوضوم  نإـف  عوضوملا ، یفف  اـمهکارتشا  اـما 

یف اضیأ  ناکرتشیو  انه . ینثتـسی  كانه  ینثتـسی  ام  و  کلذـک ، ۀـباطخلا  و  فراـعملا . نونفلا و  عیمجو  ۀـیعامتجالا  ۀـینیدلا و  ۀیفـسلفلا و 
. مدقت امک  امهیف  تاروهشملا  لخدت  ذإ  امهایاضق ، داوم  ضعب  یف  ناکرتشیو  ۀبلغلا ، امهنم  لک  ۀیاغ  ناف  ۀیاغلا ،

: اهسفن ۀثالثلا  رومالا  هذه  یفف  امهقارتفا  امأ 
اهیف یباطخلا  بولسإلا  لامعتـسا  ناف  نیقیلا ، اهیف  بلطی  یتلا  ۀیملعلا  بلاطملا  اهعوضوم  مومع  نم  ینثتـسی  ۀباطخلا  ناف  عوضوملا ، یف   1

هنأ امک  نیئدتبملا . میلعتل  وا  هماحفاو  مصخلا  مازلال  یلدجلا  بولسالا  لامعتسا  زاج  نإ  و  ۀصاخلا ، اهب  بطاخملا  ناک  اذإ  نجهتسم  بیعم 
. عانقإلا ضرغل  ۀقیقدلا  لئاسملا  ۀیملعلا و  نیهاربلا  لمعتسی  نا  بیطخلا  نم  نسحی  سکعلا ال  یلع 

. عانقإلاب ۀبلغلا  ۀباطخلا  ۀیاغو  ۀعانقلا . ۀلاح  هل  لصحت  مل  نإ  مصخلا و  مازلاب  ۀبلغلا  یلدجلا  ۀیاغ  ناف  ۀیاغلا ، یف   2
یف و  ۀـیرهاظلا ، تاروهـشملا  قلطم  اهیف  لمعتـست  ۀـباطخلا  نأ  انلق : ذإ  اـهیف ، قرفلا  ناـیب  دومعلا  نع  مـالکلا  یف  مدـقت  دـقف  داوملا ، یف   3

. ۀیقیقحلا الإ  لمعتست  لدجلا ال 
امهنیب قرفلا  صوصخلاب و  ةرفانملا  لدـجلا و  نیب  هباشتلا  تارفانملا  دادـعإ  باب  یف  یتأیـسو  اهل . ضرعتلا  انمهی  يرخأ ال  قورف  كاـنهو 

. کلذک
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ۀباطخلا ناکرا   12

. عمتسملا و  باطخلا .) وهو   ) لوقلا و  بیطخلا ، ) وهو   ) لئاقلا ۀثالث : اهل  ۀموقملا  ۀباطخلا  ناکرا 
: طقف ًابطاخم  نوکی  دق  و  ةراظنو ، مکاحو  بطاخم  رثکألا : یلع  صاخشأ  ۀثالث  عمتسملا  مث 

. ةرواحملا ۀضوافملا و  یف  مصخلا  وه  نم  وأ  روهمجلا  وه  و  باطخلا ، هیلإ  هجوملا  وه  و  بطاخملا ، )  ) 1
ذإ نیفرطلا  اضرب  ۀـصاخ  ۀطلـسل  وأ  ۀـیندم ، وأ  ۀیعرـش  مکحلا  یف  هل  ۀـماع  ۀطلـسل  اما  هیلع ، وا  بیطخلل  مکحی  يذـلا  وه  و  مکاـحلا ، )  ) 2

. ۀماع ۀطلس  هل  نکت  مل  نإ  و  هب ، امهتقث  ناعضیو  هنامکحی 
ناسحتـساب اوقفـصی  وأ  هل  اوفتهی  نأ  لثم  هنیهوت ، وأ  بیطخلا  ۀـیوقت  الا  نأش  مهل  سیل  نیذـلا  نوجرفتملا  نوعمتـسملا  مهو  ةراظنلا ، )  ) 3

هوحنو و فاتهب  هنیهوت  اورهظی  وأ  ناسحتـسالا  دییأتلا و  عضوم  یف  اوتکـسی  نأ  لثمو  ءابطخلا ، دییأت  یف  مهبعـش  ةداع  وه  امبـسح  هوحنو ،
مهنومـسی امبرو  ۀمکاحملا  ریـس  یف  ریثأت  مهل  تامکاحملا و  یف  ۀیبرغلا  ممالا  ضعب  دـنع  ۀـفولام  ةداع  ةراظنلا  و  هنیهوت . اودارأ  اذإ  کلذ 

(. نیلدعملا  ) وأ لودعلا ) )
. یتأیس امک  تارجاشملا  صوصخ  یف  لب  ۀباطخلا ، فانصأ  عیمج  یف  مزالی  ةراظنلا  مکاحلا و  دوجو  سیلو 

تابطاخملا فانصا   13

ءیش يأ  نکلو ال  هررض . وأ  هعفن  تابثا  وأ  هتلیذر ، وأ  ام  ءیش  ۀلیضف  تابثإ  بلغألا  یلع  ۀیباطخلا  ۀعانصلا  بحاصل  یلـصالا  ضرغلا  نإ 
. مهب ۀقالعو  نیبطاخملا  یف  ۀلاخد  هل  وحن  یلع  هوجولا  نم  هجوب  مومعلل  ررض  وأ  عفن  هل  يذلا  ءیشلا  لب  ناک ،

: ثالث تالاح  نع  ولخی  ءیشلا ال  اذهو 
(. ةرفانم  ) یمست هیف  ۀباطخلاف  العف ، الصاح  نوکی  نا   1

(. ةرجاشم  ) یمست هیف  ۀباطخلاف  یضاملا ، یف  لصاح  هنکلو  ًالعف  لصاح  ریغ  نوکی  نا   2
. فانصالا مهأ  یه  و  ةرواشم .)  ) یمست هیف  ۀباطخلاف  لبقتسملا  یف  لصحی  هنکلو  ًاضیأ  ًالعف  لصاح  ریغ  نوکی  نا   3

. فانصأ ۀثالث  یلع  ۀیباطخلا  تاضوافملاف 
(. ًامذ  ) تیمس کلذ  دض  ررق  نإ  و  ًاحدم ، )  ) تیمس هعفن  وأ  هتلیضف  بیطخلا  ررق  ناف  العف ، لصاحلاب  ۀقلعتملا  تارفانملا )  ) 1

هتدـئاف لوصو  ریرقت  لجأل  ۀـباطخلا  نوکت  نأ  ّدـب  و ال  ًاقباس . لصاحلاب  ۀـقلعتملا  یه  و  ًاـضیأ ، تاـیماصخلا )  ) یمـستو تارجاـشملا )  ) 2
یمـست یلوالا  ۀـهجلا  نمف  ناودـعو . ملظ  نم  هیف  ام  وأ  ةرورـض  لوصو  ریرقت  لجألو  ًاعفان ، ناک  نإ  فاصنإو  لدـع  نم  هیف  اـم  وأ  هعفنو 
ۀلیـضفب نیبطاخملل  هنم  ًافارتعا  نوکی  بیطخلا  ریرقت  نال  کلذک  تیمـس  امنإو  هریغ . نع  ًۀـباین  وا  هسفن  نع  ًۀـلاصأ  امأ  ًارکـش )  ) ۀـباطخلا

. مهنم عازن  هیف  عقی  الف  ءیشلا  کلذ 
(. ًامدان  ) هب فرتعملا  و  ًارذتعم )  ) یمسی عفادملا  و  هریغ . نع  وأ  هسفن  نع  اما  ۀیاکش )  ) ۀباطخلا یمست  ۀیناثلا  ۀهجلا  نم  و 

نأش سیل  اذه  نإف  همدع ، وأ  هدوجو ، ۀهج  نم  نوکت  ذـئنیح ال  ۀـباطخلا  نأ  ۀـلاحم  و ال  لبقتـسملا . یف  عقی  امب  ۀـقلعتملا  تارواشملا )  ) 3
وأ هلعف . یف  انذإو  ًاقیوشتو  ًابیغرت  هیف  ۀباطخلا  نوکتف  لعفی ، نأ  یغبنیف  ةدئافو  عفن  نم  هیف  ام  ۀـهج  نم  نوکت  نأ  ّدـب  لب ال  ۀعانـصلا . هذـه 

. هلعف نم  ًاعنمو  ًافیوختو  ًاریذحت  هیف  ۀباطخلا  نوکتف  لعفی ، الا  یغبنیف  ةراسخو  ررض  نم  هیف  ام  ۀهج  نم 
???

لوصولل ةدهمم  نوکتو  هقیرط  یف  عقت  رومأ  نایبب  هضرغ  یلا  لصوتی  دق  و  بیطخلل ، عقت  یتلا  ۀیلصألا  ضارغألا  یه  ۀثالثلا  عاونألا  هذهف 
. کلذ ریغل  وأ  عقو  امب  ریظنتلل  ةرواشملا  یلا  هنم  لقتنیف  ًاصخش ، وأ  ًائیش  حدمی  نأ  لثم  تاریدصتلا ، )  ) یمستو عانقإلل  ۀنیعمو  هیلا 
ةدیصقلا هب  ردصت  بیبشتلا  و  حدملا ، وه  یلصألا  ضرغلا  نإف  لیبقلا ، اذه  نم  مهحئادم  ردص  یف  ًاقباس  ءارعشلا  هلمعتـسی  يذلا  بیبشتلاو 
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. ءارعشلا ةداعل  ًاعابتا  هب  هبشتی  امنإو  ًاقشاع  رعاشلا  نوکی  ام ال  ًاریثکو  هیلا . لصوتلل 
ۀظعوم نم  ۀینید  وا  ۀیقالخا  وا  ۀیخیرات  روما  نایبب  فطلا  ۀـعجاف  رکذ  نم  مهدوصقم  ماما  ینیـسحلا  ربنملا  ءابطخ  دـهمی  رـصعلا  اذـه  یفو 

. ۀعجافلا رکذ  نم  یلصالا  ضرغلل  ۀمدقم  مهتالاعفناو  مهروعش  ةراثال  وا  نیعماسلا  هابتنا  بلجل  الا  كاذ  ام  و  اهوحنو .

هتاحلطصمو ۀباطخلا  فیلأت  روص   14

نإ و  لیثمتلا ، سایقلا و  یلع  لوعی  ام  رثکأ  ۀباطخلا  یف  و  ءارقتـسالا ، سایقلا و  یلع  ًابلاغ  هروص  فیلأت  یف  لوعملا  نا  لدجلا : یف  انلق  دـق 
. ًانایحا ءارقتسالا  لمعتسا 

لب جاتنالا ، طئارـش  عیمجل  ًاظفاح  نوکی  نأ  بجی  يأ ال  هفیلأت ، ۀیحان  نم  ًاینیقی  نوکی  نأ  انه  هلامعتـسا  دـنع  هریغ  سایقلا و  یف  بجی  الو 
نم یناثلا  لکـشلا  وحن  یلع  ًالثم  سایقلا  فلأـت  ول  اـمک  ًاـمئاد ، ًاـجتنم  نکی  مل  نإ  بلاـغلا و  نظلا  بسحب  ًاـجتنم  هفیلأـت  نوکی  نأ  یفکی 

: لاقی امک  نیتبجوم ،
فالتخا هطورـش  نم  یناثلا  لکـشلا  نأ  عم  ًاـینأتم ) یـشمی  ضیرم  لـک   ) یه ۀـبجوملا و  هاربک  تفذـحف  ضیرم ، وهف  ًاـینأتم  یـشمی  نـالف 

. فیکلاب نیتمدقملا 
: لاقی نا  لثم  ًاعماج ، كانه  نأب  نظلا  دیفی  ثیح  عماج  نم  ًایلاخ  ۀباطخلا  یف  لیثمتلا  لمعتسی  دق  کلذکو 

. براه وهف  انه ، نم  رخآ  عرسم  رمی  مویلا  ًابراه و  ناک  عرسم و  لجر  كانه  نم  سمالاب  رم 
: لاقی نأ  لثم  تایئزجلا ، عیمجل  ءاصقتسا  نودب  اهیف  ءارقتسالا  لمعتسی  کلذکو 

. بلغالا معألاب  لیلقلا  قاحلا  اهعم  نظی  ةریثک  تایئزج  دعیف  رامعالا ، وریصق  نالفو  نالفو  ملاظلا  نالف  نأل  رامعالا ، وریصق  نوملاظلا 
: لوقنف اهنایب ، یغبنی  تاحلطصم  ۀباطخلا  روص  فیلأت  بسحبو 

ًاـسایق ناک  ءاوس  نظلا ، بسحب  بولطملا  سفنب  قیدصتلا  عقوی  نأ  هیف  نکمیو  ۀباطخلا  یف  ۀجح  عقی  لوق  لک  هب  دوصقملا  و  تیبثتلا .)  ) 1
. ًالیثمت وأ 

ناک امل  و  هاربک . هنم  تفذح  سایق  لک  سایقلا  باب  یف  ۀقطانملا  حالطصاب  ریمـضلا  و  ًاسایق . ناک  اذا  تیبثتلا  هب  دوصقملا  و  ریمـضلا .)  ) 2
انه سایق  لک  اومـس  يرخا ، ۀـهج  نم  يربکلا  بذـک  ءاـفخ  ـال  ۀـهج و  نم  راـصتخالل  هاربک  اهـسایق  نم  فذـحت  نا  ۀـباطخلا  یف  قئـاللا 

. هاربک فذحت  ًابلاغ  وأ  ًامئاد  ّهنأل  ًاریمض ، ) )
(. ریکفتلا  ) 3

. رکفلا هیضتقی  يذلا  طسوألا  دحلا  یلع  هلامتشا  رابتعاب  ًاریکفت )  ) یمسیو هسفن ، ریمضلا  وه  و 
دنع لامعتـسالا  ۀعیاش  ۀملکلا  هذه  و  رابتعالا .» رمالا  اذه  یلع  دـعاسی  : » ًالثم نولوقیف  ًالیثمت ، ناک  اذإ  تیبثتلا  هب  نودـصقیو  رابتعالا .)  ) 4

. اهنم ینعملا  اذه  نودیری  مه  نآ  الإ  بسحا  ام  و  ءاهقفلا ،
(. ناهربلا  ) 5

بتکلا ضعب  یف  ناهربلا  ۀملک  کنرغت  الف  ناهربلا . ۀعانص  یف  هیلع  حلطصملا  ناهربلا  ریغ  وهف  ۀعرسب ، دوصقملا  عبتتـسی  رابتعا  ّلک  وه  و 
. ۀیباطخلا ۀیلدجلا و 

. ۀیمدقملل ۀحلاص  وأ  لعفلاب  ۀمدقم  تناک  ءاوس  تیبثتلا ، نم  ءزج  نوکت  نأ  اهنأش  نم  ۀمدقم  لک  انه  هب  دوصقملا  و  عضوملا .)  ) 6
سأب و ال  یناـثلا . باـبلا  یف  یتأیـسو  اـنه  ًاـعون )  ) یمـسی كاـنه  عضوملا  ینعمو  لدـجلا . ۀعانـص  یف  هیلع  حلطـصملا  عضوملا  ریغ  وه  و 

: انه ًاراصتخا  لیثمتلا  ریمضلا و  نع  ثحبلاب 

ریمضلا  15
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دق تاعانصلا  یقاب  نإ  اهلامهإ . وأ  هتسیقأ  یف  هاربک  ءافخإ  نم  ًانکمتم  نوکی  نأ  بیطخلا  یلع  نإف  ۀعانصلا ، هذه  یف  صاخ  نأش  ریمـضلل 
ام ًابلاغ  اهءافخا  نإف  ۀباطخلا  یف  اما  يربکلا ، حوضو  دنع  زاجیإلا  درجمل  لب  صاخ ، ضرغو  ۀجاح  نکلو ال  اهتـسیقأ  یف  يربکلا  فذحت 

: رومأ دحأل  بیطخ  وه  امب  بیطخلا  هیلا  رطضی 
: لوقی نأ  لثم  اهیف ، یلکلا  قدصلا  مدع  ءافخإ   1

امبر ال مهل » بوبحم  وه  سانلا  نع  هبـضغ  فک  نم  لک   » یه يربکلاـب و  حرـص  ول  هنإـف  بوبحم ،» وهف  ساـنلا  نع  هبـضغ  فکی  نـالف  »
هبحی کلذ ال  عم  هبـضغ و  فک  نم  ًانکمتم  ًانیعم  ًاصخـش  فرعی  دق  ذإ  اهبذک ، یلا  ۀعرـسب  هبنتی  دق  و  ًایلک ، اقدص  ۀـقداص  عماسلا  اهدـجی 

. سانلا
ۀعیرـسلا ۀحـضاولا  ۀـیمالکلا  روصلا  یلا  لـیملا  هعبط  نم  يذـلا  روهمجلا  هیلا  لـیمی  ـالف  ًادـقعم ، ًاـیملعو  ًاـیقطنم  هناـیب  نوکی  نأ  بنجت   2
مهکوکش ریثی  دق  لب  روهمجلا . هیلا  ءاغصالا  نع  فرصنی  يذلا  یملعلا  یقطنملا  مالکلا  ۀغبـصب  هغبـصی  يربکلا  رکذ  نأ  رـسلا  و  ۀفیفخلا .

. هب مهتیرخس  وأ  بیطخلاب  مهنظ  نسح  مدعو 
یتأی وأ  هرکذ  یلا  ۀـجاح  ـال  اـم  رکذـی  بیطخلا  نأ  سحأ  اذإ  روهمجلا  هنع و  ًاینغتـسم  ودـبی  ًاـبلاغ  يربکلا  رکذ  نإـف  لـیوطتلا ، بنجت   3

. هلوق قدص  یف  هل  ۀمهتلا  مهسوفن  یف  ریثیف  ًاسوکعم  ًالاعفنا  کلذ  هیف  رثؤی  دق  و  هنم . شاحیتسالا  رجضلا و  للملا و  هیلا  عرسی  تاررکملاب 
مهلوـق یف  مهکوکـشو  نیعمتـسملا  سوـفن  یف  ۀـمهتلا  ریثـی  هنإـف  لـمملا  رارکتلا  حرـشلا و  ةداـیز  بـنجت  ًاـمئاد  بـیطخلل  یغبنی  کلذـلف 

. هنم مهرجضو 
یتح ال ۀـلمهم  اهدروی  نأ  یغبنیف  ًاضماغ  هباطخ  نوکی  نأ  بجوی  اهفذـح  ناک  ول  اـمک  يربکلا  رکذ  یلا  بیطخلا  رطـضا  ولف  اذـه ، دـعبو 

. ۀفاج ۀیقطنم  ةرابعب  اهدروی  الإو  ۀبذاک ، تناک  ول  اهبذک  رهظی 
ام اذه  و  هباطخ . یف  اذه  بقاری  نأ  بیطخلاب  لیمجلا  نمف  يربکلا  لامهإ  وأ  ریمضلا  داریإ  یف  ةردقملا  یلع  اریثک  دمتعت  ۀباطخلا  ۀعنـصو 

. ۀفرعملل مهلملا  باوصلل  ددسملا  وه  کلذ  لبق  یلاعت  هللا  و  قذحو ، ۀعنصو  نارم  یلا  جاتحی 

لیثمتلا  16

یلا برقأ  ّهنأ  یلا  ًارظن  رثکأ ، لیثمتلا  یلع  دـمتعت  ۀـقیقحلا  یف  و  لیثمتلا . سایقلا و  یلع  دـمتعت  ۀـباطخلا  نا  لصفلا 14 : یف  اـنلق  نأ  قبس 
. مهسوفن یف  نکمأو  ۀماعلا  ناهذأ 

: ۀثالث ءاحنأ  یلع  عقی  ۀباطخلا  یف  وه  و 
لیثـمتلا وه  وحنلا  اذـه  و  هب . لـثمملا  یف  مکحلل  ۀـلعلا  هنا  نظی  ماـع  ینعم  یف  بوـلطملا  عـم  هب  لـثمملا  كارتـشإ  لـجأ  نم  نوـکی  نا   1

. یناثلا ءزجلا  رخا  هیف  مالکلا  مدقت  يذلا  یقطنملا 
داز اـملک  ضرـألاک  ۀعرـسب ، هفراـعم  تداز  ملعتملا  عضاوت  داز  اـملک  ًـالثم : لاـقی  اـمک  اـمهیف ، ۀبـسنلا  یف  هباـشتلا  لـجأ  نم  نوکی  نا   2

. ۀعرسب ةریثکلا  هایملا  اهیلا  تردحنا  اهضافخنإ 
: یلاعت هلوقک  عقاولا ، يأرلا  بسحب  نوکی  دق  ۀقیقح و  ۀبسنلا  یف  هباشتلا  كارتشإلا و  نوکی  دق  نیمسقلا  نیذه  نم  لکو 

: یلاعت هلوقک  وأ  ًارافسا ،{ لمحی  رامحلا  لثمک  اهولمحی  مل  مث  ةاروتلا  اولمح  نیذلا  لثم  {
 …  }. ۀبح ۀئام  ۀلبنس  لک  یف  لبانس  عبس  تتبنا  ۀبح  لثمک  هللا  لیبس  یف  مهلاوما  نوقفنی  نیذلا  لثم  {

تاهیه ال : » ۀفیقـسلا موی  باطخلا  نب  رمع  لوقک  بیقعتلاب ، هتحـص  مدع  ملعیو  ۀلهو ، لوأل  هدادـس  حولیو  رهظی  يأر  بسحب  نوکی  دـقو 
«. نرق یف  نانثا  عمتجی 
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لئاقلا اذـه  نأ  امنیب  ریمأ .» مکنمو  ریمأ  انم  : » راـصنالا ضعب  لوق  یلع  ادر  کـلذ  لاـق  ناریعبلا ، هب  نرقی  يذـلا  لـبحلا  کـیرحتلاب  نرقلاو 
. نرق یف  نینثا  عامتجاب  ههیبشت  حبصی  یتح  دحاو  تقو  یف  ناریمأ  عمتجی  نا  یلع  مکل ال  ةرمو  انل  ةرم  ةرامالا  نا  هضرغ 

، دـحاو نآ  یف  نیریمأ  عامتجا  لئاقلا  اذـه  دارأ  ول  هب  نانرقی  دـحاو  لبح  یف  ناریعب  عمتجی  نأ  وه  و  هب ، لثمملا  یف  ۀلاحتـسا  ۀـیا  هنأ  یلع 
. هب لثملا  یف  هسفن ال  لثمملا  یف  ۀلاحتسالاف 

. فقثملا هبنتملا  ریغ  یلع  هرمأ  اذه  یلطنی  دق  و  طقف ، مسإلاب  كارتشالا  بسحب  لیثمتلا  نوکی  نأ   3
. اهقدصب نیعمتسملا  نظل  ۀبجومو  ۀعنقم  نوکت  ثیح  ۀباطخلا  یف  اهب  سأب  نکلو ال  ۀطلاغم  وه  و 

هل رخآ  نأل  همذـیو  صخـش  نم  مءاشتی  وأ  مسالا . اذـه  هل  حودـمم  بوبحم  رخآ  ًاصخـش  َّنأل  هحدـمیو  ًاصخـش  بیطخلا  ببحی  نأ  هلاثم 
. ئواسملا رشلاب و  فورعم  همسا 

: یناجرالا لوق  بابلا  اذه  نم  نوکی  نأ  هبشیو 
قفالا یف  سمشلا  رثأ  بهشلا  دیازت  مهدعب  رادقم  یلع  یعمد  دادزی 

بهـشلا عومدلا و  كارتشإل  قفألا ، یف  سمـشلا  دعب  دیازت  رادقمب  بهـشلا  دیازت  یلع  ًاسایق  ۀبحالا  دعب  رادقم  یلع  عومدلا  دـیازتب  مکحف 
. ًازاجم ًاسمش  بیبحلا  یمسی  ذإ  مسالاب  سمشلا  بیبحلا و  كارتشالو  ًازاجم  بهشلاب  عومدلا  یمست  ذإ  مسإلاب 

عاونالا  2

دیهمت  1

. تیبثتلا نم  ًاءزج  نوکت  نأ  اهنأش  نم  ۀمدقم  لک  ۀعانصلا  هذه  حالطصا  یف  عضوملا  نا  لوالا : بابلا  نم  لصفلا 14  یف  مدقت 
. لدجلا ۀعانص  حالطصاب  عضوملا  ریغ  وه  و 

. ۀیباطخلا تامدقملا  يأ  عضاوملا  هنم  طبنتست  نوناق  لک  عونلا : يأ  وه  و  ًاعون )  ) انه یمسی  لدجلا  ۀعانص  یف  عضوملا  ۀلزنمب  وه  ام  نا  لب 
دلاخ ناک  ذا  ًالثم : لاقیف  یباطخلا ، بولطملا  یلا  ۀلـصوملا  عضاوملا  جرختـست  هنم  ذإ  عون ، )  ) هدض یلا  دضلا  نم  مکحلا  لقنل  لاقی  ًالثم 
یلا دضلا  نم  مکحلا  لقن  عون )  ) نم یه  و  عضوم )  ) ۀیضقلا هذهف  ناسحالا . قحتسی  وهف  ًاقیدص  ناک  امل  هوخاف  ةءاسالا  قحتسی  وهف  ًاودع 

. هدض
کلذکف ةروهشملا  تامدقملا  نم  هجاتحی  ام  اهنم  طبنتسی  یکل  اهدادعاو  هنهذ  یف  عضاوملا  راضحا  یلا  ارطضم  لداجملا  ناک  امل  هنا  ّمث 

(. ۀعنقملا تامدقملا   ) عضاوملا نم  هجاتحی  ام  اهنم  طبنتسی  یکل  عاونألا  دعیو  هیدل  رضحی  نأ  همزلی  بیطخلا 
کلذـلف هباطخ ، یف  اهنم  دیفتـسی  هصخت  ۀـیلک  دـعاوقو  ۀـصاخ  عاونأ  هل  ۀـیباطخلا  تاضوافملا  فانـصأ  نم  فنـص  يأ  یف  بیطخ  لـکو 
: لوقنف لدجلا ، عضاوم  یف  انعنص  امک  اهرئاظن  یلع  هیبنتللو  سانیتسالل  ۀباطخلا  فانصأ  یف  عاونألا  هذه  ضعب  یلع  هبنن  ْنأ  یضتقا 

تارفانملاب ۀقلعتملا  عاونالا   2

ررقیف لاحلا ، یف  لصاحلا  وه  ام  رابتعاب  ءایـشالل ، وأ  صاخـشالل  اما  ًامذ ، وا  ًاحدـم  تبثت  یتلا  اهنا  تارفانملا )  ) ینعم ثحبلا 13  یف  مدقت 
مهـضعب موریو  نوفلتخیو ، سانلا  رفانتی  اهب  َّنألف  تارفانم )  ) تیمـس امناو  مذلا . یف  امهدض  ررقی  وأ  حدـملا  یف  هعفن  وأ  هتلیـضف  بیطخلا 

. هنایبو هلوقب  ضعب  رهق 
: نیهجو نم  قرفلا  امناو  لدجلا ، ۀباطخلا  هبشت  ۀیحانلا  هذه  نمو 

. الدبو ادرو  اباوجو  الاؤس  نیمصخلل  مالکلا  نوکی  لدجلا  یف  و  هنادیم ، یف  بیطخلا  درفنی  ۀباطخلا  یف  هنا   1
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سیل لداجملا  و  مذلا ، حدملا و  درجمل  ۀئیسلا ال  لاعفالا  نم  رفنتلا  ۀنسحلا و  لاعفألا  لمع  یلع  نیعمتسملا  ثعبی  نا  بیطخلا  ضرغ  نا   2
صقنو لضافلا  لضفب  ریغلا  عانقا  بیطخلا  ضرغ  راصتخالابو  لمعی . وأ ال  دحأ  هب  لمعی  نأ  همه  سیل  و  همـصخ ، یلع  بلغتلا  الإ  هضرغ 

. کلذب فارتعالا  یلع  ریغلا  ماغرا  لداجملا  ضرغو  کلذ ، یضتقم  یلع  لمعیل  لوضفملا 
ناف کلذ  بلطتی  یناثلا ال  و  هاـضرو ، بطاـخملا  رعاـشم  یلع  ذاوحتـسالا  نیللا و  قفرلا و  بلطتی  لوـألا  َّنإـف  دـیعب ، نوب  نیبولـسالا  نیبو 

. ًاروهقم ًامغرم  مصخلا  فرتعا  ول  یتح  متی  هضرغ 
یفف هبـسحب : حـبقو  لامج  ءیـش  لکلو  اهحبقو . ءایـشالا  لامج  عاونا  یلع  ًاعلطم  نوکی  نأ  تارفانملا  یف  بیطخلا  یلعف  کلذ ، تفرع  اذا 

. اهصقنب اهحبقو  اهب  ۀقئاللا  اهتافص  لامکب  اهلامج  ءایشالا  یقابو  لئاذرلاب ، هحبقو  لئاضفلاب  هلامج  ناسنالا 
ۀعاجـشلا و ناسحالا و  ۀلادعلا و  ملعلا و  ۀمکحلا و  ۀلیـضفک  ۀلوهـسب ، تاریخلا  لعف  یـضتقت  ۀـکلم  هل  نوکت  نأ  هتلیـضف  ًالثم  ناسنالا  مث 

تحت لخدی  يذلا  راثیالاک  اهتحت  لخدـی  امم  اهعبتیو  لئاضفلا ، لوصأ  هذـه  و  يأرلا . ۀـلاصأو  ملحلا  ۀـمهلا و  ةورملا و  مرکلا و  ۀـفعلا و 
لیبس یف  ةراکملا  لمحت  یلع  نیمالا  ربصک  اهیلع  ۀمالع  نوکی  اّمم  وأ  ۀفعلل ، ًاببس  نوکی  يذلا  ءایحلاک  اهل  ًاببس  نوکی  امم  وا  مرکلا ، عون 

. ۀلادعلا یلع  ۀمالع  ربصلا  اذه  ّنإف  ۀنامألا ، یلع  ۀظفاحملا 
ًالثم رادـلا  امکف  هبـسحب ، حـبقو  لامج  ءیـش  لکل  انلق  دـق  و  اهلثمل ، ۀـبولطملا  تافـصلا  لوصحب  اهلامکف  ناسنالا  ریغ  ءایـشالا  یقاب  اـماو 

اهلامجو ًالثم  ۀنیدملا  لامکو  اذکهو . ماعلا ، قوذلل  اهتسدنه  ۀمءالمو  اهئانب  ةدجو  اهتعسو  اهیلا  جاتحملا  قفارملا  یلع  اهلامتـشاب  اهلامجو 
. اذکهو اهرود …  ءانب  ةدجو  اهئاوهو  اهئام  نسحو  نمالا ، اهیف و  ۀحارلا  لئاسو  ۀئیهتو  اهقئادح  ةرثکو  اهتفاظنو  اهقیسنتو  اهعراوش  ۀعسب 

حدـملا و اهیلع  قحتـسی  امم  اهنأ  روهمجلا  نظی  دـق  نساحمب  حـیبق  وه  ام  حدـم  یلع  ًارداق  نوکی  نأ  کلذ  یلا  ۀـفاضالاب  بیطخلا  یلعو 
ۀلقو ةریرـس  ءافـصو  سفن  ۀطاسب  اهنأ  هلبألا  ۀـهالب  روصیو  حورلا . ۀـفخو  ةرـشاعملا  فطل  باب  نم  ّهنأب  قسافلا  قسف  روصی  نأ  لثم  ءانثلا ،
ۀمول قحلا  لوق  لیبس  یف  هذـخات  هنا ال  وأ  ۀحارـصلل  بحم  ّهنأب  زامغلا  زامهلا  سانلا  تاروع  عبتتم  روصیو  اهتارابتعاو . ایندـلا  رومأب  ةـالابم 

 … مهجئاوح یضقیو  سانلا  رومأ  ةوشرلاب  لهسی  ّهنأب  یشترملا  مکاحلا  روصیو  مئال .
. روهمجلا رظن  یف  تالامکلا  لئاضفلا و  نم  نوکی  نأ  هبشی  ام  یلا  صئاقنلا  لئاذرلا و  نم  ریثک  ریوحت  نکمی  اذکهو 

فـصوک روهمجلا ، رظن  یف  صئاـقنلا  لـئاذرلا و  نم  نوکی  ْنأ  هبـشی  اـم  یلا  لـئاضفلا  نم  ۀـلمج  ریوـحت  نکمی  سکعلا  یلع  کلذـک  و 
 … رذـبم فرـسم  ّهنأب  میرکلا  فصو  وأ  روهتم  نونجم  ّهنأب  عاجـشلا  فصو  وأ  یفارخ  یعجر  وأ  تمزتم  فاـج  هناـب  هنید  یلع  ظـفاحملا 

. رظن دعب  ۀقلذح و  یلا  جاتحی  اذه  نم  ریثکلا  و  اذکهو .
. اهدادضا اّهنأل  مذلا  تایضتقم  هوجو  اهتبسانمب  فرعت  نأ  نکمی  حدملا  تایضتقم  هوجو  تفرع  ذإو 

تارجاشملاب ۀقلعتملا  عاونالا   3

وأ حودـمم  لیمج  هجو  یلع  ثدـح  له  ثدـح ؟ فیک  ثدـح  ام  نایبل  کلذ  و  ًاقباس . لصاحلاب  قلعتت  اهنأ  نم  تارجاشملا  ینعم  مدـقت 
؟ مومذم هجو  یلع 

. ًارافغتساو ًامدن  وأ  ًاراذتعا  وأ  ۀیاکش  وأ  ًارکش  ةرجاشملا  نوکتف 
نـساحم نع  یلامجإلا  نایبلا  نم  مدـقت  ام  بسح  یلع  ناسنإ ، ریغ  وأ  ًاناسنإ  هتالامکو  ثدـح  اـم  نساـحم  رکذـب  نوکی  اـمنإ  رکـشلا )  ) و

. هتداعا یلا  ۀجاح  الف  تارفانملا ، یف  اهتالامکو  ءایشألا 
وه : » روجلا ۀقیقحو  روجلا . ملظلا و  نم  الإ  ۀیاکـشلا  حصت  ال  لوقنف : مدنلا ، راذـتعألا و  مث  ۀیاکـشلاب )  ) صتخی ام  هنایب  یغبنی  يذـلا  امناو 

«. ةدارإو دصقب  عرشلل  ۀفلاخملا  لیبس  یلع  ریغلاب  رارضإلا 
ۀیندملا و نیناوقلا  ۀیهلالا و  ۀلزنملا  ماکحألا  لثم  ۀبوتکملا  و  ۀـبوتکملا ، ریغ  ۀـبوتکملا و  ۀعیرـشلا  نم  معأ  وه  ام  عرـشلا )  ) نم دوصقملاو 
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. کلذ وحن  وأ  هتریشع  وأ  ةرطق  ءارآ  وا  اهنم ، يدتعملا  ناک  اهنیعب و  ۀما  ءارآ  وأ  ءالقعلا ، ءارآ  اهیلع  قباطت  ام  ۀبوتکملا  ریغ  و  ۀیلودلا ،
برع حالطـصاب  ةوهنلا )  ) ریخألا لاثمو  ۀـصاخلا . تاروهـشملا  نم  یه  یقابلا  و  ۀـقلطملا ، تاروهـشملا  یه  عیمجلا  ءارآ  اهیلع  قباطت  اـمف 

نم همع  ۀـنبا  جوزت  عنم  یف  قحلا  لـجرلل  نا  یه  و  ۀـبوتکم ، ریغ  ۀعیرـش  مهنم  نیرـصحنملا  ریغ  دـنع  اـّهنإف  ةریخـألا ، روـصعلا  یف  قارعلا 
دعی فرعلا  اذه  ناک  ْنإ  و  همد . ردهی  دق  ًابـصاغ و  ًارئاج  مهفرع  یف  هوُّدع  هنذإو  اهمع  نبا  ۀـصخر  نود  نم  اهجوزت  اذإ  یبنجالاف  یبنجا ،

. ملاظلا رئاجلا  وه  یهانلا )  ) نإ ًاروجو و  ًاملظ  اهریغ  ۀیمالسالا و  ۀبوتکملا  ۀعیرشلا  یف 
ۀعامج یلع  عقت  وأ  نیینعم ، صاخـشا  وأ  صخـش  یلع  نوکت  نا  اما  مث  سفنلا ، وأ  ضرعلا  وأ  لاملا  یف  عقت  ْنأ  امأ  عرـشلل ) ۀفلاخملا   ) مث

. ةریشعلا ۀمالا و  نطولا و  ۀلودلاک و  ۀیعامتجا 
یتمو هتبوعص ، وأ  هتلوهس  یضتقت  یتلا  بابـسألا  یه  ام  و  هبابـساو ، هثعاوبو  روجلا  ینعم  فرعی  نأ  یکتـشملا  بیطخلل  یغبنیف  اذه  یلعو 

. تالوطملا نم  بلطت  ۀعساو  ثاحبأ  اهیف  هذه  لکو  کلذک . نوکی  فیکو  دصقو ، ةدارإ  نع  نوکی 
. هملظت عفدو  یکتشملا  ملظتملا  هرکذ  امم  لصنتلا  هتقیقحف  راذتعالا )  ) امأو

: نیرمأ دحأب  عقی  وه  و 
. ًاسأر ملظلا  عوقو  راکنا   1

ۀهج نم  اما  رابتعالا  هوجولاب و  ۀـحیبق  ًاملظو  ۀنـسح  ًالدـع  عقت  امنا  لاعفالا  نم  ًاریثک  نإـف  ًاروجو ، ًاـملظ  نوکی  هجو  یلع  هعوقو  راـکنا   2
(. ةوهنلاب  ) هانلثم امک  ۀبوتکملا  ریغ  ۀعیرشلا  عم  ۀبوتکملا  ۀعیرشلا  فالتخا  ۀهج  نم  اما  دصقلا و 

نم مزلی  ام  طاقـسإب  لضفتلا  ۀبوقعلا و  نع  وفعلا  سمتلی  نأب  کلذ  و  ًارافغتـسا . یمـسی  دق  و  ملظلاب . فارتعإلا  رارقإلا و  وهف  مدنلا )  ) امأو
. اهحرش لوطی  بیلاسأ  راذتعالا  رافغتسإللو و  اهوحنو . ۀمارغ 

تارواشملاب ۀقلعتملا  عاونالا   4

ةراشالا

ام رورـشلا و  ئواسملا و  نع  عالقالا  و  مهتحلـصم ، هیفو  مهل  ریخ  وه  ام  لعف  یلع  روهمجلا  عانقا  ةرواـشملا  یف  بیطخلا  ۀـیاغ  تناـک  اـمل 
نع ًاجراخ  هسفن  یف  ناک  نإ  مهرایتخاب و  ساسم  هل  ام  وأ  رورـشلا ، تاریخلا و  نم  مهرایتخا  تحت  عقی  امع  ّالإ  ثحبی  الأ  بسان  مهرـضی 

. مهرایتخا
ساسم اهل  نوکی  نأ  نکمی  نکلو  مهلاعفا ، نم  نیعرازملا و ال  رایتخاب  سیل  اهررـضو  اهءوس  نإـف  ًـالثم  ۀخبـسلا  ضرـالاک  یناـثلا  اذـهو 

. هضرغ یف  لخدیو  کلذب  بیطخلا  یصوی  نأ  نکمیف  ًالثم ، اهیف  ۀعارزلا  اوبنجتی  نأب  مهرایتخاب 
. هل ضرعتی  ْنأ  ةرواشملل  سیلف  ًالصأ  هب  ساسم  هل  سیل  ام  مهرایتخا و  تحت  عقی  ام ال  اما 

: نیسیئر نیمسق  یلع  تارواشملاب  قلعتت  یتلا  عاونالاو 

: ۀعبرأ یه  و  ماظعلا ، رومألاب  قلعتی  ام  لوألا ) مسقلا  )

علطی ْنأ  یغبنی  اهیف  بیطخلاف  اهتافورـصمو . ۀـمألا  لخد  یف  قلعتی  ام  و  اهتادراوو ، ۀـلودلا  تارداص  وحن  نم  ۀـماعلا ، ) ۀـیلاملا  رومـألا   ) 1
. اهصقن وأ  ةورثلا  ةدایز  یف  لخد  هل  ام  ۀیلاملا و  ۀیراجتلا و  مولعلا  یلع  اهصخت و  یتلا  نیناوقلا  یلع 

عالطالا عم  اهتدایقو ، شویجلا  میظنت  لوصاو  ۀیبرحلا  مولعلا  ۀیرکـسعلا و  نیناوقلا  ۀفرعم  نع  ینغتـسی  هیف ال  بیطخلاف  ملـسلا .) برحلا و  )
نم هب  نکمتی  ام  رـصنلا و  هب  ققحتی  ام  و  عافدـلا ، موجهلل و  ۀـمزاللا  لئاسولا  و  اهدامخاو ، اـهبوشن  رـسو  عئاـقولا ، بورحلا و  خـیرات  یلع 

، مهممه ذحشیو  مهمئازع ، تبثیو  مهعجشی  ام  دونجلا و  سوفن  یف  ۀیمحلا  ةریغلا و  ریثی  امب  ًافراع  نوکی  نا  یغبنی  امک  ۀمیزهلا . نم  ةاجنلا 
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ۀمهلا فعضو  ۀبهرلا  فوخلا و  ءادعألا  سوفن  یف  ریثی  امب  ًافراع  نوکی  نإ  و  اهلجأل . نوبراحی  یتلا  ۀیاغلا  لیبس  یف  توملا  مهیلع  نوهیو 
(. باصعالا برحب   ) دیدجلا حالطصالا  یف  یمسی  امم  کلذ  وحن  و  ۀمیزهلا ، عقوتو  رصنلا  نم  سأیلا  و 

و عراوشلا ، میظنتو  حسملا  ءانبلا و  ۀسدنه  مولع  یه  اهتفرعم  نع  بیطخلا  ینغتـسی  اهـصخت و ال  یتلا  مولعلا  و  ندملا .) یلع  ۀـظفاحملا   ) 3
. کلذ وحن  و  اهتفاظنو ، اهقرط  دیبعتو  اهریونتو  اههایم  يراجم  یف  ةدلبلا  هجاتحت  ام 

ًافراع نوکی  نأ  بیطخلل  یغبنی  ًالثم  ۀینیدلا  ۀحلـصملا  یفف  ۀیـسایس . وأ  ۀیندم  وأ  ۀـینید  نم  ننـسلا  عیارـشلاک و  ۀـماعلا .) تایعامتجالا   ) 4
. ۀعیرشلا کلت  عورفو  دئاقعلا  لوصأب  ًاملم  اهخیرات ، یلع  ًاعلطم  اهراثآل  ًاظفاح  ۀیوامسلا ، ۀعیرشلاب 

ثداوحو خـیرات  نم  اهفنتکی  ام  مولعو و  نیناوق  نم  اهـصخی  امب  ًاریبخ  نوکی  نأ  یغبنیف  اهوحن ، وأ  ۀیـسایس  ۀـیاغ  یف  ًاـبیطخ  ناـک  ول  اـمأ 
یلا یماـحملا  مکاـحلا و  و  قـالخألا ، ملع  یلا  جاـتحی  یقـالخألا  و  اـهرومأب ، ةربخلا  ۀیـسایسلا و  مولعلا  یلا  جاـتحی  یـسایسلاف  تاـبلقتو .

. ۀیندملا ۀیعرشلا و  نیناوقلا 
ءاـبطخلا رهمأو  ملعأ  نوـکی  ْنأ  هیف  مزلی  ۀـلود  وأ  ۀنـس  یلع  ۀـظفاحملا  دـیرم  امیـسال  ۀـیعامتجالا  رومـالا  یف  بیطخلا  نا  لاـمجالا  یلعو 

. اهبعصاو فقاوملا  قدأ  نم  روهمجلا  عم  هفقوم  َّنأل  مهحلاصمو ، روهمجلا  تایسفنب  فرعاو  نیرخآلا ،
روهمجلا رظن  یف  یـسایسلا  ینیدلا و  لجرلا  طقـسی  دقف  اهقـشأو ، ۀباطخلا  باوبأ  رطخأ  نم  مومعلا  یلع  ةرواشملا  باب  نم  بابلا  اذه  لب 

نیب يوهی  هب  اذإ  هتمظع  نم  ۀمقلا  یف  وه  امنیب  ۀقرفل ، ًاینید  ًاعجرم  وأ  رطق ، دـشرم  وأ  ۀـلود ، سیئر  انعمـسو  اندـهاش  مکو  بابـسالا . هفتال 
وأ ۀـنایخلاب  روهمجلا  همهتاف  حالـصلا  هیف  ًادـقتعم  هلاق  وأ  هلعف  رمأل  وأ  اهبکترا ، ةریغـص  هأـطخل  ًاـمطحم ، عیفرلا  هجرب  نم  اهاحـضو  ۀیـشع 

. ررضلا داسفلا و  هآر  وأ  هلمع  امیف  اونظ  وأ  لطخلا ،
و ةاشامملا ؛ ۀنهادملا و  ةارادـملا و  ۀـلماجملا و  فرعی  امک ال  رخآ ، تقو  یلا  هنع  ریبعتلا  لیجأت  وأ  هیأر  نامتک  یلع  هل  ربص  روهمجلاو ال 

. هینفی فیسلا  وأ  هتکست  ةوقلا  الإ  ذئنیح  لیلدلا  ناهربلا و  مهفی  ال 
? ? ?

. هیلا انرشأ  ام  یفکو  رصتخملا ، اذه  هعسی  ۀفرعم ال  نم  تایعامتجالا  باب  یف  بیطخلل  یغبنی  ام  لک  رصح  نإ  و  اذه ،
ملعو عاـمتجالا  ملع  یلع  ًاـعلطم  نوکی  نأ  هب  صتخملا  هعرفب  قلعتی  اـم  لـک  ۀـفرعم  دـعب  هل  مزلی  اـم  مهأ  نم  موـمعلا  یلع  هنا  اـنه  دـیزنو 

ءاسؤرلا و ةداقلا و  نم  هقبس  نم  خیرات  ۀفرعمو  هل ، نیعمتسملا  ریهامجلا  تایسفن  صیخـشتو  امهقیبطت ، یف  ةربخلا  کلذ  نم  مهأو  سفنلا .
بیطخ نم  مک  ّهنإف  ًاقباس ، اهیلا  انرشأ  یتلا  ۀیصخشلا  بهاوملا  هلک  کلذ  نم  مهأو  ۀیصخشلا . هبراجت  یلا  ۀمضنم  مهبراجت  نم  ةدافتسالا 

، هبلطتی ام  عامتجالا و  کلذ  هیـضتقی  ام  ۀـفرعم  یلا  هترطفو  هؤاـکذ  هقوسی  اذا  عاـمتجالا ، مولع  سردـی  مل  وه  ءاـملعلا و  ملعأ  زبی  بوهوم 
. هبولسإب هرخسیو  هنایبب  هرخسیو  هیلع  نمیهی  نأ  عیطتسیف 

? ? ?

ۀیئزجلا رومالاب  قلعتی  ام  یسیئرلا  یناثلا ) مسقلا  )

ماع دحاو  ءیـش  یف  كرتشت  اهنأ  ریغ  هتنطفو . بیطخلا  ۀهابن  اهیف  عبتی  امناو  اهطبـض ، نکمی  کلذلف ال  ةدودـعم ، ةدودـحم و ال  ریغ  یهو 
: فرعی نأ  بیطخلل  یغبنی  ۀماع  ۀهج  نم  کلذلف  لاحلا . حالص  بلط  وه 

یتلا عفانملا  تاریخلا و  یلع  لوصحلا  وأ  ۀیمسجلا ، ۀیسفنلا و  لئاضفلا  عامجتسا  ناسنالا  یف  هنإ  لاقی  نأ  لثم  لاحلا ، حالـص  ینعم  ًالوأ ) )
یف هیلع  ءانثلا  روضحلا و  یف  سانلا  مارتحاو  بولقلا  ۀبحم  عم  تاوهشلا  عابشاو  تاذلملا  یلع  لوصحلا  وأ  ةرخالا ، ایندلا و  یف  ةداعسلا  اهب 

. ناسنالا لاح  حالص  ینعم  یف  راظنالا  ءارآلا و  فالتخا  بسح  یلع  اذکهو ، ۀبیغلا … 
ۀحـصلاب ندبلا  ۀلیـضف  لثمو  مدـقت ، امم  اهوحنو  قالخالا  ۀـمکحلاب و  سفنلا  ۀلیـضف  لثم  لاحلا ، حالـص  ققحتی  اهب  یتلا  رومألا  ًایناث )  ) و
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نسحو راصنالا  عابتالا و  ةرثکو  ةورثلا  فرشلا و  ۀمارکلا و  رکذلا و  ۀهابنو  لصألا  ةراهط  لثمو  ۀینبلا ، لادتعاو  لامجلا  تالـضعلا و  ةوقو 
. کلذ وحن  ظحلا و 

ۀفرعملا ۀمکحلا و  نأ  فرعی  نا  لثم  اهیلع . لوصحلا  یف  اهلهـسأو  لئاسولا  نسحأو  ةدـحاو ، ةدـحاو  رومالا  هذـه  باستکا  قرط  ًاثلاث )  ) و
ةورثلا نإ  و  تالوکأملا ، میظنتو  ۀضایرلاب  لصحت  ۀحـصلا  نإ  و  ایندـلا ، تایرغم  نع  درجتلا  صالخالا هللا و  لیـصحتلا و  دـجلاب و  لصحت 

 … ۀعانصلا وا  ةراجتلا  وأ  ۀعارزلاب  لصحت 
. اذکهو

قدصلا و  تاذلملا ، نم  ریثکب  ۀیحضتلا  صرفلا و  زاهتناو  یعـسلاک  اهلئاسول  ۀنیعملا  تاریخلا و  کلت  لیـصحت  یف  ۀعفانلا  رومألا  ًاعبار )  ) و
. کلذ وحن  ۀلاطبلا و  وهللا و  ةذللا و  راثیاو  لسکلا  ۀحارلا و  یلا  نوکرلاک  ةراضلا  رومالا  اهسکعبو  ۀنامالا . و 

و لومـشلا ، یف  هنود  وه  امم  لضفأ  لماشلا  معألا  نأ  لثم  ۀیلـضفالا ، ققحتت  ءیـش  يأبو  عفنالا ، تاریخلا و  نم  لضفالا  وه  ام  ًاسماخ )  ) و
. اذکه عبتتسی …  امم ال  عفنأ  رخآ  ًاعفن  عبتتسی  ام  و  لقأ ، وه  امم  نسحأ  ًاعفن  رثکأ  وه  ام  و  مئادلا ، ریغ  نم  ریخ  مئادلا 

? ? ?
ام تاجاردتسالل و  دعی  ام  عاونأک  اهیلع  مالکلا  لوطب  ۀکرتشم  يرخأ  عاونأ  كانهو  ۀثالثلا ، ۀباطخلا  فانـصاب  ۀقلعتملا  عاونألا  ۀلمج  هذه 

. ًاراصتخا اهنع  انبرضأ  رومألا  ناکماب  قلعتی 

عباوتلا  3

دیهمت  1

. دومعلا سفن  نع  ۀـجراخ  یه  یتلا  تاجاردتـسالا  ةداهـشلا و  نم  ناوعالا  ماسقأ  كانه  انرکذو  ناوعألا ، دومعلا و  ینعم  ص 372  مدقت 
. ۀباطخلا ءازجأ  نم  کلذ  لکو 

لوق لوبقل  نیعمتـسملا  ۀـئیهت  یف  ریثأتلا  نم  اهلام  رابتعاب  اهل ، ۀـمتتمو  ۀـعباتو  اهل  ۀـنیزم  اـهنع  ۀـجراخ  رومأ  ۀـباطخلا  ءازجأ  ءارو  كاـنهو 
(. تانییزتلا  ) و تانیسحتلا )  ) ًاضیأ یمستو  عباوتلاب )  ) یمست کلذلف  ۀباطخلا . لوقلا و  سفنب  اهلک  طبترت  لامجالا  یلع  یه  و  بیطخلا .

ماسقألا هذه  یلا  ریـشن  نحنو  هوجولاب . ذخألاب  قلعتی  ام  ( 3  ) اهبیترتو اهمظنب  قلعتی  اـم  ( 2  ) ظافلألا سفنب  قلعتی  اـم  ( 1 : ) عاونأ ۀثالث  یهو 
: لوقنف بیترتلا ، اذه  بسح  یلع  اهحضونو 

ظافلالا لاح   2

: ۀیتالا رومألا  اهمهأو  اهیعاری . نأ  بیطخلل  یغبنی  یتلا  و  ًابکرموأ ، ناک  ًادرفم  ظفللا  ۀئیهب  قلعتی  ام  اهنم  دارملاو 
سوفن یف  هرثأ  طقـسیو  باـطخلا  هوشی  طـلغلا  نحللا و  نإـف  بیطخلا  ۀـغل  یف  ۀیفرـصلا  ۀـیوحنلا و  دـعاوقلل  ۀـقباطم  ظاـفلالا  نوکت  نأ   1

. نیعمتسملا
. بذکلا اهیلع  رهاظلا  تاغلابملا  یلع  ًالثم  لمتشت  ناب ال  ۀقداص ، ۀحیحص  اهیناعم  ۀهج  نم  ظافلالا  نوکت  نا   2

نوکی نأ  یغبی  لب  روهمجلا ، ۀماعلا و  ۀبطاخمل  حلصت  یتلا  ةرواحملا  نع  جرخت  هجو  یلع  اهب  ًافلکتم  و ال  بولـسالا ، ۀکیکر  نوکت  الأ   3
. روهمجلا هب  عفتنی  يذلا ال  ۀصاخلا  ةرواحم  بولسإ  ۀجرد  غلبت  یماعلا و ال  بولسإلا  ۀکاکر  نع  هب  عفترت  وحن  یلع  ًالدتعم  اهبولسإ 

. لّخم ناصقن  و ال  لوضفو ، ةدایز  الب  اهانعم  یف  ۀیفاو  نوکت  نأ   4
. همهف ۀبوعصو  مالکلا  قالغا  بجوی  وأ  اهطابتراو ، لمجلا  ماظن  ککفی  يذلا  وشحلا  نم  ۀیلاخ  نوکت  نأ   5
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ناهکلا نم  نسحیو  يرعـشلا ، مالکلا  یف  نسحی  دـق  امم  کلذ  ناک  نإ  و  ینعم ، نم  رثکا  لاـمتحاو  ماـهیالا  ماـهبالا و  اـهیف  بنجتی  نأ   6
نم رارفلا  هیلع  هفقوم  یضقی  امنیح  ًایـسایس  ناک  اذإ  الإ  بیطخلا  نم  کلذ  نسحی  هنکلو ال  مهتاؤبنت . یف  مهبذک  رهظی  الأ  نودیری  نیذلا 

. حیرصتلا ۀیلوؤسم 
دقف کلذ ، یف  فلتخت  تالاحلا  و  للملا . ثروی  لیوطتلا  ینعملاب و  لّخی  دـق  زاـجیإلا  ّنـأل  باـنطالا ، زاـجیإلا و  یف  ۀـلدتعم  نوکت  نأ   7

دیکاتلا یعدتـسی  بولطملا  نوکی  دق  و  زاجیإلا ، مهباطخ  یف  نسحی  ۀفرعملا  ءاکذلا و  نم  لاح  یلع  مهرثکأ  وأ  مهلک  نوعمتـسملا  نوکی 
. ءایکذألا نیعمتسملا  عم  یتح  لیوطتلا  نسحیف  لیوهتلا  رارکتلا و  و 

راثکالا نسحی  ۀفدارتملا ال  ظافلالا  داریا  کلذـک  عقاوملا و  عیمج  یف  هیف  ةدـئاف  يذـلا ال  رارکتلا  بنجت  بجی  لب  یغبنی  لاح ، لک  یلعو 
. هنم

ولف ۀیـشحفلا ، ظافلالاک  نوعمتـسملا  اهنم  زئمـشی  یتلا  تاریبعتلا  نم  و  ۀلوادتملا ، ریغ  ۀیـشحولا و  ۀبیرغلا و  ظافلالا  نم  ۀـیلاخ  نوکت  نا   8
. تایانکلا اهلدب  لمعتسیلف  اهیناعم  نع  ریبعتلا  یلا  رطضا 

مالکلا ةوارط  یف  ریبکلا  رثالا  اهل  اهلک  هذه  ناف  تاهیبشتلا ، تازاجملا و  تاراعتـسالا و  ۀـیعیدبلا و  تانـسحملا  یلع  ۀلمتـشم  نوکت  نأ   9
. هتوالحو هتیبذاجو 

دح نع  اهب  جورخلا  یغبنی  ـالف  ساـنلا ، مهف  یلع  دـعب  ۀـبارغ و  نع  ولخت  ـال  اـهوحنو  تانـسحملا  تاراعتـسالا و  نا  ملعی  نأ  بجی  نکلو 
. هب فلکتملا  عنصتملا  یلع  عوبطم  وه  ام  اهنم  لضفیو  ۀماعلا  عبط  یلا  برقالا  اهیف  یعاری  نأ  یغبنیو  لادتعالا 

سوفن یف  ًاضابقناو  ًاقیـض  اورثؤی  ْنأ  ّدـب  مهنکلو ال  ةدـئاف  نم  ولخی  مهروضح ال  َّنإف  ءاقدـصالا  سلاجم  یف  ءابرغلاب  اههبـشن  نأ  نسحیو 
. ءاقدصالا

و ۀـیتالا ، هوجولا  یلع  اهتلداعم  لب  رعـشلا ، یف  هب  دوصقملا  نزولا  سیل  انه  نزولا  ینعمو  عطاقملا . ۀـنوزوم  ۀـجودزم  لمجلا  نوکت  نأ   10
: ةدعاصتم ۀتوافتم  ءاحنأ  یلع  یه 

: هلوق لثم  ۀیواستم ، ریغ  اهتاملکو  اهفورح  تناک  نإ  و  رصقلا ، لوطلا و  یف  ۀبراقتم  لمجلا  عیطاقم  نوکت  نأ  أ 
«. نولصاوملا رثکی  ۀفصنلابو  ۀبیهلا ، نوکت  تمصلا  ةرثکب  »

: وحن ۀیواستم  عیطاقملا  تاملک  ددع  نوکی  نا  ب 
«. ةددجم للح  بادآلا  و  ۀمیرک ، ۀثارو  ملعلا  »

: وحن ۀلداعتم  اهفورحو  ۀهباشتم  اهیواست  یلا  ۀفاضالاب  تاملکلا  نوکت  نأ  ج 
«. هرخآ یف  عبطلا  نوکی  ام  يوقأو  هلئاوأ ، یف  عنصتلا  نوکی  ام  يوقأ  »

: وحن ۀلداعتم  همدعو  دملا  یف  کلذ  عم  عیطاقملا  نوکت  نأ  د 
. دملا یف  لامعالا  لداعت  راکفالاف  لامعالا » عفنأ  ۀلیضفلا  بسکو  راکفالا  لضفأ  ةداعلا  بلط  »

: وحن ۀعجسم  تناک  ول  امک  ۀهباشتم  عیطاقملا  نم  ةریخالا  فورحلا  نوکت  نأ  ه 
«. ۀعارص لذلا  یلع  ربصلا  و  ۀعانق ، رقفلا  یلع  ربصلا  »

نم نوکیو  غاستـسی  دـق ال  لب  ًاریثک ، نسحی  الف  کـلذ  یلع  داز  اـم  اـما  ثـالث ، وأ  ینثم  ۀـلداعتم  نوکت  نأ  لـمجلا  یف  نازوـألا  نسحأو 
. توقمملا فلکتلا 

ۀیباطخلا لاوقالا  بیترتو  مظن   3

مظنلا و  اهیلع . لیلدلا  يوعدلا و  امه  نیـساسأ ، نیءزج  نم  فلأتی  نأ  ّدب  یباطخ ال  ریغ  وأ  ًایباطخ  بولطم  حاضیا  یلع  لمتـشی  مالک  لک 
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. ملکتملا سفن  یلا  هریدقت  عجری  رمأ  اذه  و  سکعلا ، عانقالا  ۀحلصم  یضتقت  دق  لیلدلا و  یلع  يوعدلا  میدقت  یضتقی  یعیبطلا 
ریدـصت يرخأ : رومأ  ۀـثالث  یلع  لمتـشت  نأ  نیـساسألا  نیءزجلا  کنیذ  یلا  ۀـفاضالاب  بلغألا  یلع  اهل  بساـنملاف  ۀـیباطخلا  لاوقـألا  اـمأ 

: راصتخالاب اهنیبن  نحنو  ۀمتاخو . صاصتقاو 
(. ریدصتلا  ) لوألا

نیعمتـسملا دادـعا  هنم  ةدـئافلا  و  بیطخلل . دوصقملا  ضرغلاب  ناذـیالا  ةراشالا و  ۀـلزنمب  نوکیل  هل  ۀـمدقمو  مالکلا  ماما  حـضوی  اـم  وه  و 
. ضرغلا وحن  هجوتلا  یلا  مهتئیهتو 

. ءانغلا ءادتبا  یف  ینغملا  منرتو  عورشلا ، لبق  نذؤملا  حنحنت  هبشی  وه  و 
. هب نذؤم  ءیشب  هریدصت  یغبنی  هیلا  راظنالا  تفل  هنم  داری  لاب  يذ  رمأ  لک  کلذک  و 

. دوصقملا ضرغلا  لبقتل  نیعمتسملا  ۀئیهت  ةدئافل  هب  یتؤی  امنإ  هنأل  هب ، احولمو  دوصقملاب  ًارعـشم  ریدصتلا  نوکی  نا  ۀباطخلا  یف  نسحألاو 
اهوحنو ۀلمـسبلاب  مهلئاسر  باتکلا  حـتتفیو  هل . ملظتلا  نیـسحلا $ و  یلع  ةالـصلاب  مهتاباطخ  ینیـسحلا  ربنملا  ءابطخ  حـتتفی  اذـه  لـجألو 

. ۀمدقتملا روصعلا  یف  لئاسرلا  باحصأ  دنع  فولأملا  وه  امک  دارملاب ، رعشی  دق  امب  و  هیلا ، لسرملا  یلا  قوشلا  مالسلابو و 
: نیرمأ هیف  ظحالی  نا  هنم  دب  امم ال  ریدصتلا  نا  يار  اذا  بتاکلاوا  بیطخلل  یغبنی  نکلو 

رعشی ام  وأ  رورسلا  حرفلا و  ۀئنهتلا و  عضوم  یف  مؤاشتلا  رعشی  امب  ًالثم  یتأی  نأک  مهطخـس ، ریثی  وأ  نیبطاخملا  رفنی  امب  هباطخ  حتتفی  الأ   1
. کلذ وحن  و  نیبطاخملا ، یلع  همظاعتب  رعشی  امب  ربعی  وأ  نزحلا ، ۀیزعتلا و  عضوم  یف  رورسلاب 

هیلع ضقتنیف  نیبطاخملا  رجـضی  ریدـصتلا  یف  ۀـلاطالا  نإف  ۀـنیتم ، ۀـمهفم  ةرابعب  هدروی  نأ  طرـشب  ناکمالا  دـهج  راصتخالا  لواـحی  نا   2
یلع ینثی  وأ  ًالعف ، وأ  ًامـصخ  مذـی  نأ  دارأ  ول  امک  ۀـلاطالا ، یلع  فقوتی  مهل  هجاردتـسا  ناـک  اذإ  ـالإ  هبولطم ، یلا  لوصولا  لـبق  ضرغلا 

. هیأر وأ  هسفن 
یلع وه  و  باتکلا ، ءابطخلا و  ضعب  هعنـصی  ام  عنـشأ  نم  غرافلا  مالکلاب  هتلاطا  وأ  فولأملا  ررکملا  مالکلاب  ریدـصتلا  نا  لاح  لـک  یلعو 

برهتلا للعتلا و  دیری  هناب  نظلا  ریثی  دق  ّهنأل  ًالـصا . ریدصتلا  كرتی  نأ  راذتعالا  یف  لضفالا  نأ  امک  ةردقملا ، یلع  ًالیلد  هنم  رثکأ  زجعملا 
. عافدلا باوجلا و  نم 

یلع نیعی  ام  عورا  نم  ۀـصقلا  نإف  هدـیؤت ، ةریغـص  ۀـصقب  هل  احراشو  بولطملاب  قیدـصتلا  یلع  ًانایب  رکذـی  اـم  وه  و  صاـصتقالا )  ) یناـثلا
ًامئاق ًانفو  ًابدأ  ةریخالا  روصعلا  یف  ۀصقلا  تحبصاو  ۀماعلا . دنع  امیس  هیلع ال  ۀلدالا  يوقأ  نم  اهناکو  ناهذالا ، یلا  ضوغلا  برقیو  عانقالا 
ةوهـش ناسنإلا  ۀـیعیبط  نأ  یف  رـسلا  و  لایخلا ، عنـص  نم  تناک  نإ  و  مهعاـنقاو ، ۀـّماعلا  نیقلتل  ۀـثیدحلا  راـکفالا  ةاـعد  اـهب  نیعتـسی  هسأرب 
ۀبرجت اهرابتعاب  ًالیلدو  ًادهاش  اهربتعی  دق  و  هزئارغ ، نم  کلذ  ریغل  وأ  عالطالا  بح  ةزیرغ  عابـشال  کلذ  و  اهب . ذتلیف  ۀصقلا  یلا  عامتـسالا 

. ۀحجان
. هب روهمجلا  عانقا  دیری  ام  نایب  یف  عرشی  نأ  یغبنی  صاصتقالا  دعب  بتاکلا  وأ  بیطخلا  مث 

. فولأم وه  امبسح  امهوحنو  ۀیحتو  ءاعد  نم  نیبطاخملا  عادوب  نذؤی  امب  هیف و  مالکلا  قبس  ام  صخلمب  یتأی  نأ  یه  و  ۀمتاخلا )  ) ثلاثلا
. تابتاکملا لئاسرلا و  یف  امیس  ال  هل ، نیسحتو  لوقلل  نییزت  اهیف  ریدصتلاک  ۀمتاخلا  نأ  کش  الو 

هوجولاب ذخالا   4

هلاوحأو بیطخلا  تاذ  نع  ۀجراخ  نوکت  هجو  یلع  عمتـسملا  یف  ةرثؤمو  هلاح  نع  ةربعم  رومأب  بیطخلا  رهاظت  هوجولاب  ذخالاب  دوصقملا 
الأ بجی  هنأ  هب  دوصقملا  سیل  و  ءایرو ، ًاقافن  رمألا  اذـه  یمـسی  کلذـلو  ۀـلیحو . ۀعانـصلا  نوکتو  اهلاوحأو ، هظاـفلا  سفن  نع  ۀـجراخو 

. ءایرلا قافنلا و  ۀملک  هیطعت  دق  امک  ۀقیقح  هل  نوکت 
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: نیعون یلع  کلذل  وهف  امهدحاب  قلعت  هل  وهف  هظفلو ، بیطخلا  تاذ  نع  ۀجراخلا  رومألا  نم  هضرف  عم  رمألا  اذهو 
تاوصأب هظافلا  يدؤی  نأ  عیطتـسی  نم  حجانلا  بیطخلا  نإف  هب ، قطنلا  ۀیفیکو  ظفللا  ءادا  ۀـئیه  صتخی  ام  هب  دوصقملا  و  هظفلب ، قلعتی  ام   1

نإ و  تالاعفنا ، نم  نیبطاخملا  سوفن  یف  هثدحی  نأ  دیری  امل  ۀبسانمو  هب ، رهاظتی  نأ  دیری  يذلا  وأ  هدنع  یسفنلا  لاعفنالل  ۀبسانم  تاربنو 
دنع هضفخیو  الثم  بضغلا  ةدـشلا و  عضوم  دـنع  هتوص  عفتریف  نیبطاخملل : هماهفا  دـیری  يذـلا  ینعملا  هدوصقمل و  ۀبـسانم  تامغنب  اهیقلی 
. دصاقملا بسحو  ۀیسفنلا  تالاعفنالا  بسح  اذکه  يرخأ … و  ۀحرفمو  ةرم  ۀنزحم  ۀمغنبو  يرخأ ، یناتیو  ةرم  هب  عرسیو  نیللا ، عضوم 

هدابع نم  ءاشی  نم  یلاعت  هللا  اهحنمی  ۀبهوم  نم  أشنت  یه  لب  ۀتباث ، ۀطوبضم  دعاوق  اهل  سیل  روما  هذه  نا  تاجاردتسالا  یف  ًاقباس  انلق  دقو 
. ۀبرجتلا نارملاب و  لقصت 

نا دـیری  امع  ًاربعمو  اهلفکتی ، وا  ۀیـسفن  تالاحو  رعاشم  نم  بیطخلا  سفن  یف  شیجی  امع  ًاربعم  ءاقلالا  نوکی  نأ  یغبنی  لاح  لـک  یلعو 
ماهفتسا ۀجهلب  یقلت  دق  ةدحاو  ۀلمج  نإف  ۀیمالکلا ، هضارغاو  هدصاقم  نع  ًاضیأ  ًاربعم  نوکی  نأ  یغبنی  امک  نیبطاخملا ، سوفن  یف  هثدحی 

. ۀجهللا ۀمغنلاب و  لصحی  قرفلا  و  ظافلالا ، سفن  یف  رییغت  يأ  ثادحا  نود  نم  ربخ  ۀجهلب  اهسفن  یقلت  دق  و 
حاورأب جزتمی  نأ  عیطتـسی  کلذـب  ذإ  بیطخلا ، حاـجنل  ساـسا  طرـش  هتاربنو  هتاـمغنو  هتاـجهلب  ربعملا  مـالکلا  ۀـیدأت  یلع  ةردـقلا  هذـهو 

یلع نوکی  لب  مهلوقع ، مهبولق و ال  هل  حتفتت  مهتالاعفنا و ال  ریثی  دماجلا ال  مالکلا  ءاقلا  و  هیلا . مهبذجیو  فطاوعلا  مهلدابیو  نیعمتـسملا 
. ًاجعزم ًالمم  سکعلا 

یف هضعب  رکذ  مدـقت  دـق  و  ًالوبقم . هلوق  نوکیل  یجراخلا  هرظنمو  هتئیهو  نیعمتـسملا  دـنع  هتفرعم  صخی  اـم  وه  و  بیطخلاـب ، قلعتی  اـم   2
. تاجاردتسالا

: یلعفو یلوق  نیهجو  یلع  وه  و 
. هلوقب ۀقثلا  هب و  ریخلا  داقتعا  یضتقی  ام  ریرقتو  هیلا  بهذی  ام  وأ  همصخ  ناصقن  راهظاو  هیأر  یلع  وأ  هیلع  ءانثلا  لثمف  یلوقلا  امأ 

عابطنالا همالک و  لسلـست  ۀـقحالمو  هیلا  ءاغـصالا  یف  رثألا  ربکأ  اهل  بیطخلا  ةدـهاشم  ناف  ربنملاک  عفترم  یلع  دوعـصلا  لثمف  یلعفلا  اماو 
لثمو نیبطاخملا . سوفن  یف  غلابلا  هرثأ  ًاضیأ  کلذـل  نإف  هلثمل  لوبقم  ساـبلو  باذـج  رظنمب  روهظلا  لـثمو  ۀیـسفنلا . هتـالاعفناو  هراـکفاب 

نـسحا اذا  دـصاقملا  تالاعفنالا و  نع  ربعت  هذـه  لک  نإف  هحمالمو ، هجولا  عیطاـقتو  ندـبلا  تاـکرحو  سأرلا  نیعلا و  دـیلاب و  تاراـشالا 
. تاجاردتسالا یف  هیلا  انرشا  ام  وحن  یلع  نیعماسلا  رعاشم  یلع  ریثات  هل  لعف  لک  اذکه  و  اهعضاوم . یف  اهعضی  نا  بیطخلا 

نإ مهسوفن و  یلع  رطیسی  فشقتملا  دهزتملا  نأ  دجت  ببسلا  اذهلو  یقطنملا ، لوقعملا  مالکلا  سفن  نم  تاجاردتسالا  یلإ  عوطأ  ماوعلاو 
. تافرصتلا ءیس  وأ  لوقلا  یضرم  ریغ  وأ  ةدیقعلا  دساف  ناک 

???

یلع ریثأتلا  یف  دکأ  یتأیـس  امک  هنإف  رعـشلا ، )  ) وه ریثأتلا  یلع  بیطخلا  هب  نیعتـسی  يذلا  هوجولاب  ذـخالا  باب  نم  لعجی  نا  یغبنی  هنا  مث 
. بولقلا یف  نکمأو  فطاوعلا 

، ناک ام  امیـس  و ال  هنم ، مکحلا  لاثمالا و  امیـس  ـال  هباـطخ ، هب  فطلیو  همـالک  هب  جزمیف  رعـشلاب ، ۀناعتـسالا  بیطخلا  توفت  نا  یغبنی  ـالف 
. نیفورعم ءارعشل  اروهشم 

: رعشلا ۀعانص  نع  مالکلا  یتآلا  ثحبلا  یف  یتایسو 

رعشلا ۀعانص   4

دیهمت
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رورـس نم  اـهفطاوع : ةراـثإل  سوفنلا  یلع  ریثأـتلا  هنم  یلـصالا  ضرغلا  و  اـهفالتخا . یلع  ممـألا  عیمج  اهلمعتـست  ۀـیظفل  ۀعانـص  رعـشلا  نا 
وحن وأ  هنیهوتو ، ءیش  ریقحت  وأ  همیظعتو ، رمأ  لیوهت  وأ  نبجو ، فوخ  وأ  دقحو ، بضغ  وأ  ۀعاجـشو ، مادقا  وأ  ملأتو ، نزح  وأ  جاهتباو ،

. سفنلا تالاعفنا  نم  کلذ 
لوألا رثألا  ریوصتلا  لییختلل و  ذإ  ریوصتو ، لییخت  هیف  نوکی  نأ  اهرعاشمو  سوفنلا  تـالاعفنا  یف  رثؤملا  يرعـشلا  مـالکلل  موقملا  نکرلاو 

مل و  طقف ، تالیختملا  ایاضقلا  رعـشلل  ۀـموقملا  ةداملا  اولعج  نیینانویلا  نم  ۀـقطانملا  ءامدـق  نإ  لیق : کلذـلف  هنایب  یتأیـس  امک  کـلذ  یف 
. ۀیفاق ًانزو و ال  هیف  اوربتعی 

، نییـضورعلا دـنع  فورعملا  صوصخملا  نزولا  رعـشلا  یف  اوربـتعا  دـقف  كرتـلا  سرفلاـک و  مهب  تطبترا  يرخأ  ممأ  مهتعبتو  برعلا  اـمأ 
الف ۀـیفاقو  نزو  هل  سیل  ام  اـما  اهتایـصوصخ . یف  ممـالا  هذـه  تفلتخا  نإ  و  ۀـیفاقلا ، ملع  یف  ۀـفورعم  یه  اـم  یلع  ۀـیفاقلا  ًاـضیأ  اوربتعاو 

. تالیخملا ایاضقلا  یلع  لمتشا  نإ  ًارعش و  هنومسی 
نازوالا ءامسأ  رکذ  هنأ  یتح  رعشلا ، یف  نزولا  نوربتعی  اوناک  برعلاک  نیینانویلا  نأ  افشلا  قطنم  یف  سیئرلا  خیـشلا  هب  حرـص  يذلا  نکلو 

. مهدنع
، هزفحیو روعـشلا  بهلی  ام  یقیـسوملا  ۀمغنلا و  نم  هیف  َّنأل  سفنلا ، تالاعفناو  لییختلا  یف  رثألا  مظعأ  نزولل  نإف  نوکی ، نا  بجی  اذکهو 

. ۀجردلا یف  هدعب  تءاج  نإ  کلذ و  یف  نزولاک  ۀیفاقلا  لب  مظنم . صوصخم  نزو  یلع  عیقوتلاب  الإ  یقیسوملا  ۀمیق  ام  و 
راص نزولا  ذإ  ةداعلا  ببـسب  قرفلا  اذه  ناک  ءاوس  روثنملا ، مالکلا  هلعفی  ام ال  سوفنلا  یف  لعفی  یفقملا  نوزوملا  رعـشلا  نأ  حضاولا  نمو 

اهرثأتک ةزیرغلاب  ۀیفاقلا  نزولاب و  سفنلا  رثأت  ببـسب  ناک  حصالا  یلع  ما  یعیبط ؛ ریغ  ناث  قوذ  مهیدل  یبرتو  مههبـشو  برعلا  دـنع  ًافولأم 
. اهیمنتو اهذحشتو  اهیوقت  لب  قاوذألا ، زئارغلا و  قلخت  نأ  اهنأش  سیل  ةداعلا  و  قرف . الب  ۀمظنملا  یقیسوملاب 

مالکلا قبـس  امک  اهزهی ، سوفنلا  یلع  عقو  هل  يرعـش  نزو  هل  نوکی  نأ  نودب  هلمج  ۀـلداعملا  جودزملا  یفقملا و  روثنملا  مالکلا  یتح  لب 
مالکلا تدقفأ  ةریخألا  ۀیمالـسالا  نورقلا  هتفلأ  يذلا  وحنلا  یلع  هب  ًافلکتم  ودـبی  يذـلا  عیجـستلا  یف  ۀـغلابملا  معن  ۀـباطخلا  عباوت  یف  هیلع 

. هریثأتو هقنور 
وه رعشلا  نم  همهی  اّمنإ  یقطنملا  ماد  ام  هعباوتو ، هتانـسحم  نم  ال  هتاموقمو ، رعـشلا  ءازجأ  نم  اربتعی  نأ  بجی  ۀیفاقلا  نزولاف و  اذه ، یلعو 

یتلا ریظن  ناوعألا )  ) لیبق نم  ۀیفاقلا  نزولا و  دعی  نأ  اذه  یلع  حـصیو  هضرغ . یف  لخدأ  ناک  ًاریوصتو  ًاریثأت  يوقا  ناک  ام  لکو  لییختلا ،
. رعشلا کلذکف  ناوعأو  دومع  یلا  ۀباطخلا  ءازجأ  مسقنت  امکف  تالیخملا ، ایاضقلا  سفن  وهف  دومعلا )  ) اما ۀباطخلا . یف  اهانرکذ 

یف موظنملا  یمـسی  نأ  یغبنی  الف  ۀقطانملا ، دنع  رعـشلا  نم  دـعی  لییختلا ال  ریوصتلا و  یلع  لمتـشی  مل  اذا  یفقملا  موظنملا  مالکلا  نا  معن 
. نیبرعتسملا دنع  حصألاب  وا  برعلا  دنع  ًارعش  یمسی  دق  و  ةروص . هب  ًاهیبش  ناک  نإ  ًارعش و  ًالثم  ةدرجملا  ۀیخیراتلا  وأ  ۀیملعلا  لئاسملا 

یلع امهیف ، برعلا  ةداع  هیلع  ترج  ام  صوصخ  کلذب  دصقن  الف  ۀیفاقلا  نزولا و  انربتعا  ام  دنع  انأ  ددـصلا  اذـه  یف  ملعی  نأ  یغبنی  اممو 
هررکم یفاوق  هلامو  دونبلا »  » لثم ول  سفنلا و  یف  عاقیإو  سرج  اهل  لیعافت  هل  ام  لک  لـب  ۀـیفاقلا  ضورعلا و  یملع  یف  ناروکذـم  اـمه  اـم 

. رعشلا دادع  یف  لخدی  هنإف  تایعابرلا ) تاحشوملا و   ) لثم
دقف نانویلا ، ۀقطانم  حلطصم  هنا  هنع  لیق  يذلا  قلطملا  ینعملاب  هّنکلو  ًاضیا ، رعش  وهف  رـصعلا  اذه  یف  هیلع  حلطـصملا  روثنملا ) رعـشلا   ) امأ

. هئازجأ نم  ًاءزجو  هناکرأ  نم  ًانکر  َدَقَف 
هیلع رعشلا  مسا  قالطا  زاج  نإ  و  سوفنلا ، یف  یلییختلا  رثأ  فعضیو  مالکلل  ۀیرعشلا  ۀمیقلا  فعـضی  ۀیفاقلا  نزولا و  لامها  نا  فاصنالاو 

. ۀیلییخت هایاضق  تناک  اذإ 

رعشلا فیرعت 
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: یتای امب  رعشلا  فرّعن  نا  یغبنی  حرشلا  نم  مدقت  ام  یلعو 
«. ةافقم ۀیواستم  ۀنوزوم  لاوقأ  نم  فلؤم  لیخم  مالک  هنا  »

. هریثأت هدقفیف  ماظنلا  ۀیزم  دقفی  ذإ  ریثأتلا  کلذ  هل  نوکی  هیف ال  اهعراصمو  تایبالا  نیب  واست  نود  نم  نزولا  درجم  ّنأل  ۀیواستم ، ) : ) انلقو
. سوفنلا لاعفنا  یف  رثألا  هل  يذلا  وه  ۀیواستم  تالیعفت  یلع  نزولا  رارکتف 

هتدئاف

ناسنالا دصاقم  یف  عفانملا  نم  ریثک  لیصحتل  اهجایه ، یف  ۀجاحلا  دنع  سوفنلا  ةراثإل  کلذ  و  ۀیعامتجالا ، انتایح  یف  ًاریبک  ًاعفن  رعـشلل  نا 
. ۀـیدرفلا ۀیـصخشلا  رومـألا  نم  وأ  ۀـیعامتجا ، وأ  ۀیـسایس  وأ  ۀـینید  نم  ۀـماعلا : لـئاسملا  یف  اـهتاساسحاو ، سوفنلا  تـالاعفناب  قلعتی  اـمیف 

: ۀیتآلا رومألا  یف  هدئاوف  مهأ  صیخلت  نکمیو 
. بورحلا یف  دنجلا  سامح  ةراثا   1

. ۀیداصتقا وا  ۀیرکف  ةروث  یلا  ههیجوتل  هفطاوع  ةراثا  وأ  ۀیسایس ، وأ  ۀینید  ةدیقعل  ریهامجلا  سامح  ةراثا   2
. ءاجهلا مذلاب و  موصخلا  ریقحتو  ءانثلا  حدملاب و  ءامعزلا  دییأت   3

. ءانغلا سلاجم  یف  امک  رورسلا ، برطلا و  ضحمل  جاهتبالا  رورسلا و  ثعبو  برطلا  ةذللا و  جایه   4
. ءازعلا سلاجم  یف  امک  ملأتلا ، عجوتلا و  ءاکبلا و  نزحلا و  ۀجاها   5

. لزغلا بیبشتلاک و  ۀیسنجلا ، ةوهشلا  وأ  بیبحلا  یلا  قوشلا  ۀجاها   6
. بادالا ظعاوملا و  مکحلاک و  تاریخلا ، لعف  یلع  اهضیورتو  سفنلا  بیذهت  وا  تاوهشلا ، دامخاو  تارکنملا  لعف  نع  ظاعتالا   7

سوفنلا یلع  هریثات  یف  ببسلا 

. تالاعفنالا کلت  ةراثال  سفنلا  یلع  رعشلا  ریثات  یف  ببسلا  نع  لوالا ) : ) نیئیش نع  لاسن  نا  یقبی  دئاوفلا  کلت  ۀفرعم  دعب  و 
؟ الیخم يأ  ًارعش  رعشلا  نوکی  اذامب  یناثلا )  ) و

: لوقن نا  لوالا  لاؤسلا  یلع  باوجلاو 
ةاکاحملا و ریوصتلا و  هساسأ  لییختلا  نـأل  سوفنلا ، یلع  ةرثؤملا  بابـسألا  مهأ  نم  هنا  یهیدـبلا  نم  لـییختلا  و  لـییختلا ، هماوق  رعـشلا  نا 

نإـف هریوصت ، نع  ًادرجم  هاـنعم  ءاداـب  عقاولا  ۀـیاکحل  سیل  اـم  سوفنلا  یف  عقولا  نم  هل  ریوصتلا  و  ینعم ، نع  ریبعتلا  نم  داری  اـمل  لـیثمتلا 
یف ریثی  لیثمتلا  ریوصتلا و  ذا  هلثمی . رخآ  ءیـشب  هتاـکاحمب  وأ  ةروصلاـب  هلیثمت  ةدـهاشم  نیبو  هعقاو  یف  ءیـشلا  ةدـهاشم  نیب  میظع  قرفلا 

ةذـللا و نم  رثألا  کلذ  اهلیثمتو  اهریوصت  لبق  ۀـلثمملا  ةروصملا و  ثداوحلا  عقاول  سیل  و  هل ، حاترتو  هب  ذـتلتف  لییختلا  بجعتلا و  سفنلا 
. ناسنالا اهدهاش  حایترالا 

هنا ال عم  انکحـض ، وا  انتذـلو  اـنباجعا  ریثی  هناـف  کـلذ  وحن  وا  ۀـکرح  وا  داـشنا  وا  لوق  وا  ۀیـشم  یف  مهریغ  نوکاـحی  نمیف  کـلذ  ربتعا  و 
. ةاکاحملا یف  ریوصتلا  لییختلا و  الا  کلذ  رس  ام  و  مهعقاو . یف  نییکحملا  سفن  اندهاش  ول  هضعب  یسفنلا و ال  رثالا  کلذ  لصحی 

. سفنلا یف  ارثأ  غلبأ  ناک  ًاربعم  ًاقیقد  ریوصتلا  ناک  املک  اذه  یلعو 
نع اهلیثمت  ۀـعاربو  اهریبعت  ۀـقدل  اهیلع ، روهمجلا  لاـبقاو  اـهحاجن  رـس  وه  و  سوفنلا ، یلع  تارثؤملا  مظعأ  نم  امنیـسلا  تناـک  اـنه  نم  و 
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. اهتیاکح داری  یتلا  ءایشألا  قئاقد 
هب رثأتتو  سفنلا  هب  ذـتلتف  لییختلا ، بارغتـسالا و  باجعالا و  ریثی  هریوصتب  ّهنـأل  باـبلا ، اذـه  نم  سوفنلا  یف  رعـشلا  ریثأـت  نا  ۀـصالخلاو :

. ةربعملا روصلا  هتشیرب  مسری  يذلا  نانفلا  روصملاک  رعاشلا  نا  اولاق : اذلو  ریثأتلا . نم  هیضتقی  امبسح 
هّنکلو سانلا ، رعاشم  یف  ًارثؤم  نوکیل  اهنع ، ریبعتلا  دارملا  یناعملا  ریوصت  هنم  ضرغلا  ۀلیمجلا  نونفلا  نم  رعـشلا  نا  ذـئنیح : لوقن  نا  قحو 

. ظافلالاب ریوصت 

ًارعش رعشلا  نوکی  اذامب 

هیلا انعملا  امک  رعشلا  یف  ریوصتلا  نأ  باوجلا : و  الیخم ؟ يأ  ًارعـش  رعـشلا  نوکی  اذامب  لوقنف : یناثلا ، لاؤسلا  یلا  دعنلف  مدقت  ام  تفرع  اذا 
: ءایشا ۀثالثب  لصحی  دیهمتلا  یف 

ضعب ًالثمف  سفنلا ، یف  ًالاعفنا  بجوی  ببـسلا  اذهلو  هل ، هتاکاحمو  سفنلا  لاوحا  نم  لاح  نع  ریبعتلا  یف  ًانأش  نزو  لکل  ناف  نزولا ، )  ) 1
. رورسلا حرفلا و  بسانی  اهضعبو  یجشلا ، نزحلا و  بسانی  اهضعبو  ءودهلا ، راقولا و  یضتقی  اهضعبو  ۀفخلا ، شیطلا و  بجوی  نازوالا 
نزولا يدا  اذإ  و  ناسنالا . یف  يزیرغ  رما  اذه  و  سوفنلا . یف  ةذللا  لیختلا و  ریثی  ۀیقیسوم  تاعاقیا  نم  هل  ام  بسحب  لاح  لک  یلع  نزولاف 
ۀمغنلاف لاح : نع  ًاریبعت  ًاضیأ  ۀیتوص  ۀمغن  لکل  نا  امیس  ال  سفنلا ، یف  ًاریثأت  ّدشأو  ًاعاقیا  رثکأ  ناک  لیمج  توص  عم  هبسانت  ۀمغنو  نحلب 

نزولا یلا  ۀمغنلا  تمـضنا  اذإف  نزحلا . نع  ۀیجـشلا  ۀمغنلا  و  قوشلا ، ناجیهو  رورـسلا  نع  ۀقیقرلا  ۀمغنلا  و  بضغلا ، نع  ربعت  ًالثم  ۀـظیلغلا 
قرط فالتخابو  نحل ، ریغبو  نحلب  هداشنا  فالتخاب  رعـشلا  ریثأـت  یف  ریثکلا  فـالتخالا  دـجت  کلذـلو  لـییختلا ، یف  رعـشلا  رثأ  فعاـضت 

. ۀفصاع ۀفینع  ۀفطاع  ریثیف  برطلا  ةوشنلا و  ۀجرد  یلا  غلبی  دق  یتح  داشنالا ، قرطو  ناحلالا 
ریبعتلا یف  فالتخالا  کلذ  اهل  اهبیکارت  نأ  امک  لاح ، نع  ًاریبعتو  ۀمغن  ًاضیأ  فرح  لکل  نإف  اهسفن ، ظافلألا  ینعی  لوقلا  نم  عومسملا   2
. ۀطسوتم ظافلا  و  عمسلا ، یلع  ۀلیقث  ۀظیلغ  ظافلأ  و  ۀقیقر ، ۀبذع  ظافلأ  ًالثم  كانهف  اهیف ، ریثأتلا  یف  فالتخالا  سفنلا و  لاوحأ  نع 

عاونأ یف  امک  هبیکرتب ، ۀـلیح  ۀـهج  نم  وا  ًالزج ، ًاحیـصف  نوکی  نأک  هرهوج  ۀـهج  نم  اما  لییختلا  یف  اریثاـت  اـضیا  عومـسملا  ظـفلل  نا  مث 
. نایبلا ملع  یف  ةروکذملا  اهوحنو  ۀیروتلا  ةراعتسالا و  هیبشتلاکو و  هملع ، یف  ةروکذملا  عیدبلا 

فلأتی یتلا  هتدامو  رعـشلا  ماوق  یف  ةدمعلا  یه  یتلا  تالیخملا  ایاضقلا  یه  و  لییختلل ، ةدیفملا  مالکلا  یناعم  يأ  لیخملا ، مالکلا  سفن   3
. اهنم

یلعأ یلإ  هتمیق  ومـستو  ءارعـشلا  لضافتی  اهب  و  ماتلا .) رعـشلا   ) یمـسی نا  قحو  ًـالماک ، رعـشلا  ناـک  ۀـثالثلا  رـصانعلا  هذـه  تعمتجا  اذإو 
. ضیضحلا یلا  طبهت  وأ  بتارملا 

هل نوکت  داکی  یتح  سوفنلا ، یف  فرـصتی  نا  عیطتـسیف  هعم  يرجی  يرجی و ال  رعاشف  مهتاجرد : لزنتو  ولعتو  ءارعـشلا  بتر  فلتخت  اهبو 
امهنیبو نیئزهسملل ، ۀکوحـضا  نوکی  داکی  یتح  هرقحتو ، هعفـصت  نأ  الإ  قحتـسی  رعاشو ال  ریهامجلا ، یلع  ریثأتلا  ۀیحان  نم  ءایبنالا  ۀلزنم 

. یصحت تاجرد ال 

هبذعا هبذکا 

: مهلوق ۀیبرعلا  ۀغللا  ءارعش  دنع  تاروهشملا  نم 
، ًاحلمتسم نوکی  فیکف  ءایـشألا  حبقأ  نم  بذکلا  نا  یلا  ًاباهذ  لوقلا ، اذهب  نیثدحملا  ءابدالا  ضعب  فختـسا  دق  و  هبذعا » هبذکا  رعـشلا  »
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. ءیشلا عقاول  ریوصت  بذکلا  یف  سیلف  ًابذاک  ناک  اذإف  رثؤملا  روصتلاب  یه  اّمنإ  رعشلل  ۀمیقلا  نأ  یلا  ًافاضم 
یف رعـشلا  نم  سیل  مدقت  امک  رابخالا  اذه  لثم  نا  ریغ  ًابذک . عقاولا  نع  رابخالا  درجم  بذاکلا  رعـشلا  نم  دارملا  ناک  ول  قح  دقنلا  اذـهو 

. ًاقداص ناک  نإ  ءیش و 
ءیش ۀفاضا  ریوحت و ال  الب  ۀعقاولا  ۀقیقحلا  نم  هل  امب  نوکی  ةرات  عقاولا  ریوصت  نأ  مهفن  نأ  بجی  نکلو  لییختلا . ریوصتلاب و  رعشلا  امنإو 

. بولطملا ذاذتلالا  بجوی  سفنلا و ال  یلع  ریثأتلا  فیعض  نوکی  اذه  لثمو  ۀلیثمت . یف  ۀلیح  وا  هیف  ۀغلابم  هتروص و ال  یلع 
، حیبقتب وأ  نیسحتب  اما  ۀیفارغوتوفلا  ةروصلل  عنصت  یتلا  شوترلاک  نوکت  ناب  دعب  امیف  هحضون  ام  یلع  ۀیلییخت  ةروصب  نوکی  يرخأ ، ةراتو 
ام عم  هل  ةزیمملا  هحمالمب  صخـشلا  ةروص  یکحت  یتلا  ۀـیروتاکیراکلا  ةروصلاک  وأ  اـهیف ، ظوفحم  ةروصلا  يذ  حـمالم  نم  عقاولا  نأ  عم 

. کلذ وحن  وا  هراکفا  وا  هتالاح  وا  هقالخا  ضعب  نع  ریبعتلل  تافیرحت  نم  هلایخ  نم  روصملا  اهیلع  ضیفی 
نکلو بیجعلا . نم  اذـه  و  قداص . وه  ابذاک  هنوک  نیع  یف  هنکلو  بذاـک ، يرخأ  ۀـهج  نم  و  قداـص ، ۀـهج  نم  ریوصتلا  وأ  ریبعتلا  اذـهف 
دارملا هیمـسن  نا  یغبنی  يذـلا  لییختلا  سفن  نا  نیح  یف  قداص ، لییختلا  اذـه  نم  ًادـجو  ًاعقاو  هنایب  دوصقملا  يأ  يدـجلا  دارملا  نا  هانعم 

. بذاک یلامعتسالا 
وأ بضغلا  یلع  لدی  ام  ةروصلا  یلع  یفـضی  دق  روصملا  نإف  ۀیروتاکیراکلا ، ةروصلا  هریوصت  یف  هریظن  لمأت  ینعملا  اذـه  کل  حـضتیلو 

. بذاک یلامعتـسا  دارم  یه  و  روصملا ، هلیخت  يذلا  لکـشلاب  ةروصلا  بحاصل  ۀـیقیقح  یه  تسیل  روصملا و  اهلیخت  حـمالم  نم  ءایربکلا 
وأ ًابوضغ  يأ  کلذک  ًاعقاو  صخـشلا  ناک  ول  ًاقداص ، نوکی  هنع  ریبعتلا  نإف  ربکتم  وأ  بوضغ  صخـشلا  نأ  نایب  وه  يدـجلا و  دارملا  امأ 

. ًاربکتم
. يدجلا یلامعتسالا ال  دارملا  یف  عقو  بذاکلا  لییختلا  امنإ  نذإف ،

ۀغلابملا و  حیبقتلا ؛ وأ  نیسحتلا  وأ  مذلا  وأ  حدملاب  ۀغلابملاک  تاغلابملاب ، لییختلا  هیف  یتأی  ام  رثکأ  نا  امیس  و ال  رعشلا ، یف  لوقن  کلذکو 
ام مومذملا  حیبقلا  بذکلا  نم  اذه  سیل  و  یلامعتـسالا . دارملا  یف  ۀبذاک  اهنکلو  کلذـک  هعقاو  ناک  اذإ  يدـجلا  دارملا  یف  ابذـک  تسیل 

. ۀقیقح هنع  رابخالا  داری  ًایدج  دارم  سیل  وه  ماد 
قیقد رـصخلا  نأ  نع  ًادجو  ۀقیقح  رابخالا  هب  دیرأ  نإف  رـصخلا . ۀقدل  ریوصت  اذهف  ۀقیقدلا  ةرعـشلاب  قیقدلا  رـصخلا  ءارعـشلا  هبـشی  دق  ًالثم 
نکلو ًارعش . دعی  الف  لییخت ، سفنلا و ال  یلع  ریثأت  يأ  هیف  سیل  و  فیخـسو ، لطاب  بذک  وهف  کلذ ، وه  يدجلا  دارملا  نأ  يأ  ةرعـشلاک 

اذه نوکی  امناو  سانلا ، یف  فولاملا  دحلا  زواجتی  هتقد  یف  هنسح  نا  نایبل  قیقدلا  رـصخلل  ةروص  ءاطعا  هنم  يّدجلا  دارملا  نأ  ۀقیقحلا  یف 
هیف و ریض  و ال  بذاک ، وهف  ةرعشلاب  هیبشتلا  وه  یلامعتسالا و  دارملا  اما  يدجلا . دارملا  فلاخی  عقاولا  نأل  قیقد  ریغ  رصخلا  ناک  اذإ  ًابذاک 

. ۀیلایخلا ةروصلا  هذهب  يدجلا  دارملا  کلذ  نع  ریبعتلا  یلا  لصوتلا  هب  دارملا  ماد  ام  حبق  ال 
. اهتبارغل لاعفنالا  ریثتو  هابتنالا  بلجتف  لاحملا ، هبشت  دق  ۀیلایخ  ةروصو  ًابرغتسم  ریبعتلا  نوکی  اذه  لثمبو 

بذکلا یف  ًاقرغم  ناک  املک  رعـشلا  نأ  لوقن  اذلو  اهباجعاو . سفنلا  ذاذتلإ  یف  ًارثأ  رثکأ  نوکت  ةدیعب  ۀبیرغ  ۀـیلایخلا  ةروصلا  تناک  املکو 
یف ۀتباث  هل  مدق  نم ال  ضعب  هنظ  امک  ال  هبذعا ) هبذکا   ) ینعم اذه  ۀبوذع و  رثکأ  ناک  بذـکلا  نم  ینعملا  کلذـب  یلامعتـسالا  دارملا  یف 

: یتالا ثحبلا  یف  هحضونس  امک  سفنلا ، نم  هرثأ  ذخأی  ّهنإف  ًاضیأ  يّدجلا  هدارم  یف  يأ  ۀقیقح  ناک  نإ  لییختلا و  نأ  یلع  ۀفرعملا .

اهریثاتو تالیخملا  ایاضقلا 

: لوقنف مدقت  ام  یلع  دیزنو 
، اهنم رظتنملا  ریثأتلا  کلذ  اهل  ّنإف  اهبذکب  ملع  ول  یتح  لب  اهب ، دقتعی  ۀقیقح  نمضتت  اّهنأ  لجأ  نم  سفنلا  یف  اهریثأت  سیل  تالیخملا  نإ 
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داقتعالا و اهنم  ضرغلا  سیل  ذإ  ۀـقداص ، نوکت  الأ  مهی  الف  اهتالاعفناو  اهتاساسحا  یف  سوفنلا  یلع  ریثأتلا  وه  اهنم  دـصقلا  نأ  ماد  ام  ّهنـأل 
. اهب قیدصتلا 

رثکأ یفطاع  بذـهملا  ریغ  درفلا  وأ  روهمجلا  نأل  ۀـیملعلا ، قئاقحلاب  اهرثأت  نم  رثکأ  تالیخملاب  رثأـتت  ۀـبذهملا  ریغ  سوفنلا  روهمجلاو و 
. عانقالا نم  لییختلل  عوطا  وه  و  ًارصبتم ، نوکی  نأ  نم 

سانلا ضعب  زازئمـشا  یف  کلذ  ربتعاو  اهل . ًابوبحم  ًائیـش  ضغبی  دق  و  سفنلل ، ًاضوغبم  ًارما  بیجی  دـق  يرعـشلا  لیخملا  مالکلا  نا  يرت  الأ 
نإف تاعوهملا . ضعبب  هل  تهبـش  وأ  ًالثم ، ءاسفنخلاک  سفنلا  هفاعت  ام  ضعب  اهیف  عقو  هنا  هل : لـیقف  اـهلکأ  یلع  لـبقأ  دـق  ةذـیذل  ۀـلکأ  نم 

. لیق ام  بذکب  ملع  ول  یتح  اهفاعیف  هنم  نکمتی  دق  ذئنیح  لایخلا 
عم مالغ ، وه  و  رعاشلا ، دـیبل  هءاجف  هعم ، لکأی  ناک  دـق  عیبرلا و  همیدـن  عم  رذـنملا  نب  نامعنلا  ةریحلا  کلمل  ةروهـشملا  ۀـصقلا  سنت  الو 

: نامعنلل ًابطاخم  دیبل  لاقف  لاثمألا ، عماجم  یف  ةروهشم  ۀصق  یف  عیبرلا  نم  ماقتنالل  هموق 
هعملم صرب  نم  هتسا  نا  هعم  لکأت  نعللا ال  تیبأ  ًالهم 

هعجشا يراوی  یتح  اهلخدی  هعبصا  اهیف  لخدی  هناو 
ًالثم بهذ  ام  هل  لاق  و  ۀجاحلا ، یلع  مغرلاب  هیف ، لوقلا  اذه  قدص  فشکتـسی  نأ  یبأو  اذـه ، همیدـنل  رکنتو  ماعطلا  نم  هدـی  نامعنلا  عفرف 

: تایبأ نم 
الیق اذإ  لوق  نم  كراذتعا  امف  ًابذک  نإ  ًاقح و  نا  کلذ  لیق  دق 

. ةرذق ۀفیج  هرخآو  ةرذم ، ۀفطن  هلوأ   ) ۀعشبلا ۀیظفللا  ةروصلا  هذهب  ناسنالا  ریوصت  یف  ًاضیأ  کلذ  ربتعاو 
اهنـساحم لاح  لک  یلع  سفنللو  روص ، نم  هلام  لک  تسیل  اهنکلو  ناسنالل  ۀـیقیقح  ةروص  هذـه  نإف  ةرذـعلا .) لمحی  کلذ  نیب  ام  وه  و 

ذخای عشبلا  ریوصتلا  کلذ  لثم  نکلو  اهلک . هتایح  ساسا  اهل  هبحو  هسفنب  ءرملا  باجعاو  اهبحاص ، نم  امیس  ال  اهب ، بجعی  نأ  یغبنی  یتلا 
رثأتلا اذـه  ببـسو  سفنلا . ةراقحب  داـقتعالا  قیدـصتلا و  یف  ریثأـتلا  یف  ءیـش  دـعبأ  ناـک  ول  یتح  زازئمـشالا ، رفنتلا و  نم  هرثأ  سفنلا  نم 

. ۀملکلا هذه  لثم  نم  دوصقملا  وه  اذه  و  هسفنب . هباجعا  نم  ففخیو  هتسرطغ  نع  ربکتملا  علقی  دق  يذلا  لیختلا  وه  یسفنلا 
نیب یخآو  نیدـعابتملا  نیب  برق  مکو  داقحالا . يرواو  بورحلا  راثا  مکو  ًاعیفر ، عضو  وأ  اعیـضو  عفر  مکف  یبرعلا ، رعـشلاب  ًاـضیأ  ربتعاو 
یلا هلک  کلذ  درمو  ًاداقتعا . ًاـعقاو و ال  ریغی  مل  کـلذ  لـک  نأ  یلع  موقل . ةرخفم  راـص  رخآو  ةریـشعل  ۀبـس  راـص  تیب  برو  نیداـعتملا .
اهیلع بلغتت  یتلا  ۀبذهملا  ریغ  دارفالا  یلع  هعبطب و  یفطاع  وه  يذلا  روهمجلا  یلع  ًاریثات  مظعا  اهنا  انلق  دق  و  اهدحو ، ۀیـسفنلا  تالاعفنالا 

. رصبتلا نم  رثکأ  ۀفطاعلا 
یف ًارثأ  غلبأ  تناک  برغأو  دـعبأ  ةروصلا  تناک  املک  قبـس  دـق  لب و  ًابذاک  ناک  نإ  سفنلا و  یف  رثؤم  لییختلا  ریوصتلا و  نا  ۀـصالخلاو :

. اهذاذتلا سفنلا و  باجعا 
. ثیدحلا بادألا  یف  صصقلا  و  ۀنمدو ، ۀلیلکو  ۀلیلو ، ۀلیل  فلأ  صصق  کلذل  لاثم  نسحأو 

. مدقت امیف  هیلا  انرشا  ام  یلع  اهلییختب ، اهل  لصحی  يذلا  بارغتسالا  تالیخملا  ایاضقلاب  سفنلا  لاعفنال  یقیقحلا  ببسلاو 
تفلأ تررکت و  ول  امم  رثکأ  طاسبنالا  ةذـللا و  ۀـیحان  نم  سفنلا  یف  اـهرثأ  ذـخأت  اهعامـس  لوا  دـنع  رداونلا  تاکحـضملا و  نأ  يرت  ـالا 

. زازئمشالا للملا و  اهرارکت  رثؤی  دق  لب  اهل . سفنلا  زتهت  ۀتهاب ال  ۀهفات  حبصتو  اهتیزم  دقفت  دق  لب  اهعامس . ناذالا 
: نیهجو دـحال  کلذ  نکمیف  کلذ  حـص  اذإ  و  ءارعـشلا . تاغلابم  نم  وهف  عوضتی » هتررک  ام  کـسملا  وه   » هنا رعـشلا  ضعب  یف  لـیق  اذاو 

تفـشکناو رثکأ  يرمتـسا  هتءارق  تررکت  اذإف  ًادیج ، سفنلل  لثمتی  الوأ  ةرم  لوأل  حضتی  ام ال  تاکنلا  ایازملا و  نم  هیف  نوکی  نأ  لوألا ) )
. لییختلاک تسیل  رارکتلاب و  اهتیزم  دقفت  هتلازجو ال  ظفللا  ۀبوذع  نا  یناثلا ) . ) عمتسملا رظنب  هتمیق  هدجتتف  یلجا  ةروصب  هایازم 
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؟ تالیخملا ایاضقلل  ةدعاق  كانه  له 

دعاوقلا یلا  عوجرلا  نم  رعشلا  ۀعانص  نقتی  نأ  دیری  نمل  دب  الف  ۀلیخملا ، یناعملا  ظافلالا و  نزولا و  رومأ : ۀثالثب  رعـشلا  ماوق  نا  مدقت  دق 
: لوقنف رومالا ، هذه  طبضت  یتلا 

امنا قطنملا  ّنأل  اهرکذ ، عضوم  قطنملا  ملع  یف  سیل  و  اهیلا ، عوجرلا  نکمی  ۀفورعم  نونف  یف  ۀطوبـضم  دعاوق  اهلف  ظافلالا ) نزولا و   ) امأ
. طقف ۀیلییخت  ۀیحان  نم  رعشلا  یف  رظنلا  همهی 

. یقیسوملا ملع  یف  هنع  ثحبی  امناف  هتیهام  ۀیحان  نم  نزولا )  ) اماو
. ضورعلا ملع  یف  هنع  ثحبیف  هتیفیکو  هلامعتسا  ۀیحان  نم  و 

. عیدبلا ۀغالبلا و  مولعو  ۀغللا  مولع  نأش  نم  یهف  ظافلالا )  ) اماو
ظفللا ۀلازج  كردی  نأ  هب  عیطتـسی  قوذ  عم  ۀسرامملا ، ملعتلاب و  وأ  ۀقیلـسلاب  اما  نونفلا  هذهب  ۀیفاک  ۀـفرعم  نم  رعاشلل  دـب  الف  اذـه  یلعو 

لها لکلو  ۀـما  لکل  ناک  نإ  و  اهقاوذأ ، یف  ًامیظع  ًاتوافت  توافتت  سانلا  و  اهتـسالسو . اهتبوذـع  ۀـیحان  نم  ظافلالا  نیب  قرفیو  هتحاصفو 
. هلقصو قوذلا  ۀیمنت  یف  ریبکلا  رثألا  ریثکلا  رعشلا  ةءارقو  ۀسراممللو  كرتشم . ماع  قوذ  ۀغل 

تاروهـشملا و اـیاضقلا  لـیبق  نم  تسیل  اـّهنأل  اـهیلا ، عوـجرلا  اـهریرحت و  نـکمی  ۀطوبـضم  ةدـعاق  اـهل  سیلف  تـالیخملا ) اـیاضقلا   ) اـمأ
یف ًاریثأت  رثکأ  تناک  ةدعبتسم  ۀبیرغو  ةردان  ةدیعب  تناک  املک  قبـس  امک  تالیخملا  ایاضقلا  ذا  اهعاونأ ، نایبو  اهرـصح  نکمی  تانونظملا 

. ایاضقلا هذهب  سفنلا  لاعفنا  یف  یقیقحلا  ببسلا  نایب  ًاضیأ  قبس  دق  و  سفنلا . ذاذتلا  لییختلا و 
میقتـسم دـحاو  قیرط  مهل  سیل  و  نومیهی .» ٍداو  لک  یف  ءارعـشلا   » لب ۀطوبـضم ، دـعاوق  یف  اهرـصح  نکمی  تالیخملا ال  اـیاضقلاف  هیلعو 

. مولعم

؟ رعشلا ۀکلم  دلوتت  نیأ  نم 

هیف غبنیف  ۀیلاع  ۀبتر  یف  رعـشلا  ةوق  هل  لصحت  نم  ۀمأ  لک  نم  دجت  لب ال  ۀما . لک  یف  نییقیقحلا  ءارعـشلا  ةردن  رـس  انل  حـضاو  ریغ  لازی  ال 
. نورقلا غلبت  دق  ةدعابتم  تارتف  یف  لیلقلا و  ردانلا  ّالإ  عارتخالا  عادبالا و  نم  نکمتیو 

قوذت یف  ءارعـشلا  اوکراش  نإ  و  سانلا ، رثکأ  یف  دلوتت  ًافعـضو ال  ةوق  ءارعـشلا  یف  فالتخا  نم  اهب  ام  یلع  ۀکلملا  هذـه  نا  بیجعلا  نمو 
. هملعتو هتسراممو  رعشلا 

وأ ۀباطخلا  وأ  نایبلا  نسح  ۀبهومک  هدابع ، ضعب  اهب  صتخی  یتلا  یلاعت  هبهاوم  رئاسک  ۀـینابر  ۀـبهوم  اهنا  ۀـکلملا  هذـه  نع  هملعن  ام  لکو 
. اهریغ ۀلیمجلا و  نونفلاب  قلعتی  امم  کلذ  یلا  ام  لیثمتلا … و  وأ  ریوصتلا 

رعاش ۀـلیبق  یف  غبن  اذاف  اهئارعـشب ، زتعت  تناک  فیک  برعلا  اندـجو  دـق  و  رـشبلا . غباون  ءارعـشلا  ربتعا  ینابرلا  صاصتخالا  اذـه  لـجأ  نمو 
ۀیانعلا هذـه  مهنم  تحـص  اـمل  ءارعـش  اونوکی  نأ  نم  ساـنلا  رثکأ  نکمتی  ناـک  ول  و  يرخـألا . لـئابقلا  هب  اـهئنهتو  تـالافتحالا  هل  اوماـقأ 

. اغوبن هوّدع  امل  مهرعاشب و 
نم اهبحاص  اهفشتکا  اذإف  اهبحاص ، یتح  اهب  سحی  ةرذبلاک ال  سفنلا  یف  اهنیوکت  یف  أدبت  يرخالا  بهاوملا  رئاسک  ۀبهوملا  هذه  نأ  ریغ 

. نیح لک  اهلکأ  یتؤت  ۀقساب  ةرجش  حبصی  دق  یتح  ومنلا ، یف  رمتستو  ومنت  نیرمتلا  میلعتلاب و  اهاقسو  ۀفدص  هسفن 
نم ریثک  یف  بهاوملا  تومتو  يوذـت  دـق  و  هسفن . اهبحاص  لبق  فراعلا  ریغلا  اهفـشتکی  دـق  نیهلا و  رمألاب  سیل  ۀـبهوملا  فاشتکا  نکلو 

. اهبحاصل رکنملا  نسلا  یف  تلمهأ  اذا  سوفنلا 
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نطابلا لقعلاب  رعشلا  ۀلص 

ثیح نم  ماهلالاک  هناسل  یلع  رعـشلا  قفدـتیف  يروعـشاللا ، نطابلا  هلقع  نم  هعادـبا  یف  دمتـسی  عرابلا  بیطخلاک  عرابلا  رعاشلا  نأ  قحلاو 
. ۀیحانلا هذه  یف  ءابطخلا  ءارعشلل و  میظع  فالتخا  یلع  يردی ، يردی و ال 

هلأس امل  يدبعلا ، راحص  راشا  اذه  یلاو  امئاد . لمأتو  ۀیور  نع  عناصلا  اهیف  عدبی  یتلا  يرخألا  تاعانـصلا  رئاسک  ۀباطخلا  رعـشلا و  سیلو 
: لاقف مکیف ؟ ۀغالبلا  هذه  ام  ۀیواعم :

عبط یلع  اهروصو  هترطفب  اهکردا  یبارعالا  اذه  نم  ۀعراب  ۀتفل  هذه  و  رردلا » رحبلا  فذقی  امک  انتنسلا  هفذقتف  انرودص  یف  جلتخی  ءیـش  »
. هتیجس

هتبغرو ۀیرکفلا  هتظقی  نم  نوکی  ام  دشأ  یف  وه  و  رعـشلا ، هیتاوی  دق ال  هدجت  روعـشاللا  ۀقطنم  نم  رعاشلا  دادمتـسا  نم  هانلق  ام  لجأ  نمو 
. هئاشنا یف  ۀحلملا 

«. رعش تیب  لوق  نم  نوها  يدنع  سرض  علقو  نیحلا  ّیلع  یتأی  دق   )(: » قدزرفلا لاق 
نم ۀقیقحلا  هذه  ۀحص  يدم  نوفرعی  مهدحو  ءارعشلا  و  يرکف ، ؤیهت  قباس  ریغ  نم  رعاشلا  ناسل  یلع  قفدتیو  رعـشلا  ضیفی  دق  سکعلابو 

. مهسفنأ
هلیخت مهـضعب  نأ  بیرغلا  و  رعـشلا . هیلع  یقلی  ًاینج  وأ  ًاناطیـش  رعاش  لکل  نا  ۀصاخ  مهؤارعـش  وأ  برعلا  معز  اذـه  لجأ  نم  هنا  بسحاو 

روعـشلا ۀـقطنم  ءارو  نم  رثکألا  یلع  مهیتاوی  رعـشلا  نأ  مهـسفنأ  نم  اوأر  مهنأل  کلذ  لـکو  صوصخم . مساـب  هامـسأو  هل  لـثمی  اـصخش 
. نجلا ناطیشلا و  ریغب  هریسفت  نع  اوزجعو 

قباس نود  نم  ًاطابتعا  ۀیلعفلا  دح  یلا  ةوقلا  دح  نم  مدقت  امک  جرخت  درفلا ال  سفن  یف  ةدوجوم  تناک  اذا  رعشلا  ةوق  نإف  لاح  لک  یلعو 
ًاریبک ًامسق  ظفحی  نا  رعشلا  ملعتیل  ائشان  ءارعشلا  ضعب  یـصوأ  دق  و  يرخأ . دعب  هرم  همظن  ۀلواحمو  مهفتو  ظفحب  رعـشلل  ۀسراممو  نیرمت 

. ًاریبک ًارعاش  راصف  ءیشانلا  کلذ  لعف  کلذک  و  همهلتسیل ، ءانغلا ، قئادحلا  یلا  جرخی  مث  ۀلیوط ، ةدم  هاسانتی  مث  هنم ، راتخملا  نم 
، نطابلا لقعلل  ةوقلا  نحش  وه  اذه  نا  هتبرجتو : هترطفب  رعاشلا  کلذ  اهیلا  لصوت  نطابلا  لقعلا  یف  ۀقیمع  ۀفـسلف  هبـسانتو  هظفحب  رمالا  نا 

یتقطنم نیب  یـسفنلا  يرجملا  حاتفناو  نطابلا  لقعلا  ظقیت  تاعاس  يدحا  یه  یتلا  قالطنالا  حارـشنالا و  ۀـعاس  یف  روعـشلا  ماهلال  هتئیهتل 
یلع يرجملا  اذـه  حاتفنا  زعا  ام  و  تاعاسلا . کلت  لضفا  نم  یه  لب  نیتقطنملا . داحتا  تاعاس  يدـحا  حـصالاب  وا  روعـشلا ، روعـشاللا و 

. رایتخا الب  هیتاؤیف  امهلم  قلخ  نم  یلع  الا  ناسنالا 

ۀطلاغملا ۀعانص   5

تامدقملا  1

ققحتت اذامبو  ۀطلاغملا  ینعم   1

. عضولا کلذ  بحاصل  تیکبت  هنا  رابتعاب  اتیکبت ، )( )  ) نییقطنملا حالطصاب  یمسی  عاضوالا  نم  عضول  اضقن  نوکت  هتجیتن  سایق  لک 
(. یناهرب تیکبت   ) هل لیق  تاینیقیلا  نم  هداوم  تناک  اذاف 

(. یلدج تیکبت   ) هل لیق  تاملسملا  تاروهشملا و  نم  تناک  اذاو 
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بـسح یلع  ۀحیحـص  سایقلا  ةروص  نکت  مل  نکلو  اهنم  تناک  وا  تاملـسملا ، تاروهـشملا و  نم  تاـینیقیلا و ال  نم  هداوم  نکت  مل  اذاو 
هیلع جوریو  بطاخملا  یلع  هرمأ  سبتلیف  ۀـئیه ، وأ  ةدام  روهـشملاب  اهیبش  وا  نیقیلا  قحلاب و  اهیبش  ذـئنیح  سایقلا  نوکی  نأ  دـب  الف  هنیناوق 

. اسایق یمسی  نأ  قحتسی  الف  الإو  ۀلفغ ، وأ  هیف  روصقل  میلستلا  ضرعم  یف  هدنع  نوکیو 
(. ۀطسفس  ) هتعانصو ایئاطسفس ، )  ) یمس ناهربلاب  اهیبش  ناک  نإ  وهف  اذه ، یلعو 

(. ۀبغاشم  ) هتعانصو ایبغاشم )  ) یمس لدجلاب  اهیبش  ناک  نإو 
عم طلغلا  یف  هعاقیاو  ریغلا  طیلغت  دمعت  اما  و  سیاقلا ، نم  ۀقیقح  طلغلا  اما  نیئیش : دحأ  نع  ولخی  ۀبغاشملا ال  ۀطسفسلا و  نم  لک  ببـسو 

. ام عضول  اضقان  نوکی  نیلاحلا  الک  یف  هنأ  رابتعاب  ۀطلاغم ، )  ) هسایقو طلاغم ، )  ) هل لاقی  امهنم  لک  یلع  و  طلغلا . یلإ  ههابتنا 
. طیلغتلا دمعتو  طلغلا  نیمسقلا : لمشت  انه  اهنیعن  یتلا  ۀطلاغملا )  ) اذه ف یلعو 

هل لاقی  دق  امک  اتیکبت ، الیلضت ال  ۀقیقحلا  یف  ناک  نإ  و  یطلاغم ، ) تیکبت   ) هل لیق  ام ) عضول  هضقن  رابتعا  يأ   ) رابتعالا کلذ  لجأ  نم  و 
. یتایس امک  دانع ) وأ  ناحتما   ) رخآ ضرغ  بسحب 

? ? ?
. روهشملا وأ  قحلل  اهتهباشم  جاورلا  ببسو  لوقعلا . یلع  اهجاور  وه  ًاسایق  هلعج  حصی  يذلا  سایقلا  یف  داوملا  کلت  عوقو  ببس  نا  ملعاو 

صاخلا مکحلا  لعجیو  نیهباـشتملا  نیب  نهذـلا  طـلخیف  هاـبتنالا ، فعـضو  زییمتلا  ۀـلق  ـالول  لاـحلا  اـهیلع  هبتـشیف  لوقعلا  یلع  جورت  ـال  و 
. کلذ هیلع  جوری  ذإ  بطاخملا  لبق  نم  وأ  سیاقلا  سفن  نم  طلخلا  زییمتلا و  ۀلق  ناک  ءاوس  کلذب ، رعشی  نأ  ریغ  نم  رخآلل ، امهدحاب 

وأ حرط  وأ  عمجب  باسحلا  یف  طلغلا  هل  عقیف  هیلع ، هبتـشیف  امهنیب  ۀـهباشمل  رخآلا  ناـکم  نیددـعلا  دـحأ  بساـحلا  عضو  ول  اـم  ریظن  اذـهو 
. امهوحن

الف رخآلا ، ینعملا  یف  هلامعتـسا  نع  لـفاغ  وه  و  هل ، رخآ  ینعم  عضوم  یف  كرتشملا  یناـعم  نم  ینعم  هنهذ  یف  لـثمت  ًادـحا  نأ  ول  ـالثم ،
. زییمتلا یلیلق  نم  هریغ  طلغلاب  عقویل  کلذ  دمعتی  دق  و  طلغیف . رخآلا ، ینعملا  کلذب  صتخملا  مکحلا  هلثمت  يذلا  ینعملل  یطعی  ۀلاحم 

. ۀعانص اهل  تمت  امل  ۀطلاغم و  تققحت  امل  ینهذلا  روصقلا  هابتنالا و  فعضو  زییمتلا  ۀلق  الول  هنأ  ۀصالخلاو :
ول ناسنا و  هنم  ولخی  داکی  ماعلا ال  ینهذـلا  روصقلا  ببـسب  تافالخلا ، تاـطلاغملاب و  هسأر  ۀـمق  یلا  سکترم  رـشبلا  نأ  ظـحلا  ءوس  نمو 

. مضخلا رحبلا  یف  ۀطقنلاک  سانلا  یف  مه  نیذلا  نیحلاصلا  هدابع  نم  هتمحرب  یلاعت  هللا  هصخ  نم  الا  الیلق 
} ِتاَِحلاَّصلا اُولِمَعَو  اُونما  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍرْسُخ  یَِفل  َناَسنِْإلا  َّنِإ  {

ۀطلاغملا ضارغا   2

وأ اناحتما ، )  ) یمـستف هتفرعم ، ناحتماو  هرابتخا  لثم  ةدومحم ، ۀحلـصمل  حیحـص  دصق  نع  عقت  دق  ریغلا  طیلغت  دمعت  ینعمب  ۀـطلاغملا )  ) و
(. ادانع  ) یمستف هلطاب ، یلع  ارصم  الطبم  ناک  اذإ  هزیجعتو  هتعفادم 

. هریغ یلع  قوفتلا  بلط  لثمو  امهبح ، یف  رهاظتلا  ۀفرعملا و  ملعلاب و  ءایرلا  لثم  دساف ، ضرغ  نع  عقت  دقو 
. صقنلا اذه  نع  ضوعی  نأ  هسفن  ۀلیخد  یف  دیریف  ۀیملعلا ، ۀیحانلا  نم  صقنلاب  هروعـش  قوفتلا  بلطو  ءایرلا  اذه  یلا  ناسنالا  عفدی  يذلاو 

. همعزب هصقن  دسی  امب  رهاظتلا  یلا  ئجتلی  ۀیقیقحلا  ۀفرعملا  ملعتلا و  وه  میقتسملا و  قیرطلاب  ضیوعتلا  نع  زجعلا  هسفن  نم  فرعی  ذاو 
یف نعطلاب  ۀیقالخالا  هبویع  یف  هصقن  رتسی  وا  مظاعتلا ، ربکتلا و  قیرطب  ۀیعامتجالا  هتلزنم  یف  هصقن  رتسی  نأ  دـیری  نم  هبـشی  اذـه  یف  وهو 

. مهتبیغو سانلا 
سانلا مامأ  رهظیل  ملعلا ، لهأ  ۀهجاوم  دنع  تاطلاغملا  لیحلا و  قرط  سمتلی  نأ  یلإ  صقنلا  بکرم  هیف  يذلا  ناسنالا  اذه  ئجتلی  کلذلو 

مل و  ۀعداخلا . ۀلواصملا  یلع  ةردقلا  کلذ و  ۀکلم  هل  نوکتل  اهدعاوقو ، ۀطلاغملا  لوصأ  لیـصحت  یف  هسفن  دهجیف  ریدـقلا ، ملاعلا  رهظمب 
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يذـلا تقولا  یف  نماکلا  هصقن  نع  خراص  ریبعت  سانلا  دـقنو  ربکتلا  یلإ  ءاجتلالاک  رهاظتلا  ءایرلا و  یلا  ءاـجتلالا  نأ  نیکـسملا  اذـه  ردـی 
. لامکلاب رهظیو  هصقن  یلع  رتسی  نا  هسفنل  اعادخ  هیف  دیری 

. میقتسملا طارصلا  انادهو  لیباحالا ، لیطابالا و  نم  یلاعت  هللا  انذاعأ 

ۀعانصلا هذه  ةدئاف   3

: نیتیحان نم  کلذ  و  ملعلا ، لهأ  يدل  اهب  ناهتسی  ةدئاف ال  ۀطلاغملا  ۀعانصل  نإف  هانلق  ام  لک  عمو 
فرعی اهلخادـمو  ۀـطلاغملا  عقاوم  فرع  اذإ  هنأل  لطابلا ، نم  هسفن  ظفحیو  طلغلا  یف  عوقولا  نم  ةاجنلا  نم  ثحاـبلا  نکمتی  دـق  اـهب  هنأ   1

. هابتشالا طلغلا و  نم  برهلا  یلإ  قیرطلا 
بیبطلا ةدئافک  ۀطلاغملا  ۀعانـص  ملعت  نم  ثحابلا  ةدئافف  اذه  یلع  و  مهطلغ . لخادم  فشکو  نیطلاغملا  ۀعفادم  نم  نکمتی  دـق  اهب  هنأ   2

. اهلوانتی نم  يوادیو  زارتحالاب  هریغ  رمأی  نأ  عیطتسیو  اهنم ، زارتحالا  نم  کلذب  نکمتی  هناف  اهصاوخو ، مومسلل  هملعت  یف 
لثملا یف  لیق  امک  مهتقیرط ، لثمب  نیذوعشملا  نیطلاغملا  ۀلباقمو  طلاغملا  ۀطلاغم  یلع  اهب  ردقی  نأ  یه  و  يرخأ ، ةدئاف  ۀعانصلا  هذهل  مث 

« )(. حلفی دیدحلاب  دیدحلا  نا  : » روهشملا
نأ یلإ  فراعملا  رحب  یف  حـباسلا  قحلا  بلاط  جوحأ  امف  تافالخلا ، تاطلاغملاب و  هسأر  ۀـمق  یلإ  سکترم  رـشبلا  نأ  اـنلق  نأ  قبـس  دـقو 

. ماهوأ نم  نوطلاغملا  هعنطصی  ام  ۀفرعمب  نیضاملا ، تاطلغ  بساور  نم  ءاملا  یلع  حفاطلا  دبزلا  هنع  حیزی 
مهل نإف  ۀعانـصلا ، هذـه  یف  لوصألا  نیناوقلا و  ملعتب  طلغلا  عضاوم  ۀـفرعم  نع  ینغ  یف  ۀمیقتـسملا  ءارـآلا  ۀمیلـسلا و  عاـبطلا  يوذ  نکلو 

. مهل ةریصب  ةدایز  نم  ۀعانصلا  هذه  ولخت  ناک ال  نإ  ۀیافکلا و  ۀیصخشلا  مهبهاومب 

اهداومو ۀعانصلا  هذه  عوضوم   4

، امهتاعوضوم ءازاب  اهتاعوضومف  لدجلا : ناهربلا و  ۀعانص  هب  قلعتت  ام  لک  لوانتت  لب  صاخ ، ءیشب  ادودحم  ۀعانـصلا  هذه  عوضوم  سیل 
. امهیدابمل ۀهباشم  اهیدابم  نأ  يأ  امهیدابم ، ءازاب  اهیدابم  نا  لب  امهلئاسم ، ءازاب  اهلئاسمو 

ةوق فعـض  ۀهج  نم  ًاقباس ، انلق  امک  رهاظلا ، جاورلا و  بسحب  ۀهباشملا  نأل  ۀیرهاظ ، ۀـیروص  هذـه  و  ناتیقیقح ، نیتعانـصلا  نیتاه  نأ  ریغ 
. ینهذلا روصقلا  زییمتلا و 

رابتعاب تاهبـشملا ، یف  ۀلخاد  هجو  نم  تایمهولا  و  تاعانـصلا . ۀمدقم  یف  هانیب  ام  یلع  تایمهولا  تاهبـشملا و  یه  ۀعانـصلا  هذه  داومو 
. تاسوسحملا مکح  اهل  تالوقعملا  نأ  اهیف  مهوتلا 

ۀعانصلا هذه  ءازجا   5

و ۀطلاغملا ، یـضتقت  اهتاذب  یتلا  ایاضقلا  یه  و  ۀباطخلا ، یف  دومعلاک  امهدحأ ) : ) ۀـباطخلا ۀعانـص  یف  نیءزجلاک  ناءزج  ۀعانـصلا  هذـهلو 
: اهمسنلو تیکبتلا ، سفن  یه 

(. ۀیتاذلا ۀعانصلا  ءازجا  )
بطاخملا یلع  عینـشتلاک  تیکبتلا ، نع  ۀـجراخلا  رومألا  یه  و  ضرعلاـب ، ۀـطلاغملا  یـضتقت  اـم  یه  و  ۀـباطخلا ، یف  ناوعـالاک  اـمهیناث ) )

(. ۀیضرعلا ۀعانصلا  ءازجأ  : ) اهمسنلو یتایس . امم  کلذ  وحن  و  هب ، ءازهتسالا  هلاجخاب و  هراکفأ  شیوشتو 
: ۀیضرعلا ءازجألا  یف  ثلاثلا  ثحبملا  ۀیتاذلا و  ءازجألا  یف  یتآلا  یناثلا  ثحبملا  اندقع  دقو 
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ۀیتاذلا ۀعانصلا  ءازجا   2

دیهمت

هتروص ۀهج  نم  وأ  تامدقملا ، سفن  یه  هتدام و  ۀـهج  نم  عقی  نأ  اما  یطلاغملا ، یـسایقلا  وه  تیکبتلا و  سفن  یف  عقاولا  طلغلا  نأ  ملعا 
. ًاسایق فلؤت  مل  نإ  ایاضقلا و  یف  عقی  ًاطلغ  كانه  نأ  مث  ًاعم . نیتهجلا  نم  وأ  اهنیب ، فیلأتلا  یه  و 

: عاونأ ۀثالث  یلع  سایقلا  ةدام  یف  عقاولا  طلغلا  مث 
. ةروهشملاب تسبتلا  دق  اهسفن و  یف  اهتعانش  وأ  ۀقداصلاب ، تسبلا  دق  اهسفن و  یف  اهبذک  ۀهج  نم   1

. بولطملا یلع  ةرداصم  نوکتف  اهریغ ، اهنأ  مهوت  عم  ًاعقاو  ۀجیتنلا  ریغ  تسیل  اهنأ  ۀهج  نم   2
. فرعأ اهنأ  نظ  عم  ۀجیتنلا  نم  فرعأ  تسیل  اهنأ  ۀهج  نم   3

. هتهج نم  تاطلاغملا  عقت  ام  رثکأو  عاونالا  مهأ  ةروهشملا ) وأ  ۀقداصلاب  سابتلالا  ۀعانشلا و  وأ  بذکلا  وهو   ) لوألا عونلا  نأ  مث 
. ینعملا ۀهج  نم  يرخأو  ظفللا  ۀهج  نم  نوکی  ةرات  وه  و 

. طلغلا عاونأ  ۀلمج  هذهف 
نیمـسق یلإ  تاطلاغملا  عاونأ  مسقتف  ینعملا . ۀـهج  نم  طلغلا  یلإ  سایقلا  ةروص  ۀـهج  نم  طلغلا  یتح  يرخألا  عاونـالا  عاـجرإ  نکمی  مث 

: نیسیئر
ۀیظفللا تاطلاغملا   1

( نیثحب یف  امهدقعنف   ) ۀیونعملا تاطلاغملا   2

ۀیظفللا تاطلاغملا   1

ةراشالا

: بکرملا وأ  درفملا  ظفللا  یف  عقی  نأ  اما  ۀیظفل  ۀهج  نم  طلغلا  نا 

درفملا ظفللا  یف  ام   1

: عاونا ۀثالث  یلع  وهو 
(. مسالا كارتشا   ) یمسیو ینعم . نم  رثکا  نیب  هکارتشا  ۀهج  نم  ظفللا  رهوج  یف  نوکی  ام   1

. هلکش داحتا  ببسب  هابتشالل  کلذ  و  هسفن . یف  هتئیهو  ظفللا  لاح  یف  نوکی  ام   2
. ماجعالا بارعالا و  فالتخا  ببسب  هابتشالل  کلذ  و  هیلع . ۀضراع  هنع  ۀجراخ  رومأ  ببسب  نکلو  هتئیهو ، ظفللا  لاح  یف  نوکی  ام   3

بکرملا ظفللا  یف  ام   2

: ًاضیأ عاونأ  ۀثالث  یلع  وهو 
(. ةارامملا  ) یمسیو ۀطلاغملا . یضتقی  بیکرتلا  سفن  نوکی  ام   1

(. لصفملا بیکرت   ) یمسیو دوجوم . هنأ  مهوتیف  امودعم  بیکرتلا  نوکی  نأب  کلذ  و  اهیضتقی . بیکرتلا  دوجو  مهوت  نوکی  ام   2
(. بکرملا لیصفت   ) یمسیو مودعم . هنأ  مهوتیف  ًادوجوم  بیکرتلا  نوکی  نأب  کلذ  و  اهیضتقی . همدع  مهوت  نوکی  ام   3
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عاونأ ۀتس  یف  رصحنت  نذإ  ۀیظفللا  تاطلاغملاف 

ةراشالا

: مدقتملا بیترتلاب  اهیلإ  رشنلف 

مسالا كارتشاب  ۀطلاغملا   1

یلع ۀـلالدلل  ًاحلاص  ظفللا  نوکی  نأ  هنم  دارملا  لب  لوالا ص 45  ءزجلا  یف  هانعم  مدـقتملا  یظفللا  كارتشالا  انه  كارتشالاب  دارملا  سیل 
وأ هیبشتلا  وأ  ةراعتـسالا  وأ  زاجملا  وأ  لقنلا  وأ  یظفللا  كارتشالا  ببـسب  تناک  ءاوس  ۀـلالدلا ، ءاحنا  نم  وحن  يأـب  دـحاو ، ینعم  نم  رثکأ 

. کلذ وحن  وأ  دییقتلا  قالطالا و  وأ  هباشتلا 
نوطـالفا نع  لـقن  هنأ  یتح  ۀـیظفللا ، ۀـیحانلا  هذـه  یلإ  عجری  روصعلا  مدـقأ  نم  مهتاـفالخو  مهتلاـطلاغمو  مهطلغو  ساـنلا  هابتـشا  رثـکأو 

لفغاو ۀـیظفللا  تاطلاغملا  نم  مسقلا  اذـه  یف  اهرـصحو  قطنملا  ءازجا  یقاب  نود  ۀـطلاغملا  ۀعانـص  صوصخ  یف  ًاـباتک  عضو  هنأ  میکحلا 
. ماسقالا یقاب 

یلع مالکلا  یقلی  یتح ال  ثحب ، لک  لبق  مهدـصاقم  نع  ظفللاب  ریبعتلا  اددـحیو  اوحـضوی  نأ  نیثحابلل  ءیـش  مزلا  ناـک  اذـه  لـجأ  نمو 
. صاخشالا لب  نونفلا ، مولعلا و  وأ  تائیبلا  وأ  روصعلا  فالتخاب  فلتخی  دق  يذلا  هب  صاخلا  ینهذلا  هراطا  ظفل  لکل  نإف  هنهاوع .

ملع یف  ۀـیؤرلا  حـبقلا و  نسحلا و  ۀـملکو  ۀفـسلفلا ، ملع  یف  ۀـیهاملا  دوجولا و  ۀـملک  کبـسحو  مسقلا . اذـهل  ۀـلثمالا  رکذ  اـنیلع  لوـطیو 
. کلذل ةریثک  ۀلثمأ  نفو  ملع  لک  نم  طقتلن  نأ  عیطتسنو  اذکهو . تایعامتجالا …  یف  نطولا  ۀیرحلا و  ۀملکو  مالکلا ،

ۀیتاذلا ظفللا  ۀئیه  یف  ۀطلاغملا   2

زییمت مدـعلو  لوعفم . مسا  وأ  لعاف  مسا  هنوک  وأ  هثینأتو  هریکذـت  ۀـهج  نم  وأ  هفیرـصت  ۀـهج  نم  هاـنعم  ددـعتی  ظـفللا  ناـک  اذا  اـمیف  یهو 
ظفلو يرخأ . ۀفصو  ةرم  اردصم  هنوک  ۀهج  نم  لدعلا )  ) ظفل لثم  رخآلل . امهدحأ  مکح  عضویف  طلغلا ، هابتشالا و  عقی  رخآلا  نع  امهدحأ 
 … يرخأ لوعفم  مساو  ةرم  لعاف  مسا  داتعملا )  ) و راتخملا )  ) ظفلو يرخا . ۀبئاغلا  ثنؤمللو  ةرم  رکذملل  اباطخ  هنوک  ۀهج  نم  موقت ) )

. اذکهو

ماجعالا بارعالا و  یف  ۀطلاغملا   3

تاکرح وأ  ماجعاب  اطخ  وأ  اقطن  ظفللا  فحصی  نأب  هتاذ ، نع  ۀجراخ  ۀئیه  یلع  ۀضراع  رومأ  ببسب  هانعم  ددعتی  ظفللا  ناک  اذإ  امیف  یهو 
مه نآ  نظف  مهـضعب  هفحـصف  هدوجو  تحب  یلاعت  هنأ  اولاق  ءامکحلا  نا  هاـنعم : اـمب  انیـس  نبا  سیئرلا  لاـق  اـم  لـثم  هبارعا . وأ  هتغیـص  یف 

. هدوجو بجی  اودصق 
امل و  هرهوج . هتئیه ال  ۀـهج  نم  امهنأ  ریغ  ظفللا  یف  كارتشالا  ۀـهج  نم  هابتـشالا  یلإ  ۀـقیقحلا  یف  ناعجری  نیریخـالا  نیعونلا  نا  هیبنت ) )

. ظفللا كارتشا  یلإ  هجو  نم  عجرت  ۀیتآلا  ۀثالثلا  عاونألا  نا  لب  مسالا . كارتشا  مساب  هوصخ  ظفللا  رهوج  یلإ  عجری  لوألا  عونلا  ناک 

ةارامملا ۀطلاغم   4

نکلو اهیف ، هابتـشا  ظافلألا و ال  سفن  یف  كارتشا  نکی  مل  اذإ  امیف  کلذ  و  ظافلألا . بیکرت  سفن  یف  ثدـحت  ۀـطلاغملا  نوکت  اـم  یهو 
بلاط یبا  نب  یلع  هیخأ  بس  نلعی  نأ  نایفس  یبأ  نب  ۀیواعم  هنم  بلط  امل  لیقع  لوق  لثم  هابتشالا . كارتشالا و  لصحی  اهفیلأتو  اهبیکرتب 
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: لاقو ربنملا  دعصف  $ ، 
دصق امنإو  ۀیواعم  ةوعدل  باجتسا  هنأ  رهظأف  ریمـضلا ، دوع  كارتشا  ۀهج  نم  ءاج  ماهیالا  اذه  و  هونعلاف .! الأ  ایلع . بسا  نأ  ۀیواعم  ینرمأ 

: لاقف هدعب ؟ هللا  لوسر  باحصا  لضفا  نم  لئس : نم  باوج  اذه  لثمو  هنعل .
«. هتیب یف  هتنب  نم  »

. عیدبلا عاونأ  یف  نیروکذملا  مادختسالا  ۀیروتلا و  ةارامملا  مسق  نمو 

لصفملا بیکرت  ۀطلاغم   5

عم ۀیـضقلا  یف  مکحلا  نوکی  نأب  کلذ  و  دوجومب . سیل  وه  ةدرفملا و  ظافلألا  نیب  فیلأـت  دوجو  مهوت  ببـسب  ۀـطلاغملا  نوکت  اـم  یهو 
(. لصفملا بیکرت  ۀطلاغم   ) عونلا اذه  یمس  کلذلف  ابکرم ، الصفم ال  مالکلا  قدصیف  ابذاک ، هتظحالم  عم  و  اقداص ، فیلأتلا  ۀظحالم  مدع 

(. ۀمسقلا كارتشاب  ۀطلاغملا   ) یسوطلا خیشلا  هامسو 
. لومحملا وأ  عوضوملا  یف  بیکرتلا  لیصفتلا و  نوکی  نأ  اما  نیوحن : یلع  وهو 

عوضوملا انلعج  اذإ  و  ۀـقداص ، ءزج  لک  بسحب  ماکحالا  و  صاخ ، مکح  هل  اهنم  ءزج  لـکو  ءازجا  ةدـع  هل  عوضوملا  نوکی  نأ  لوـألا ) )
: الثم لاقی  امک  ۀبذاک . هبسحب  ماکحالا  تناک  بکرم  وه  امب  ءازجألا  نم  بکرملا 

. درفو جوز  ۀسمخلا 
جوز وهف  ادرفو  اجوز  ناک  ام  لکو 

( رفصأ وهف  ولحو  رفصأ  لک  لاقی  نا  لثم  )
. جوز ۀسمخلا  … 

لیـصفتلا و بسحب  ظحول  اذا  ۀسمخلا  وه  عوضوملا و  يرغـصلا )  ) یف هنأ  کلذ  یف  رـسلا  و  نیتمدقملا . قدـص  عم  ۀـبذاک  ۀـجیتنلا  هذـهو 
بـسحب ظـحول  اذا  اـما  درف . ۀـثالثلا  جوز و  ناـنثالا  يأ  درفو ، جوز  هناـب  ءزج  لـک  بسحب  هیلع  مـکحلا  حـص  ۀـثالثو  نـینثا  یلا  لـیلحتلا 

. ابذاک درفو  جوز  هنأب  هیلع  مکحلا  نوکیف  ادرف ، الا  ۀسمخ  یه  امب  ۀسمخلا  ددع  سیلف  بیکرتلا 
یف ولحو  رفـصأ  وه  ام  ۀـظحالمک  لـیلحتلا  لیـصفتلا و  بسحب  ظـحول  نا  ادرفو  اـجوز  ناـک  اـم  وه  عوضوملا و  يربکلا )  ) یف کلذـکو 
نم بکرملا  نال  بذاک ، جوز  هنأب  هیلع  مکحلاـف  بیکرتلا  بسحب  ظـحول  اذإ  اـما  جوز . هنأـب  هیلع  مکحلا  حـص  رفـصأ ، هنأـب  هیلع  مکحلا 

. درف درفلا  جوزلا و 
طقف درف  وأ  طقف  جوز  هناب  ددع  يأ  یلع  مکحلا  نال  بیکرتلا ، بسحب  الإ  ذخؤی  نأ  حـصی  الف  جوز ) ۀـسمخلا   ) ۀـجیتنلا یف  عوضوملا  اما 

وأ جوزو  جوز  هناب  وأ  اعم  امهب  هیلع  مکح  اذا  الإ  لیـصفتلا  لیلحتلا و  بسحب  ظحالی  نأ  حصی  و ال  بکرم ، وه  امب  ظحول  اذا  الا  حصی  ال 
. درف درف  هناب 

. ابذاک جوز  اهناب  ۀسمخلا  یلع  مکحلا  ناک  انه  نم  و 
بـسحب ظحول  ۀـجیتنلا  یف  و  نیتقداـص . اـتناک  اذـلو  لـیلحتلا ، لیـصفتلا و  بسحب  ظـحول  يربکلا  يرغـصلا و  یف  عوضوملا  نأ  لـصحتف 

. ۀبذاک تناکف  بیکرتلا 
. طلغلا ناک  ۀطلاغملا و  تعقو  لصفم  وه  ام  بکرو  بطاخملا  وأ  سیاقلا  یلع  رمألا  هبتشا  اذاف 

بـسحب عیمجلاـب  مکح  اذإ  و  اـقداص ، ناـک  عوضوملا  یلع  ادرفنم  هب  مکح  اذا  ءزج  لـکو  ءازجا ، ةدـع  هل  لوـمحملا  نوـکی  نأ  یناـثلا ) )
. ابذاک ناک  بکرم  وه  امب  بکرملا  يأ  اهنیب  بیکرتلا 

: هلاثم
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، اقلطم رعاش  هنأب  دارفناب  هیلع  مکحی  نأ  حصی  هنإف  الثم  ۀطایخلا  وه  و  رخآ ، نف  یف  ارهام  ناک  و  هرعـش ، یف  وه  ام  ریغ  ارعاش  دیز  ناک  اذا 
هذـه نإف  رهامو ، رعاش  دـیز  تلقو : ةدـحاو  ةرابع  یف  نیمکحلا  نیب  تعمج  اذاف  اـقلطم . رهاـم  هنأـب  دارفناـب  هیلع  مکحی  نا  ًاـضیأ  حـصیو 

. هرعش یف  رهام  رعاش  هنا  يأ  نیمکحلا ، نیب  بیکرتلا  بسحب  عقو  مکحلا  اذه  نأ  مهوت  ةرابعلا 
. ًاقداص ناک  رخآلاب  دیقم  ریغ  امهدحا  نیمکح  یلا  لیلحتلا  لیصفتلا و  بسحب  ظحول  اذا  نکلو  ضرفلا . بسح  بذاک  مکح  وه  و 

بکرملا لیصفت  ۀطلاغم   6

فیلأتلا و بسحب  ۀیضقلا  یف  مکحلا  نوکی  نأب  کلذ  و  هدوجو . ضرف  عم  بیکرتلا ، فیلأتلا و  مدع  مهوت  ببـسب  ۀطلاغملا  نوکت  ام  وهو 
هامـسو بکرملا .) لیـصفت  ۀطلاغم   ) عونلا اذه  یمـس  اذلف  الـصفم . ابکرم ال  قدـصیف  ابذاک  لیلحتلا  لیـصفتلا و  بسحبو  اقداص ، بیکرتلا 

(. فیلأتلا كارتشاب  ۀطلاغملا   ) یسوطلا خیشلا 
«. درفو جوز  ۀسمخلا  : » هلاثم

یلع مکحلاک  ءازجألا ، عمج  ینعمب  ۀـفطاع  واولا  نوکت  ناب  ۀـسمخلا  یلع  امهنیب  بیکرتلا  بسحب  ًاعم  ناءزجلا  لمح  اذإ  حـصی  اـمنا  هنإـف 
لیـصفتلا و بسحب  هدارفناب  نیءزجلا  نم  لک  لمح  اذا  اما  و  ءازجألا . هذـه  عومجم  نم  ۀـبکرم  اهنأ  يأ  بشخو ، صجو  رجآ  اـهناب  رادـلا 

ددـع نال  بتاکو ، رعاش  هنأـب  صخـش  یلع  مکحلاـک  اـبذاک ، مکحلا  ناـک  تافـصلا  نیب  عمجلا  ینعمب  ۀـفطاع  واولا  نوکت  ناـب  لـیلحتلا 
. اعم اجوزو  ادرف  دحاو  ددع  نوکی  نأ  لیحتسی  لب  ادرف ، الا  سیل  ۀسمخلا 

. اطلاغم وا  ًاطلاغ  ناک  دقف  بکرتلا  مدع  مهوت  يأ  لیلحتلا  لیصفتلا و  بسحب  ۀیضقلا  هذه  لثم  یف  لمحلا  ظحال  نمف 

ۀیونعملا تاطلاغملا   2

ةراشالا

: نیمسق یلإ  ۀیلوألا  ۀمسقلاب  مسقنت  اهنال  عاونأ ، ۀعبس  یلع  یه  و  انمدق . امک  ۀیظفل  ریغ  ۀطلاغم  لک  ۀیونعملا  ۀطلاغملاب  دصقن 
. ةدحاو ۀیضق  یئزج )(  نیب  فیلأتلا  یف  عقت  ام  أ 

. ایاضقلا نیب  فیلأتلا  یف  عقت  ام  ب 
: نال ۀعبس ، هذهف  عاونأ . ۀعبرأ  هل  یناثلا  عاونأ و  ۀثالث  هل  لوألاو 

ءزج یف  وأ  ًاعم  نیءزجلا  یف  للخل  عقی  نأ  اما  هنأل  نیمسق ، یلإ  ۀیلوألا  ۀمسقلاب  مسقنی  ۀیضقلا  یئزج  نیب  فیلأتلا  یف  عقی  ام  وه  و  لوالا ) )
: عاونأ ۀثالث  هذهف  یغبنی . ام  یلع  سیل  رکذی  وأ  هلدبب  ءزجلا  فذحی  نا  اما  یناثلا  و  دحاو ،

لعجی وأ  سکعلابو  ًالومحم  عوضوملا  لعجیف  امهعـضوم  سکعنی  نأب  کلذ  و  اعم . نیءزجلا  یف  للخلا  عقی  نأ  وه  و  ساکعنالا ) ماهیا   ) 1
. سکعلابو ًایلات  مدقملا 

وأ هضراع  اما  هلدـب ، وه  ام  هناکم  رکذـیو  ءزجلا  فذـحی  نأب  دـحاو ، ءزجب  للخلا  عقی  نأ  وه  و  تاذـلاب ) اـم  ناـکم  ضرعلاـب  اـم  ذـخا   ) 2
. هموزلم وأ  همزال  اما  و  هضورعم ،

وأ هدویق ، نم  هنم و ال  سیل  ام  هعم  عضوی  ناب  اما  یغبنی ، ام  یلع  سیل  رکذـی  ناب  دـحاو  ءزجب  للخلا  عقی  نأ  وه  و  لمحلا ) راـبتعا  ءوس   ) 3
. هطورشو هدویق  نم  هنم و  وه  ام  فذحی 

: نیمسق یلإ  ۀیلوألا  ۀمسقلاب  مسقنی  ایاضقلا ، نیب  فیلأتلا  یف  عقی  ام  وه  و  یناثلا )  ) و
. ایسایق فیلأتلا  نوکی  نأ  اما  و  اسایق ، ایاضقلا  کلت  فلؤت  يأ ال  یسایق  ریغ  فیلأتلا  نوکی  نا  اما 

و لدجلا ، ناهربلا و  سایقلل و  ةررقملا  دـعاوقلا  لوصألا و  نع  هجورخب  کلذ  تامدـقملا و  فیلأت  سفن  یف  للخلا  عقی  نأ  اما  یناثلا )  ) و
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. ۀجیتنلا یلإ  تامدقملا  ۀظحالمب  عقی  نأ  اما 
: عاونأ ۀعبرأ  هذهف  سایقلاب . ۀبولطم  ریغ  ۀجیتنلا  نال  اما  و  تامدقملا ، يدحا  نیع  ۀجیتنلا  نال  اما  یناثلا )  ) و

(. ةدحاو ۀلأسم  یف  لئاسملا  عمج   ) 1
. ةدحاو ۀیضق  ایاضقلا  کلت  نأ  مهوتی  نأب  ایسایق ، اهفیلأت  سیل  یتلا  ایاضقلا  نیب  فیلأتلا  یف  للخلا  عقی  نأ  وه  و 

(. فیلأتلا ءوس   ) 2
. لدجلا ناهربلا و  سایقلا و  دعاوقو  لوصأ  یلع  هجورخب  تامدقملا  فیلأت  سفن  یف  للخلا  عقی  نأ  وه  و 

(. بولطملا یلع  ةرداصملا   ) 3
. تامدقملا يدحا  نیع  اهنأ  رابتعاب  ۀجیتنلا  ۀظحالمب  تامدقملا  یف  للخلا  عقی  نأ  وه  و 

(. ۀلع ۀلعب  سیل  ام  عضو   ) 4
. اهنم ۀبولطم  تسیل  اهنأ  رابتعاب  ۀجیتنلا  ۀظحالمب  تامدقملا  یف  للخلا  عقی  نا  وه  و 

: لیصفتلاب اهرکذن  ۀیونعملا  تاطلاغملل  عاونأ  ۀعبس  کلذب  تلمکف 

ساکعنالا ماهیا   1

مزاللا و نیب  زییمتلا  مدـع  نم  أشنی  اذـه  و  رخـآلا . ناـکم  امهدـحأ  مدـقملا  یلاـتلا و  وأ  عوضوملا  لومحملا و  عضوی  نأ  انمدـق  اـمک  وهو 
. ۀیسحلا رومألا  یف  کلذ  عقی  ام  رثکأو  ماعلا . صاخلا و  موزلملا و 

. لسع وهف  لایسو  رفصأ  وه  ام  لک  نأ  ناظلا  نظی  دقف  الایسو ، رفصأ  لسع  لک  ناک  امل  الثم :
. دیعس ةورث  يذ  لک  نأ  دهاشی  امنیح  ةورث ، اذ  نوکی  نأ  دب  دیعس ال  لک  نأ  ناظلا  نظی  دق  رخآ : لثم 

یلإ سکعت  نأ  ۀـیلکلا  ۀـبجوملل  يوتـسملا  سکعلا  یف  نویقطنملا  طارتشا  هلجألو  ۀـماعلا . دـنع  ًاریثک  اهیف  طلغلا  عقی  رومألا  هذـه  لاـثمأو 
. سکعلا قدصل  انامضو  طلغلا  اذه  نع  ابنجت  ۀیئزج ، ۀبجوم 

تاذلاب ام  ناکم  ضرعلاب  ام  ذخأ   2

: کلذ دراوم  نم  و  هموزلمو ، همزال  وأ  هضورعمو ، هضراعک  هب ، هبتشی  امم  هریغ  یقیقحلا  ۀیضقلا  ءزج  لدب  عضوی  نا  وهو 
یف وه  امنیب  هضراوع  نم  هنأ  مهوتب  رخآلا ، ضراعلا  یلع  ضراوعلا  هذه  دحأ  لمحیف  هل ، ۀیتاذ  ضراوع  ةدـع  دـحاو  عوضومل  نوکت  نا   1

. هضورعمو هعوضوم  ضراوع  نم  ۀقیقحلا 
: لاقی ًالثم 

ةاقالمب سجنتی  رهاط ال  لک  نا  کلذ : نم  ناـظلا  نظی  دـقف  ارک  غلب  اذا  ۀـساجنلا  ةاـقالمب  سجنتی  ـال  ءاـم  لـک  نإ  و  رهاـط ، ءاـم  لـک  نأ 
. ارک غلب  اذا  ۀساجنلا 

رهاطلا نا  بسحیف  رهاطلا ، ءاملل  ال  رهاط ، وه  امب  رهاطلل  ۀیـصاخ  یه  رکلا  غولب  دنع  ۀساجنلا  ةاقالمب  سجنتلا  مدع  ۀیـصاخ  نا  نظی  ینعی 
. مکحلا اذه  هل  ناک  ارک  غلب  اذا  تاعیاملا  نم  ءاملا  ریغ 

(. رهاطلا  ) وه هضراع و  هلدب  عضوو  ءاملا ، )  ) وه عوضوملا و  انه  فذح  دقف 
یف وه  امنیب  هضراوع  نم  هنأ  مهوتب  عوضوملا ، یلع  ضراعلا  ضراع  لمحیف  رخآ ، ضراع  ضراعلا  اذـهلو  ضراع ، عوضومل  نوکی  نأ   2

. هضراوع ضراوع  نم  ۀقیقحلا 
: لاقی ًالثم 
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: لاقیف رصبلل ، قرفم  نأ  هیلع  ضرعی  ضیبألا  و  ضیبأ ، هنأ  هیلع  ضرعی  مسجلا 
. مسج وه  امب  مسجلا  ال  رصبلل ، قرفملا  وه  ۀقیقحلا  یف  ضیبألا  نأ  امنیب  رصبلل . قرفم  مسجلا 

هلدب عضوو  ضیبالا  وه  لومحملا و  فذح  تلق  تئـش  نإ  و  مسجلا . وه  هضورعم و  هلدب  عضوو  ضیبألا ، وه  عوضوملا و  انه  فذح  دقف 
. رصبلل قرفم  وه  هضراع و 

لمحلا رابتعا  ءوس   3

. هطرشو هدیقک  هنم  وه  ام  هنم  فذحی  وأ  هنم  سیل  دیق  هعم  عضوی  نأب  کلذ  و  یغبنی ، ام  یلع  سیل  ءزجلا  دروی  نا  مدقت  امک  وهو 
ةدوجوم یه  امب   ) دیق عوضوملا  یف  ذخأف  نهذـلا ، یف  ةدوجوم  یه  امب  یناعملل  ۀـعوضوم  ظافلألا  نأ  مهـضعب  همهوتی  دـق  ام  لثم  لوألاف 

یف ةدوجوم  یه  امب  ال  یه ، ثیح  نم  ناعم  یه  امب  یناعملا  یه  ظافلألا » اهل  تعضو  یناعملا  : » انلوق یف  عوضوملا  نأ  امنیب  نهذلا ، ) یف 
. نهذلا

ًاقلطم ال ءاملا  نأ  مهـضعب  هبـسح  ام  لثم  ضقانتلا ، طورـش  یف  ةروکذـملا  ناـمثلا  تادـحولا  يدـحأ  لـالتخا  دراوم  یف  لـصحی  یناـثلاو 
(. ارک غلب  اذإ   ) دیق فذحف  مکحلا ، اذه  هل  ارک  غلب  اذا  دیقب  ءاملا  نأ  حیحصلا  نأ  امنیب  ۀساجنلا ، ةاقالمب  سجنتی 

اذه لثم  یف  دوصقملا  نأ  امنیب  عوضوملا ، دیق  فذح  ذإ  ضقانتلا ، نم  یئزجلا ) سیل  یئزجلا   ) مهلوق نأ  مهضعب  هلیخت  ام  بابلا  اذه  نمو 
. عیاشلا لمحلاب  یئزجلا  يأ  یئزجلا  قادصم  ال  یلک ، هنال  یئزجب ، سیل  موهفملا  نم  هل  امب  یئزجلا  نأ  لمحلا 

. لمحلا رابتعا  ءوس  نم  دعی  ناونعلا  نونعملا و  نیب  يأ  یلوالا  لمحلاب  وه  ام  نیبو  عیاشلا  لمحلاب  وه  ام  نیب  ۀقرفتلا  مدعف 

ةدحاو ۀلأسم  یف  لئاسملا  عمج   4

لئاسلا دروی  نأک  اهـضیقن ، رابتعا  بسحب  لاؤسلا  وحن  یلع  ةدراولا  ۀیـضقلا  یف  للخلا  عقی  نأب  سایقب ، تسیل  ایاضق  یف  عقاولا  للخلا  وهو 
مل رهاظ  هنأ  عم  ۀقیقح  کلذب  هدـنع  ۀلئـسالا  رثکتف  هل ، فرطلا  وه  ضیقنلا  نوکی  نأ  بجی  امنیب  ضیقنلا ، ناکم  لاؤسلل  افرط  ضیقنلا  ریغ 

. ةدحاو ۀلاسم  یف  لئاسملا  ذئنیح  عمتجتف  ادحاو ، الاؤس  الا  دروی 
: لوقی نأ  لثم  بلسلا ، باجیالا و  نیفرطلا  نع  دحاو  لاؤس  الا  هل  سیلف  نیضقانتملا  یفرط  نع  لأس  اذا  لئاسلا  نا  کلذ : حیضوت 

!(. وأ ال معن !  ) یفنلا وأ  تابثالا  اما  دحاو  باوج  الا  اهل  سیل  ةدحاو و  ۀلأسم  الا  هدنع  نوکت  الف  مأ ال »؟ رعاش  دیزأ  »
: لوقی نأ  لثم  نیضقانتملا  ریغ  نیب  لئاسلا  ددر  اذا  اما 

.؟ مأ ال وه  رعاشأ  امهیناث  مأ ال ؟ وه  بتاکأ  امهدـحأ  نیتلأسم : یلا  هتلأـسمو  نیلاؤس  یلإ  لـحنی  اذـه  هلاؤس  نإـف  بتاـک » مأ  رعاـش  دـیزأ  »
. ةدحاو ۀلأسم  یف  نیتلأسمل  اعمج  نوکیف 

. اهبسحب لئاسملا  تددعت  اهنع  لوؤسملا  فارطالا  تددعت  املکو 
یف هعوقو  بیجملا و  ریحت  بجوی  دق  ۀلئـسا  ةدع  یلإ  لحنی  دحاو  لاؤس  دورو  نأ  لوقنف : ۀطلاغملا ؟ نم  اذه  نوکی  اذامل  فرعن  نأ  یقبو 

فلؤت لعفلاب ال  یه  لب  ایـسایق ، لاؤسلا  اهیلإ  لحنی  یتلا  ایاضقلا  هذـه  نیب  فیلأتلا  نوک  ۀـهج  نم  طـیلغتلا  اذـه  سیل  و  باوجلاـب . طـلغلا 
: ۀیتآلا یسایقلا  فیلأتلا  یف  عقاولا  للخلا  عاونال  الباقم  عونلا  اذه  انلعج  کلذلف  ًاسایق ،

نإ بتاک و  دیز  نیتیضق : یلإ  لحنت  اهنکلو  ارهاظ ، ةدحاو  ۀیضق  اهنإف  بتاک ، ) هدحو  دیز   ) مهلوق لثم  نیتیـضق  یلإ  ۀیـضق  لحنت  دق  معن 
. بتاکب سیل  هاوس  نم 

. اهنع لأسیو  بلطت  دق  اهنأ  رابتعاب  ۀلاسم  یمست  نا  نکمی  ۀیضق  لک  نأ  رابتعاب  ةدحاو ، ۀلاسم  یف  لئاسملا  عمج  اهنع  لاقی  نأ  نکمیو 
. كاحـض هدحو  ناسنالا  : » لیق ول  امک  ۀـطلاغم ، نوکیو  امیلـس  نوکی  اهنم ال  فلأتی  يذـلا  سایقلا  نإف  سایق  ءزج  اهلثم  تلعج  کنأ  ولو 
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نم هتیمدقم  يدحأ  نأل  الإ  للخلا  اذه  ام  و  نیتمدقملا . قدـص  عم  ۀـبذاک  ۀـجیتنلا  و  ناویح » هدـحو  ناسنالا  جـتنی  ناویح . كاحـض  لکو 
فلأتی هنأ ال  عم  ایاضق . ثالث  نم  افلؤم  سایقلا  نوکیف  نیتیضق  نم  رثکأ  ةدحاولا  ۀیضقلا  حبـصت  ذإ  ةدحاو ، ۀلأسم  یف  لئاسملا  عمج  باب 

. نیتمدقم نم  رثکأ  نم  طیسب  سایق 
: لاقی نأ  نکمی  هیلعو 

لاثملا اذـهب  لئاسملا  عمجل  مهـضعب  لّثم  اذـه  لجالو  ۀـطلاغملا . بجویو  یـسایق  فیلأت  یف  عقی  امم  ةدـحاو  ۀـلاسم  یف  لئاسملا  عمج  نأ 
. مدقتملا

ءوس  ) یلإ عجری  ۀـقیقحلا  یف  لـلخلا  اذـه  نـأل  ةربتعملا ، قطنملا  بتک  نم  ریثک  یف  عقو  نإ  حیحـصب و  سیل  لاـثملا  اذـه  نأ  قحلا  نکلو 
بابلا اذـه  یف  ۀـلأسملاب  مهریبعت  نم  رهاظلا  نا  یلع  یـسایقلا . فیلأتلا  صخت  یتلا  عاونالل  الباقم  ًاعون  اذـه  نوکی  ـال  یتـآلا و  فیلأـتلا )

. ةدحاو ۀیضق  یف  ایاضقلا  عمج  اولوقی : نأ  نسحل  الإو  ًاربخ ، تناک  نإ  ًاقلطم و  ۀیضقلا  ال  یقیقحلا ، يوغللا  اهانعمب  ۀلأسملا  ةدارأ 

فیلأتلا ءوس   5

ناهربلا و سایقلل و  ةررقملا  دعاوقلا  یلع  اجراخ  نوکی  ذا  هتروص ، وأ  هتدام  ۀـهج  نم  اما  سایقلا  فیلأت  یف  للخ  عقی  نأ  مدـقت  امک  وهو 
دق اذه  و  اهنم . دـحاو  دـقفب  للخلا  انفرع  دـقف  هدـعاوقو  هطئارـش  انفرع  اذإ  هنإف  سایقلا ، طئارـش  ۀـفرعم  نم  فیلأتلا  ءوس  فرعیو  لدـجلا .

. ءاملعلا نم  ۀصاخلل  الإ  فشکنت  ۀجرد ال  ءافخلا  نم  غلبی  دق  و  اقیقد . ایفخ  نوکی  دق  و  ایلج ، احضاو  نوکی 
هیلع اهئامـسا  قالطاو  لدـجلا . ناهربلاب و  اهیبش  نوکی  اذـک  و  هب . هیبش  لب  ۀـقیقحلا ، یف  ساـیقب  سیل  ۀـطلاغملا  بسحب  دروملا  ساـیقلاو 

ادوجو هل  ۀنیابم  هب  ۀهیبش  لب  هایا  تسیل  ۀـقیقحلا  یف  هتروصو  نالف . اذـه  لوقنف : ۀـیفارغوتوفلا ، هتروص  یلع  ًالثم  صخـشلا  مسا  قالطاک 
. ۀقیقحو

: ۀیتآلا رومألا  هیف  تعمتجا  اذا  هیلع  سایقلا  مسا  قحتسیو  یقیقحلا  سایقلا  ةروص  ققحتت  امناو 
. ناتمدقم هل  نوکت  نا   1

. يرخألا نع  امهادحأ  نیتلصفنم  ناتمدقملا  نوکت  نا   2
نم رثکأ  نم  فلأتی  سایقلا ال  نأل  ةدـحاو ، ۀیـضق  نم  رثکأ  یلإ  لحنت  اهنأ  ةدـحاو ال  ۀیـضق  ۀـقیقحلا  یف  نیتمدـقملا  نم  لک  نوکت  نا   3

. بکرم سایق  يأ  دحاو  سایق  نم  رثکأ  ناک  اذإ  الإ  نیتمدقم 
. نیفئاضتملا یف  امک  جاتنا ، یفخأ ال  وأ  ۀفرعم  نییواستم  اناک  ولف  ۀجیتنلا ، نم  فرعأ  ناتمدقملا  نوکت  نا   4

(. طسوألا ربکألا و  رغصألا و  يأ   ) هزیامتم هدودح  نوکت  نا   5
. طسوألا دحلا  یف  اکرتشی  نأ  بجی  نیتمدقملا  نا  يأ  نیتمدقملا  یف  طسوألا  دحلا  ررکتی  نا   6

. ایقیقح اکارتشا  ربکالا  رغصالا و  نیدحلا  یف  ۀجیتنلا  نیتمدقملا و  كارتشا  نوکی  نا   7
. ۀهجلا فیکلا و  مکلا و  ۀیحان  نم  ۀعبرالا . لاکشالا  طارتشا  یلع  ۀیواح  نوکت  نأب  ۀجتنم  سایقلا  ةروص  نوکت  نا   8

فـشکل هنع  ثحبلا  بجیف  ۀمدقتملارومألا ، دحأ  دـقفل  اهبذـک  نوکی  نأ  دـب  الف  نیتمدـقملا  قدـص  ضرف  عم  ۀـبذاک  ۀـجیتنلا  تناک  اذإف 
. ۀطلاغملا نم  صلختلا  طلغلا و  بنجت  دارأ  نإ  هیف  ۀطلاغملا 

بولطملا یلع  ةرداصملا   6

لک : » الثم لاقی  امک  اـهریغ ، لوقعلا  یلع  اـهجاور  بسحب  رهاـظلاب  تناـک  نإ  و  اـعقاو ، ۀـجیتنلا  سفن  تامدـقملا  يدـحإ  نوکت  نأ  یهو 
یظفل ریاغتلف  هلثم  یف  عقو  ول  هابتشالا  عقی  امناو  هیف . يربکلا  نیع  ۀجیتنلا  نإف  كاحض » ناسنا  لک  جتنی : كاحض . رـشب  لکو  رـشب . ناسنا 
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. زییمتلا فیعض  یلع  کلذ  جوریف  ینعم ، ناریاغتم  امهنا  نظیف  ناسنالا ، رشبلا و 
: ۀیفخ نوکت  دق  ةرهاظ و  نوکت  دق  ةرداصملاو 

. مدقتملا لاثملاک  طیسبلا ، سایقلا  یف  عقت  بلغالا  یلعف  ةرهاظلا )  ) اما
اجاور رثکأ  نوکت  اذه  لجالو  رکذلا . یف  ۀمدقملا  نع  ةدیعب  اهیف  ۀجیتنلا  نوکت  ذا  ۀـبکرملا ، ۀـسیقالا  یف  عقت  بلغالا  یلعف  ۀـیفخلا )  ) اماو

. نیلفغملا نیبطاخملا  یلع 
. لوبقلا یلإ  برقأو  یفخأ  ةرداصملا  تناک  رکذلا  یف  دعبأ  تناک  املکو 

: ۀسدنهلا ملع  یف  مهلوق  کلذ  لاثم 
يأ  ) بولطم وه  اذـه  نیتمئاق …  يواـسی  ةدـحاو  ۀـهج  نم  نیتلخادـلا  نیتثداـحلا  نیتیوازلا  عومجم  نإـف  نییزاوتم  نیطخ  طـخ  عطاـق  اذإ 

(. ۀجیتن
ثدـحل ایقالت  ول  و  نایزاوتملا . ناطخلا  یقالتل  نیتمئاق  يواسی  امهعومجم  نکی  مل  ول  ـالثم : لاـقی  نأـب  بکرم  ساـیقب  هیلع  لدتـسی  دـقو 

. نیتمئاق يواست  اهلک  هایاوز  عومجم  امئاد  ثلثملا  نأل  فلخ  اذه  نیتمئاق . يواست  طقف  هنم  ناتیواز  ثلثم 
دق ۀـلطاب  ةرداصم  یه  و  نیتمئاقلل . امهیواستب  نیتمئاقلل  ةدـحاو  ۀـهج  نم  نیتلخادـلا  نیتیوازلا  عومجم  يواست  یلع  لدتـسا  ریخألاب  هنإـف 

. اهسفن یه  یتلا  ۀمدقملا  نع  ۀجیتنلا  دعب  لالدتسالا و  بکرتل  لفغملا  یلع  یفخت 
هذه نوکت  نا  دب  الف  نیتمدقملا ، نم  ةدـحاو  یف  نیرخالا  نیدـحلا  دـحأ  عم  طسوألا  دـحلا  كارتشا  ببـسب  عقت  امنا  ةرداصملا  نأ  ملعاو 
یف کلذ  حضتی  امک  ۀجیتنلا .)  ) بولطملا سفن  نوکت  نأ  دب  الف  ۀـیناثلا  ۀـمدقملا  اما  ۀـقیقح . ًادـحاو  ًائیـش  اهعوضومو  اهلومحم  ۀـمدقملا 

. طیسبلا سایقلا  لاثم 
. ةدحاو ۀمدقم  نم  افلؤم  اهیف  نوکی  سایقلا  نأ  یلإ  ۀقیقحلا  یف  عجرت  اذه  یلع  ةرداصملاو 

ۀلع ۀلعب  سیل  ام  عضو   7

ۀـجیتنلا و نیب  ۀبـسانملا  هیف  ربتعی  هنأ  امک  رغـصألل ، ربکألا  توبثب  ملعلل  ۀـلع  طسوألا  نوکی  نأب  موقتی  ناهربلا  نأ  ناهربلا  ثحب  یف  مدـقت 
. تامدقملا ۀیرورضو  تامدقملا ،

وأ تامدقملا  ۀجیتنلا و  نیب  ۀبـسانملا  نظی  وأ  رغـصألل ، ربکألا  توبثل  ۀلع  طسوألا  دحلا  نأ  نظی  نأب  اهوحنو  رومألا  هذـه  دـحأ  لتخا  نإف 
. ۀلع ۀلعب  سیل  ام  عضو  باب  نم  نوکی  کلذ  لک  نإف  مهوتو  نظ  امک  عقاولا  یف  یه  تسیل  و  ۀیرورض ، اهنأ 

. یقیقح ناهرب  هنأ  مهوتل  ۀبجوم  ۀطلاغم  اناهرب  اهبسح  یلع  فلؤملا  سایقلا  لعج  نوکیو 
: هلاثم

رانلا و ءاوهلا و  ءاملا و  یه  ۀـعبرأ و  رـصانعلا  نأ  رابتعاب  ضعب  یلا  اهـضعب  رـصانعلا  بالقنا  زاوج  نم  نیمدـقتملا  ۀفـسالفلا  ضعب  هنظ  ام 
دنع یجراخلا  ءانالا  حطـس  یلع  ءاملا  تارذ  عمجت  نم  دـهاشی  امب  لوألا  یلع  اولدتـساو  ءاوه . ءاملا  ءام و  ءاوهلا  بالقناب  اولاـقف  بارتلا ،

بلقنا ءاملا  نأ  اونظف  هیلع ، ةدیدشلا  ةرارحلا  دورو  دنع  ءاملا  رخبت  نم  دهاشی  امب  یناثلا  یلع  و  ءام ، بلقنا  ءاوهلا  نأ  اونظف  هتدورب  دادتشا 
. ءاوه

ام نأ  امنیب  ءاملا ، رخبتو  ءانالا  یلع  ءاملا  تارذ  عمجت  وه  بالقنالا  یف  ۀلعلا  نأ  اوبسح  ذا  ۀلع ، ۀلعب  سیل  ام  اوعضو  دق  اذه  مهلالدتـسابو 
یلا لوحت  ءاوهلا  ءاملاف ال  ءاملا ، تارذ  وه  راخبلا  ءاوهلا و  یف  ةدوجوملا  راخبلا  تارذ  نم  عمجتی  امنا  ءاملا  ناـف  ۀـلعب ، سیل  ۀـلع  هوبـسح 

. عمجت ءاملا  نأ  يأ  ءام ،
نا يأ  ءاوهلا ، یلا  ءاملا ال  یلا  لوحت  دـق  ءاملاف  راخبلا ، یه  ءاـملا  نم  ةریغـص  تارذ  یلا  لوحتی  ةرارحلاـب  ءاـملا  رخبتی  اـمنیح  کلذـک  و 
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. قرفت ءاملا 

ۀیضرعلا ۀعانصلا  ءازجا   3

. طلغلا یف  ریغلا  عوقول  ۀبجوم  کلذ  عم  و  تیکبتلا ، نتم  سفن  نع  ۀجراخلا  رومألا  یهو 
یلع دـقحلا  و  لدـجلا . وأ  ناهربلا  ۀمـس  هیلع  يذـلا  سایقلا  لوبقملا و  مالکلاب  همـصخ  ةاراـجم  نع  هعاـب  رـصقی  نم  ًاـبلاغ  اـهیلإ  ئجتلیو 
امنیح ۀطلاغملا ، یف  لبـسلا  هذه  ذاختا  یلإ  ۀفرعملا  یف  نازیملا  فیفخ  نا  ناوعدی  ناذللا  امه  بهذم  وأ  يأرل  یمعألا  بصعتلا  مصخلا و 

. یتیکبتلا سایقلا  سفن  یف  ۀطلاغم  نع  زجعی 
نم مه  ۀیـسایسلا ، ۀیعامتجالا و  بهاذملا  یف  درلا  دقنلا و  و  دئاقعلا ، یف  لدجلا  ماصخلل و  يدصتی  نمرثکأ  نأ  رکذن  نأ  لوقلا  ۀلفان  نمو 
اما اوطلاغو . اوبـصعت  نإ  و  مهنایب ، ۀمالـس  یلع  اـصرحو  مهمـالکل  اـنوصو  اـبدأ  رثکأ  نوفقثملا  ءاـملعلاف و  ـالاو  نازیملا ، یفیفخ  کـئلوا 
ریغل نوبـصعتی  ال  محفلا ، یف  ساملا  ةردن  مهدوجو  ردـنی  نیذـلا  رـشبلا  نم  ةراتخملا  ۀـبخنلا  مهف  ءاملعلا  نم  هل  نوصلخملا  قحلا  بالطلا 
ۀمول اهیف  مهذـخات  تارابتعالا ال  عیمج  قوف  مهدـنع  ۀـقیقحلا  و  مهدـئاقع ، یلع  ۀقفـشو  سانلاب  ۀـمحر  قحلا ، یف  الا  نوطلاغی  قحلا و ال 

. مئال
: روما ۀعبس  یلإ  اهعاجرإ  نکمی  ۀطلاغملل  ۀبجوملا  تیکبتلا  نع  ۀجراخلا  رومألا  هذه  نإف  لاح ، لک  یلعو 

هب ملس  ام  ناک  ءاوس  روهشملا ، وا  قحلا  فالخب  لوقلا  یلا  هبسنی  ناب  کلذ  و  هب . فرتعا  امب  وا  هدنع  مّلسم  وه  امب  مصخلا  یلع  عینشتلا   1
. هب الیکنت  کلذب  هرهظی  هنا  وا  روهشملا  وا  قحلا  فالخ  وه  ۀقیقح  هب  فرتعا  وا 

ریغ نیفرط  نیب  هددری  الاؤس  هجوی  نا  لثم  هوحن ، وا  لاؤسب  هیلا  هرجی  وا  اقباس  هلاق  دـق  ناک  لوقب  هیلع  هعینـشت  نوکی  نا  نیب  قرف  اذـهو ال 
مهوی طقف  نیئیش  نیب  دیدرتلا  نأ  کش  و ال  مصخلا . یلع  هیفخیو  هرکذی  عبار ال  وأ  ثلاث  هجو  امهل  نوکیف  تابثالا ، یفنلا و  نیب  نیددرم 

ۀموکحلا ۀـعاط  نأ  دـقتعت  له  ًالثم : هل  لوقی  نأک  هیلع . عینـشتلا  بجوی  امیف  هعقویف  رـصحلا  مصخلا  نظی  دـقف  امهیف ، رـصحلا  ۀـلهو  لوأل 
، عینـش اذه  و  ینطولا ، وأ  ینیدلا  هبجاو  وأ  هریمـض  ۀفلاخم  ۀموکحلا  ضرفت  دقف  لوألاب  لاق  نإف  ًادبأ  ۀمزال  تسیل  وأ  ءیـش  لک  یف  ۀمزال 
، اضیأ عینش  اذه  و  کلاهملا ، یف  عوقولا  وأ  ماظنلاب  لالخالا  بجوی  دق  اذه  نإف  یناثلاب  لاق  نإ  و  هیلع . عینـشتلل  الاجم  هب  فارتعالا  نوکیف 
. ۀطرولا هذه  نم  هسفن  ذفنیل  نییأرلا  نیب  لیصفتلا  هیف  ثلاث  هجو  نع  لوؤسملا  مصخلا  لفغی  دق  و  هیلع . عینشتلا  الاجم  هب  فارتعالا  نوکیف 

. باوصلا هجو  هیلع  عیضیو  هیأرو  هرایتخا  یف  طلغیف  هتریحو ، مصخلا  كابترا  بجوی  دق  هوحنو  اذهو 
فالخ اهیف  همهوی  ةرواحم  وأ  لاؤسب  اما  طلغلا ، یف  هعقویف  لفاغ ، وه  کلذ و  لوقیل  هعدخی  نأب  عینـشلا ، وأ  لطابلا  لوقلا  یلا  هعفدی  نا   2

. روهشملا عقاولا و 
وأ هرقحی  وأ  هلجخی  وأ  هیف  حدـقی  وأ  همتـشی  نأ  لـثم  هنهذ ، هجوـتو  هریکفت  هیلع  کـبریف  هصقنب ، روعـشلا  وأ  بضغلا  هسفن  یف  ریثـی  نأ   3

. ۀیسفن وأ  ۀیمسج  بویع  نم  هیف  ام  وأ  نیرضاحلا  رظن  تفلی  وأ  اهلهجی  ءایشا  نع  هلأسی  وأ  ههفسی  وأ  هب  ئزهتسی 
. طلغیف هب ، بیجی  ام  يردی  هریحیف و ال  ۀقلغملا  تارابعلا  ۀلوادتملا و  ریغ  تاحلطصملا  ۀیبرغلا و  ظافلألا  هعم  لمعتسی  نا   4

ۀطاحإلا دقفی  امب  المم ، الیوطت  همالک  یف  لوطی  وأ  موهفملا  ریغ  مالکلا  وأ  ددصلا ، نع  ۀجراخلا  دئاوزلا  وشحلا و  همالک  یف  سدـی  نا   5
. هلیذب هردص  طبرو  مالکلا  عیمجب 

نم اهوحنو  دوعقلا ، مایقلا و  يرخآلاب و  امهدحأ  برـضو  نیدیلا  تاکرحو  خارـصلا  توصلا و  عفرب  هکابراو  هتاکـسا  یلع  نیعتـسی  نأ   6
. ۀکبرملا ۀجیهملا و  ةریثملا  تاکرحلا 

هلجعتـسی رمأ  اذه  و  اهیف . دهزلا  وأ  کیکـشتلا  یلع  هلمحت  وأ  ۀماعلا ، رظن  یف  اهتحـصو  مصخلا  ءارآ  دقفت  اهنأ  ودـبت  تارابعب  هریعی  نأ   7
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اذه یف  مهقوقحب  نیبلاطملا  نع  تاطلـسلا  يوذ  ریبعتو  ۀـضفارلاب  مهنع  تیبلا  لآ  عابتا  موصخ  ریبعت  لثم  میدـقلا . نم  نیمـصاختملا  رثکأ 
ءارآلا نع  نییعجرلاب و  نیدـلا  لها  نع  ددـجتلا  ةاعد  ریبعتو  کـلذ . وحن  وأ  قیرطلا  عاـطق  وأ  نیدـسفملا  وأ  تاـباصعلا  وأ  راوثلاـب  رـصعلا 

همصخل مصخ  لک  ذختی  اذکه  ۀقدانزلا … و  وأ  نیرفاکلا  وأ  نیددجتملاب  حالصالا  ةاعد  میدقلاب  نیکـسمتمل  ریبعتو  تافارخلاب . ۀمیدقلا 
. هحرش لوطی  امم  هدصاقمو  هئارآ  نالطب  نع  ةربعمو  ةریعم  تارابع 

! لوؤسم مرکأ  هنأ  روزلا  لوقو  تاطلاغملا  نم  یلاعت  هللا  انمصع 

ثلاثلا ءزجلا  یهتنا  ۀمتاخ ؛

. هلوح ۀلوطم  قیلاعت  فحصلا  نم  ریثک  ترـشنو  لوألا ، ءزجلل  یلوألا  ۀعبطلا  رودص  نیح  باتکلا  یلع  ءانثلا  یف  لئاسر  ةدع  فلؤملل  درو 
لضفف ۀیمظاکلاب ، ذئموی  ناک  سی و  لآ  نم  یضترملا  خیـشلا  مالـسالا  ۀجح  لیلجلا  ۀمالعلا  نم  هتدرو  یتلا  ۀلاسرلا  هذهب  زتعی  فلؤملا  و 

: باتکلا رخآ  یف  طقف  اهرشن 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

. مالسلا ۀیحتلا و  لضفا  ینم  کیلع 
امیف لوقلا  یف  ننفتلا  وأ  مالکلا ، عانطـصال  هقفأ  عستی  يذـلا  هرافلا  عبطلا  کـلذ  دـعی  مل  یعبط  نا  میرکلا  خـالا  اـهیأ  کـمتکا  ـالف  دـعبو 
هرقت امم ال  یعبطلا  شامکنالا  اذه  نأ  نم  مغرلا  یلع  احیرص ، احـضاو  هیأرب  اهتهجاوم  یلا  ۀجاحلا  وعدت  یتلا  تاعوضوملا  نم  هل  ضرعی 

نم ریثک  یف  یندهزف  رایتخالاب ، ةاجف ال  شامکنالا  اذهب  تینم  دق  عنـصا و  اذام  نکلو  تالماجملاب ، ءیلملا  وجلا  اذـه  یف  ةدـئاسلا  حورلا 
ۀملک نم  کیدـی  نیب  هعـضاس  امم  کیلإ  رذـتعا  یناف  کلذـل  ۀـبغرلا . قوذـتلا و  نم  ریثک  یف  اهیلع  رفوتا  تنک  یتلا  ةاـیحلا  هذـه  نوؤش 

اهب ررقی  و  ۀنهارلا ، ۀقیقحلا  اهب  لجـسی  اعافدنا  اهیلإ  عفدناف  بجاولاب ، روعـشلا  هیلع  ذوحتـسا  نیح  اعیط ، ذاشلا  عبطلا  اذه  اهل  عضخ  ةریغص 
. رکذی رثأ  يأ  اهیف  ۀلماجملل  نوکی  نأ  نود  رثکأ ، لقأ و ال  عقاولا ال  رمألا 

یتح بستحا  ثیح ال  نم  اریخأ  هیلع  عالطالاب  تمعن  يذلا  قطنملا »  » باتک میقلا  کباتک  ۀـعلاطم  نم  غرفا  نأ  تدـک  ام  ینا  اهتـصالخو 
. هنوؤش نم  ناش  لک  یف  ۀلثاملا  ۀمیظعلا  دوهجلل  ارابکاو  هفلؤمل ، اریدقتو  هب  اباجعا  تالتما  دق  ینتدجو 

. نیبملا حـتفلا  اذـه  کیدـی  یلع  هللا  حـتف  ذا  اقح ، رفظملا »  » یعدـت نا  مویلا  ذـنم  كردـجا  ام  كارا : یناک  كایا  اـبطاخم  كاذ  ذا  تلقف 
لطبلا اهیأ  کیدی  یلع  رفظلا  قحالتیو  حتفلا  لصاوتی  یتح  بدألا ، ملعلا و  نیدایم  یف  حوتفلا  نم  هدعب  ام  حـتفلا  اذـهل  نوکی  نأ  یـسعو 

. هتاکرب هللا و  ۀمحر  نیسحلا و  نسحلا و  نیلیلجلا  انیخیش  یلع  کیلع و  مالسلاو  رفظملا . حتافلا 
1367 ه.  / 2  / 16

سی لآ  یضترم 

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